KUNGL. MAJ:TS PROPOSITION
TILL RIKSDAGEN
ANGÅENDE

STATSVERKETS TILLSTÅND OCH
BEHOV UNDER BUDGETÅRET

1969/70

Jämlikt grundlagens bud avger Kungl. Maj:t härmed proposition angåen
de statsverkets tillstånd och behov under budgetåret 1969/70.
Med åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet angående statsverkspropositionens justering vill Kungl. Maj :t föreslå riksdagen att god
känna i protokollet berörda förslag och alltså uppta statsverkets inkoms
ter och utgifter i enlighet med följande förslag till riksstat.
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Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr l
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RIKSSTAT FÖR RUDTOTALA. Skatter, avgifter, m. m.:
I. Skatter......................................................... 34 452 700 000
II. Uppbörd i statens verksamhet...................
931 481 000
III. Diverse inkomster.......................................
584 000 000 35 968 181 000
B. Inkomster av statens kapitalfonder:
I. Statens affärsverksfonder..........
II. Riksbanksfonden.......................
III. Statens allmänna fastighetsfond
IV. Försvarets fastighetsfond..........
V. Statens utlåningsfonder............
VI. Fonden för låneunderstöd.........
VII. Fonden för statens aktier...........
VIII. Statens pensionsfonder.............
IX. Diverse kapitalfonder................
C. Beräknad övrig finansiering:
I. Avskrivningar och övriga kapitalmedel
inom kapitalfonderna:
Statens affärsverksfonder 1 196 153 000
Övriga kapitalfonder___
205 657 000
II. Övrig kapitalåterbetalning.........................

Underskott

690 200 000
200 000 000
92 011 000
83 262 000
772 169 000
37 736 000
50 000 000
89 100 000
44 338 000

2 058 816 000

1 401 810 000
38 539 000 1 440 349 000
Summa kr. 39 467 346 000

2 487 828 000
Summa kr. 41955 174 000

Kungl. Maj:ts proposition nr 1 år 1969

3

GETÅRET 1969/70
BUDGETEN
A. Utgiftsanslag:
I. Kungl. hov- och slottsstaterna
II. Justitiedepartementet.....................
III. Utrikesdepartementet.....................
IV. Försvarsdepartementet...................
V. Socialdepartementet........................
VI. Kommunikationsdepartementet . . .
VII. Finansdepartementet.......................
VIII. Utbildningsdepartementet..............
IX. Jordbruksdepartementet.................
X. Handelsdepartementet....................
XI. Inrikesdepartementet......................
XII. Civildepartementet...........................
XIII. Industridepartementet.....................
XIV. Oförutsedda utgifter.......................
XV. Riksdagen och dess verk m. m..........
XVI. Riksgäldsfonden...............................
B. Beräknad övrig medelsförbrukning:
I. Minskning av anslagsbehållningar..
II. Ökad disposition av rörliga krediter

7 647 000
1 626 416 000
508 406 000
5 675 950 000
11 612 799 000
4 247 536 000
2 376 308 000
7 723 339 000
970 601 000
240 476 000
3 772 955 000
236 450 000
1 113 095 000
1 000 000
72 196 000
1 370 000 000 41 555 174 000

300 000 000
100 000 000

400 000 000

Summa kr. 41 955 174 000

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 1 år 1969

DRIFTA. Skatter, avgifter, m. m.:
I. Skatter......................................................... 34 452 700 000
II. Uppbörd i statens verksamhet...................
931 481 000
III. Diverse inkomster.......................................
584 000 000 35 968 181 000
B. Inkomster av statens kapitalfonder:
I. Statens affärsverksfonder...........................
II. Riksbanksfonden........................................
III. Statens allmänna fastighetsfond...............
IV. Försvarets fastighetsfond...........................
V. Statens utlåningsfonder............................
VI. Fonden för låneunderstöd.........................
VII. Fonden för statens aktier............................
VIII. Statens pensionsfonder...............................
IX. Diverse kapitalfonder................................

690 200 000
200 000 000
92 011 000
83 262 000
772 169 000
37 736 000
50 000 000
89 100 000
44 338 000

Summa inkomster på driftbudgeten

Återföring från budgetutjämningsfonden av
kommunalskattemedel...........................................

2 058 816 000

38 026 997 000

275 000 000

Summa kr. 38 301997 000
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BUDGETEN
A. Egentliga statsutgifter:
7 647 000
I. Kungl. hov- och slottsstaterna..................
II. Justitiedepartementet................................. 1 579 816 000
499 106 000
III. Utrikesdepartementet.................................
IV. Försvarsdepartementet............................... 5 419 713 000
V. Socialdepartementet................................... 11 501 947 000
VI. Kommunikationsdepartementet................ 3 090 188 000
VII. Finansdepartementet................................... 2 277 806 000
VIII. Utbildningsdepartementet........................ 6 729 839 000
931 443 000
IX. Jordbruksdepartementet............................
172 536 000
X. Handelsdepartementet...............................
XI. Inrikesdepartementet................................. 2 094 954 000
234 349 000
XII. Civildepartementet......................................
201 895 000
XIII. Industridepartementet.................................
1 000 000
XIV. Oförutsedda utgifter...................................
72 196 000 34 814 435 000
XV. Riksdagen och dess verk m. m.....................
B. Utgifter för statens kapitalfonder:
I. Riksgäldsfonden.......................................... 1 370 000 000
II. Avskrivning av nya kapitalinvesteringar . 1 104 141 000
III. Avskrivning av oreglerade kapitalmedels1 000 000 2 475 141 000
förluster........................................................
Summa utgifter på driftbudgeten 37 289 576 000
Beräknat överskott på statsreglering en:
Överskott av inkomster.........................................
Därav:
Balanserade kommunalskattemedel.......................
Beräknat överskott på statsregleringen..............

1 012 421 000

275 000 000
737 421 000_____________
Summa kr. 38 301 997 000
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KAPITALLånemedel

2 825 249 000

Summa kr. 2 825 249 000
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BUDGETEN
I. Statens affärsverksfonder:
Försvarets fabriksverks fond.................
Postverkets fond.....................................
Televerkets fond......................................
Statens järnvägars fond.........................
Luftfartsverkets fond.............................
Statens vattenfallsverks fond ...............
Domänverkets fond.................................
II. Statens allmänna fastighetsfond...............
III. Försvarets fastighetsfond...........................
IV. Statens utlåningsfonder..............................
V. Fonden för låneunderstöd..........................
VI. Fonden för statens aktier...........................
VII. Fonden för förlag till statsverket...............
VIII. Diverse kapitalfonder:
Statens vägverks förrådsfond ...............
Sjöfartsverkets fond...............................
Statens datamaskinfond.........................
Jordfonden..............................................
Förrådsfonden för ekonomisk försvars
beredskap .................................................
Avgår kapitalåterbetalning:
Avsättning till fonden för oreglerade kapitalmedelsförluster....................................................
Övrig kapitalåterbetalning.................................

24 249 000
29 198 000
72 700 000
124 400 000
18 098 000
218 500 000
9 952 000

497 097 000
144 291 000
42 006 000
1 571 454 000
257 074 000
300 000 000
—14 600 000

10 949 000
17 949 000
19 099 000
20 000 000
-531 000

67 466 000
2 864 788 000

1 000 000
39 539 000
38 539 000
Summa kr. 2 825 249 000

Stockholms slott den 3 januari 1969

GUSTAF ADOLF
G. E. Sträng
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INKOMSTER PA DRIFTBUDGETEN
SPECIFIKATION AV INKOMSTERNA PÅ
DRIFTBUDGETEN FÖR BUDGETÅRET 1969/70
A. Skatter, avgifter, m. m.

I. Skatter:
1. Skatt på inkomst, för
mögenhet och rörelse:
a) Skatt på inkomst och
förmögenhet m. m.,
bevillning................ 16 300 000 000
b) Kupongskatt, bevill
ning .........................
13 500 000
c) Utskiftningsskatt
och ersättningsskatt,
bevillning................
1 000 000
d) Skogsvårdsavgifter,
bevillning................
10 200 000
e) Bevillningsavgifter
för särskilda förmå
ner och rättigheter,
bevillning................
3 000 000
f) Arvsskatt och gåvo
skatt, bevillning___
210 000 000
g) Lotterivinstskatt, be
villning ...................
100 000 000
h) Stämpelskatt och
stämpelavgift, bevill
ning .........................
250 000 000 16 887 700 000
2. Automobilskattemedel:
a) Fordonsskatt, bevill
ning ......................... 1 070 000 000
b) Bensin- och brännoljeskatt, bevillning. 1 900 000 000 2 970 000 000
3. Allmän arbetsgivarav
gift, bevillning...............
750 000 000
4. Tullar och acciser:
a) Tullmedel, bevillning
940 000 000
b) Mervärdeskatt, bevill
ning ......................... 6 800 000 000
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c) Särskilda varuskat
d)

e)
f)

g)

h)

i)
j)
k)
l)
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420 000 000
ter, bevillning.........
Omsättningsskatt på
motorfordon, bevill
450 000 000
ning .........................
Tobaksskatt, bevill
ning ......................... 1 560 000 000
Rusdrycksförsäljningsmedel av parti
handelsbolag, bevill
25 000 000
ning .........................
Rusdrycksförsäljningsmedel av detaljhandelsbolag, bevill
50 000 000
ning .........................
Skatt på sprit, bevill
ning ......................... 1 825 000 000
Skatt på vin, bevill
215 000 000
ning .........................
Skatt på malt- och
läskedrycker, bevill
400 000 000
ning .........................
Energiskatt, bevill
925 000 000
ning .........................
Särskild skatt på mo
torbränslen, bevill
235 000 000 13 845 000 000 34 452 700 000
ning .........................

II. Uppbörd i statens verksamhet:
1. Expeditionsavgifter................................
2. Bidrag till kostnader för polis-, domstolsoch uppbördsväsendet m. m...................
3. Vattendomstolsavgifter.........................
4. Inkomster vid kriminalvården..............
5. Inkomster vid flygtekniska försöksan
stalten ......................................................
6. Bidrag till riksförsäkringsverket och försäkringsrådet..........................................
7. Inkomster vid statens institut för folk
hälsan ......................................................
8. Inkomster vid statens bakteriologiska
laboratorium...........................................
9. Inkomster vid statens farmacevtiska
laboratorium...........................................
10. Inkomster vid statens rättskemiska
laboratorium..................................
11. Inkomster vid karolinskasjukhuset ...
12. Inkomster vid Yipeholms sjukhus m. m.

72 000 000
95 000 000
1 000 000
8 000 000
9 400 000
10 000 000
900 000
25 900 000
2 625 000
1 915 000
107 000 000
115 000
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13. Inkomster vid statens vårdanstalter för
alkoholmissbrukare................................
500 000
14. Inkomster vid arbetsmedicinska institu
tet ............................................................
300 000
15. Exekutionsavgifter.........................
7
300 000
16. Restavgifter....................................
40
000 000
17. Inkomster vid statens planverk...........
1 870 000
18. Inkomster vid statens vägverk, att till
föras automobilskattemedlen............
1
700 000
19. Inkomster vid statens trafiksäkerhets
verk, att tillföras automobilskattemedlen
15 000 000
20. Avgifter för registrering av motorfordon
17 000 000
21. Försäljning av sjökort m. m...........
1
750 000
22. Fyr- och båkmedel.........................
41
000 000
23. Lotspenningar.................................
29
000 000
24. Skeppsmätningsavgifter.................
1
500 000
25. Inkomster vid Sveriges meteorologiska
och hydrologiska institut.......................
12 400 000
26. Inkomster vid statens geotekniska insti
tut ............................................................
3 000 000
27. Inkomst av myntning och justering ...
33 500000
28. Kontrollstämpelmedel....................
2
200 000
29. Bidrag till statens bränslekontrollerande
verksamhet..................................
175
000
30. Bidrag till bankinspektionen.................
3 300 000
31. Bidrag för revision av sparbankerna ...
900 000
32. Bidrag till försäkringsinspektionen ....
2 285 000
33. Avgifter för granskning av biograffilm .
250000
34. Inkomster vid riksantikvarieämbetet . .
1 643 000
35. Inkomster vid statens maskinprov
ningar ......................................................
400 000
36. Inkomster vid lantbruksnämnderna ...
3 000 000
37. Inkomster vid statens hingstdepå och
stuteri...........................................
880
000
38. Inkomster vid statens jordbruksnämnd.
700000
39. Inkomster vid statens centrala frökontrollanstalt..............................................
5 200 000
40. Avgifter för växtskyddsinspektion m. m.
1 400 000
41. Inkomster vid statens lantbrukskemiska
laboratorium................................
900
000
42. Avgifter vid köttbesiktning...................
7 500 000
43. Inkomster vid statens veterinärmedicin
ska anstalt..............................................
3 600 000
44. Inkomster vid veterinärhögskolan.........
1 200 000
45. Inkomster vid lantmäteriväsendet........
58 400 000
46. Inkomster vid rikets allmänna kartverk
6 800 000
47. Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkningen..........................
153
000
48. Inkomster av statens gruvegendom ....
3 900 000
49. Inkomster vid statens institut för kon
sumentfrågor ..........................................
1 300 000
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50. Inkomster vid patent- och registreringsväsendet..................................................
51. Avgifter för registrering i föreningsm. fl. register..........................................
52. Pensionsmedel m.m................................
53. Inkomster vid Sveriges geologiska under
sökning ....................................................
54. Inkomster vid statens provningsanstalt
55. Inkomster vid statens skeppsprovningsanstalt.....................................................
III. Diverse inkomster:
1. Bötesmedel.....................
2. Totalisatormedel............
3. Tipsmedel.......................
4. Lotterimedel..................
5. Övriga diverse inkomster
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35 600 000
1 000 000
236 000 000
1 020 000
8 000 000
4 100 000

95 000 000
105 000 000
135 000 000
159 000 000
90 000 000

931 481 000

584 000 000
35 968 181 000

B. Inkomster av statens kapitalfonder

I. Statens affårsverksfonder:
1. Försvarets fabriksverk
2. Postverket, bevillning ....
3. Televerket........................
4. Statens järnvägar............
5. Luftfartsverket................
6. Statens vattenfallsverk . .
7. Domänverket...................

15 000 000

19 000 000
176 300 000
110 000 000
14 900 000
350 000 000
5 000 000

200 000 000

II. Riksbanksfonden...................
III. Statens allmänna fastighetsfond:
delfond
1. Slottsbyggnadernas
2. Kriminalvårdsstyrelsens
»
»
3. Beskickningsfastigheternas
»
4. Karolinska sjukhusets
»
5. Akademiska sjukhusets
»
6. Byggnadsstyrelsens
»
7. Generaltullstyrelsens

690 200 000

....
....
....
___
....
....
....

1 000
7 050 000
2 695 000
3 060 000
1 695 000
77 230 000
280 000

83 262 000

IV. Försvarets fastighetsfond
V. Statens utlåningsfonder:
1. Utrikesförvaltningens lånefond.............
2. Biståndsförvaltningens lånefond..........
3. Statens bosättningslånefond..................
4. Vattenkraftslånefonden.........................
5. Luftfartslånefonden...............................

92 011 000

55 000
23 000
7 500 000
300 000
3 450 000
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6. Statens lånefond för den mindre skepps
farten .......................................................
7. Statens lånefond för universitetsstudier .
8. Allmänna studielånefonden...................
9. Lånefonden för inventarier i studentbo
städer ......................................................
10. Lånefonden för studentkårlokaler........
11. Jordbrukets lagerhusfond......................
12. Jordbrukets maskinlånefond.................
13. Statens sekundärlånefond för jordbru
kare ..........................................................
14. Fonden för supplementär jordbruks
kredit .......................................................
15. Kraftledningslånefonden.......................
16. Egnahemslånefonden.............................
17. Statens avdikningslånefond .................
18. Fiskerilånefonden...................................
19. Lånefonden till främjande av beredning
och avsättning av fisk m. m...................
20. Skogsväglånefonden .............................
21. Lånefonden för insamling avskogsfrö ..
22. Statens hantverks- och industrilånefond
23. Statens sekundärlånefond för rederinä
ringen ......................................................
24. Lånefonden för bostadsförsörjning för
mindre bemedlade, barnrika familjer ..
25. Lånefonden för främjande av bostads
byggande på landsbygden.....................
26. Lånefonden för bostadsbyggande.........
27. Lånefonden för maskinanskaffning inom
byggnadsindustrien................................
28. Lånefonden för kommunala markförvärv
29. Lånefonden för allmänna samlingsloka
ler ............................................................
30. Övriga utlåningsfonder..........................

VI. Fonden för låneunderstöd:
1. Statskontorets
delfond
2. Lantbruksstyrelsens
»
3. Arbetsmarknadsstyrelsens »
4. Bostadsstyrelsens
»
5. Riksbankens
»
6. Riksgäldskontorets
»

........
........
........
........
........
........

1 950 000
900 000
3 500 000
1 250 000
8 000
250 000
1 200 000
26 000
4 000
140 000
1 900 000
1 700 000
1 000 000
95 000
45 000
60000
15 500 000
38 000
1 640 000
15 000
725 000 000
1 400 000
1 400 000
1 800 000
20 000

772 169 000

14 000 000
1000
22 000 000
315 000
200 000
1 220 000

37 736 000

VII. Fonden för statens aktier
VIII. Statens pensionsfonder:
1. Folkpensioneringsfonden.......................
2. Civila tjänstepensionsfonden.................
3. Militära tjänstepensionsfonden.............

50 000 000

67 700 000
1 975 000
210 000
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4. Allmänna familjepensionsfonden..........
5. Statens pensionsanstalts pensionsfond .
6. Pensionsfonden för vissa riksdagens verk
IX. Diverse kapitalfonder:
1. Fonden för kreditgivning till utlandet ..
2. Övriga diverse kapitalfonder.................

5 975 000
13 200 000
40 000

13

89 100 000

4 350 000
39 988 000____44 338 000
2 058 816 000
Summa kr. 38 026 997 000
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Bilaga 1 till Specifikation av inkomsterna på driftbudgeten
FÖRSLAG TILL
STAT FÖR STATENS ALLMÄNNA FASTIGHETSFOND
FÖR BUDGETÅRET 1969/70
Inkomster

A. Ersättning för till statsmyndigheter upplåtna lokaler:
1. Slottsbyggnadernas
delfond....................
6 770 000
2. Kriminalvårdsstyrelsens
»
15 761 000
3. Beskickningsfastigheternas
»
20 650 000
4. Karolinska sjukhusets
»
9 807 000
5. Akademiska sjukhusets
»
5 433 000
6. Byggnadsstyrelsens
»
280 785 000
7. Generaltullstyrelsens
»
6 360 000
B. Hyror och arrenden för till enskilda upplåtna lo
kaler och markområden:
1. Slottsbyggnadernas
delfond....................
2. Kriminalvårdsstyrelsens
»
3. Beskickningsfastigheternas
»
4. Karolinska sjukhusets
»
5. Akademiska sjukhusets
»
6. Byggnadsstyrelsens
»
7. Generaltullstyrelsens
»
C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diverse inkomster:
Slottsbyggnadernas
delfond
Kriminalvårdsstyrelsens
»
Beskickningsfastigheternas
»
Karolinska sjukhusets
»
Akademiska sjukhusets
»
Byggnadsstyrelsens delfond:
a) Bidrag från Uppsala universitets
egendoms- och skogsförvaltning
b) Bidrag från Lunds universitets
egendomsförvaltning...................
c) Övriga diverse inkomster..........
7. Generaltullstyrelsens delfond ..........

700 000
1 100 000
347 000
2 000 000
1 000
17 000 000
259 000

345 566 000

21 407 000

101 000
1 000
1 000
1 000
634 000
250 000
140 000
21 000

411 000
1 000
Summa kr.

1 150 000
368 123 000
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Utgifter

A.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Reparations- och underhållskostnader m.m.:
Slottsbyggnadernas delfond...................................
Kriminalvårdsstyrelsens delfond...........................
Beskickningsfastigheternas delfond:
a) Reparations- och underhållskost
nader i allmänhet m. m............... 4 010 000
b) Bränsle och lyse för kanslilokaler
och tjänstebostäder, förslagsvis..
895 000
Karolinska sjukhusets delfond ............................
Akademiska sjukhusets »
............................
Byggnadsstyrelsens
»
............................
Generaltullstyrelsens
»
............................

4 905 000
4 417 000
1 789 000
68 418 000
246 000

94 243 000

B.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Avsättning till värdeminskningskonto:
Kriminalvårdsstyrelsens
delfond, förslagsvis .
Beskickningsfastigheternas
» , förslagsvis.
Karolinska sjukhusets
» , förslagsvis.
Akademiska sjukhusets
» , förslagsvis.
Byggnadsstyrelsens
» , förslagsvis.
Generaltullstyrelsens
» , förslagsvis.

2 214 000
398 000
2 231 000
2 583 000
19 062 000
94 000

26 582 000

C.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hgres- och arrendeutgifler m. m.:
Kriminalvårdsstyrelsens
delfond, förslagsvis ,
Beskickningsfastigheternas
» , förslagsvis.
Karolinska sjukhusets
» , förslagsvis
Akademiska sjukhusets
» , förslagsvis
Byggnadsstyrelsens
» , förslagsvis.
Generaltullstyrelsens
» , förslagsvis.

700 000
13 000 000
2 100 000
1 000
133 486 000
6 000 000

155 287 000

1 000
7 050 000
2 695 000
3 060 000
1 695 000
77 230 000
280 000

92 011 000

Överskott att tillföras riksstatens driftbudget:
1. Slottsbyggnadernas
delfond
2. Kriminalvårdsstyrelsens
»
3. Beskickningsfastigheternas
»
4. Karolinska sjukhusets
»
5. Akademiska sjukhusets
»
6. Byggnadsstyrelsens
»
7. Generaltullstyrelsens
»

7 570 000
6 898 000

Summa kr.

368 123 000
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Bilaga 2 till Specifikation av inkomsterna på driftbudgeten

FÖRSLAG TILL
STAT FÖR FÖRSVARETS FASTIGHETSFOND
FÖR RUDGETÅRET 1969/70
Inkomster

A. Ersättning för till statsmyndigheter upplåtna lokaler.
1. Kasernbyggnaders delfond............................. 203 544 000
2. Befästningars
»
.............................
81 624 000
3. Försvarets forskningsanstalts delfond............
4 410 000
B. Hyror och arrenden för till enskilda upplåtna lokaler
och markområden:
1. Kasernbyggnaders delfond.............................
7 150 000
2. Befästningars
»
.............................
500 000
C. Inkomster av övnings- och skjutfält:
1. Kasernbyggnaders delfond ............................
4 900 000
2. Befästningars
»
.............................
200 000
3. Försvarets forskningsanstalts delfond............
5 000
D. Diverse inkomster:
1. Kasernbyggnaders delfond.............................
16 000 000
2. Befästningars
»
.............................
850 000
Summa kr.

289 578 000

7 650 000

5 105 000
16 850 000

319183 000

Utgifter

A. Reparations- och underhållskostnader m. m.:
1. Kasernbyggnaders delfond.............................
2. Befästningars
»
.............................
3. Försvarets forskningsanstalts delfond............
B. Avsättning till värdeminskningskonto:
1. Kasernbyggnaders delfond, förslagsvis..........
2. Befästningars
» , förslagsvis...........
3. Försvarets forskningsanstalts delfond, förslags
vis ......................................................................
C. Hyres- och arrendeutgifter m. m. för av fonden för
hyrda lokaler och arrenderade markområden:
1. Kasernbyggnaders delfond, förslagsvis..........
2. Befästningars
» , förslagsvis...........
3. Försvarets forskningsanstalts delfond, förslags
vis ......................................................................
Överskott att tillföras riksstatens driftbudget:
1. Kasernbyggnaders delfond.............................
2. Befästningars
»
.............................
3. Försvarets forskningsanstalts delfond............

122 894 000
56 671 000
1 138 000

180 703 000

13 300 000
8 263 000
730 000

22 293 000

27 900 000
4 650 000
375 000

32 925 000

67 500 000
13 590 000
2 172 000
Summa kr.

83 262 000
319 183 000
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UTGIFTER PÅ DRIFTBUDGETEN
EGENTLIGA STATSUTGIFTER
I. KUNGL. HOV- OCH SLOTTSSTATERNA
A. Kungl. hovstaten

1
2
3
4

Kungl. Maj:ts hovhållning...............................................................
Hennes Kungl. Höghet Hertiginnan av Västerbotten..................
Hans Kungl. Höghet Hertigen av Halland ...................................
Underhåll och vård av möbler samt andra staten tillhöriga inven
tarier i de kungl. slotten....................................................................

3 400 000
225 000
150 000
565 000
4 340 000

B. Kungl. slottsstaten

1
2

De kungl. slotten: Administration...................................................
De kungl. slotten: Uppvärmning ...................................................

2 572 000
735 000
3 307 000

Summa kr.

2

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 1

7 647 000
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II. JUSTITIEDEPARTEMENTET
A. Justitiedepartementet m. m.

Statsrådsberedningen, förslagsanslag.................
Justitiedepartementet, förslagsanslag...............
Svensk författningssamling, förlagsanslag........
Justitiekansler^ förslagsanslag.........................
Lagberedningen, reservationsanslag...................
Fideikommissnämnden, reservationsanslag........
Ombuden för tillsyn av tryckta skrifter, förslags
anslag ...................................................................
8 Kommittéer m. m., reservationsanslag..............
9 Centralnämnden för fastighetsdata, reservations
anslag ...................................................................
10 Efterutbildning inom justitiedepartementets
verksamhetsområde, reservationsanslag..............
11 Extra utgifter, reservationsanslag.......................
1
2
3
4
5
6
7

2 417 000
10 047 000
600 000
794 000
722 000
131 000
50 000
8 200 000

5 000 000
500 000
495 000
28 956 000

B. Polisväsendet

1

2
3
4
5
6
7
8

Rikspolisstyrelsen, förlagsanslag, varav
3 500 000 kr. att avräknas mot automobil
skattemedlen .......................................................
Polisverket:
Inköp av motorfordon m. m., reservations
anslag, varav 16 600 000 kr. att avräknas mot
automobilskattemedlen..................................
30 600
Underhåll och drift av motorfordon m. m.,
förslagsanslag, varav 25 900 000 kr. att av
räknas mot automobilskattemedlen..............
40 500
Särskild polisverksamhet för hindrande och
uppdagande av brott mot rikets säkerhet
m. m., förlagsanslag........................................
29 225
Diverse utgifter, förlagsanslag.......................
1 500
Lokala polisorganisationen:
Förvaltningskostnader, förlagsanslag, varav
174 150 000 kr. att avräknas mot automobil
skattemedlen ................................................... 757 100
Utrustning, reservationsanslag, varav
2 500 000 kr. att avräknas mot automobil
skattemedlen ...................................................
13 700
Statens kriminaltekniska laboratorium, för
slagsanslag ...........................................................

37 850 000

000
000
000
000

101 825 000

000
000

770 800 000
3 800 000
914 275 000
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Åklagarväsendet

1 Riksåklagaren, förslagsanslag............................
2 Läns- och distriktsåklagarmyndigheterna, för
slagsanslag ...........................................................
D.

2 420 000
60 937 000
63 357 000

Domstolarna

Högsta domstolen m. m., förslagsanslag...........
Regeringsrätten, förslagsanslag.........................
Regeringsrättens årsbok, förslagsanslag............
Hovrätterna, förslagsanslag...............................
Underrätterna, förslagsanslag............................
Ersättningar till nämndemän m. m., förslags
anslag ...................................................................
7 Tekniska hjälpmedel m. m. vid domstolsvä
sendet, reservationsanslag...................................
8 Anskaffande av blanketter och fastighetsböcker
m. m. för domstolsväsendet, förslagsanslag ....

1
2
3
4
5
6

9 158 000
3 284 000
150 000
31 832 000
147 921 000
12 500 000
440 000
750 000
206 035 000

E.

Rättegångsväsendet i allmänhet

Ersättning åt domare, vittnen och parter, för
slagsanslag ...........................................................
2 Kostnader enligt lagen om fri rättegång, för
slagsanslag ...........................................................
3 Understöd för utomprocessuell rättshjälp, för
slagsanslag ...........................................................
4 Tornedalens rättshjälpsanstalt, förslagsanslag..
1

F.

1
2
3
4
5
6
7
8

21 600 000
10 500 000
3 000 000
467 000
35 567 000

Kriminalvården

Kriminalvårdsstyrelsen, förslagsanslag.............
Fångvårdsanstalterna, förslagsanslag................
Frivården, förslagsanslag....................................
Maskin- och verktygsutrustning m. m., reserva
tionsanslag ...........................................................
Engångsanskaffning av inventarier m. m., reser
vationsanslag ........................................................
Anskaffning, montering och transport av ba
racker m. m., reservationsanslag........................
Utbildning av personal m. fl., reservationsanslag
Kriminologisk forskning, reservationsanslag....

14 542 000
207 115 000
31 434 000
2 450 000
3 000 000
1 000

1 395 000
300 000
260 237 000

G. Diverse

1

Bidrag till utgivande av författningskommen
tarer m. m., reservationsanslag..........................
2 Bidrag till vissa internationella sammanslut
ningar m. m. inom privaträttens område, för
slagsanslag ...........................................................

20 000

80 000

20
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3 Bidrag till Nordisk Domssamling, reservationsanslag...................................................................
4 Bidrag till politiska partier, förslagsanslag.......
5 Presstöd, förslagsanslag ...................................
6 Hyresnämnderna, förslagsanslag.......................

f
24 000
23 000 000
*35 000 000
13 265 000
71 389 000
Summa kr. 1579 816 000

* Beräknat belopp.
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III. UTRIKESDEPARTEMENTET
A. Utrikesdepartementet m. in.

1 Utrikesförvaltningen, förslagsanslag...................
2 Representationsbidrag till utlandstjänstemän ..
3 Inventarier för beskickningar, delegationer och
konsulat, reservationsanslag...............................
4 Kursdifferenser, förslagsanslag...........................
5 Ersättningar åt olönade konsuler, förslagsanslag
6 Särskilda förhandlingar med främmande makter,
förslagsanslag.......................................................
7 Kostnader för vissa nämnder m. m., förslagsan
slag .......................................................................
8 Kommittéer m. m., reservationsanslag...............
9 Extra utgifter, reservationsanslag......................
10 Tillfälliga representationskostnader, förslagsan
slag .......................................................................

108 256 000
3 650 000
3 760 000
1 000

1 600 000
3 700 000
80 000
125 000
195 000
900 000
122 267 000

B. Bidrag till vissa internationella organisationer

1
2
3
4
5

Permanenta skiljedomstolens internationella
byrå i Haag, förslagsanslag................................
Förenta Nationerna, förslagsanslag...................
Organisationen för ekonomiskt samarbete och
utveckling (OECD), förslagsanslag.....................
Europeiska frihandelssammanslutningen
(EFTA), förslagsanslag.......................................
Europarådet, förslagsanslag...............................

5 000
11 000 000

4 500 000
2 100 000

1 350 000
18 955 000

C. Utvecklingsbistånd

1
2
3
4

Vissa FN-organs biståndsprogram...................
Fältverksamhet, reservationsanslag..................
Rekrytering och utbildning av fältpersonal
samt informationsverksamhet, reservationsanslag
Styrelsen för internationell utveckling (SIDA),
förslagsanslag ...................................................

114 280 000
210 000 000

5 302 000
14 982 000
344 564 000

D. Information om Sverige i utlandet

1 Information om Sverige i utlandet, reservations
anslag ...................................................................

9 615 000

22
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E. Diverse
1

Gottgörelse av kostnader för sjöfolk och nöd
ställda svenska medborgare m. fl., förslagsanslag
2 Bestridande av resekostnader för inom Förenta
Nationerna utsedda svenska stipendiater, reser
vationsanslag ........................................................
3 Information om mellanfolkligt samarbete och ut
rikespolitiska frågor............................................
4 Bidrag till Internationella institutet för fredsoch konfliktforskning.........................................

275000
15 000
865 000
2 550 000
3 705 000
Summa kr.

499 106 000
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IV. FÖRSVARSDEPARTEMENTET
A. Försvarsdepartementet m. m.

Försvarsdepartementet, förslagsanslag .............
Vissa nämnder m. m., förslagsanslag.................
Kommittéer m. m., reservationsanslag..............
Extra utgifter, reservationsanslag......................

1
2
3
4

6
1
2

415000
545000
000000
600 000
10 560 000

B. Armén

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

Arméstaben, förslagsanslag................................
Armén:
Avlöningar till aktiv personal m. fl., förslags
anslag ............................................................... 427 200 000
Avlöningar m. m. till värnpliktiga, förslags
anslag............................................................... 111 700 000
Sjukvård m. m., förslagsanslag......................
13 700 000
Reseersättningar m. m., förslagsanslag..........
16 700 000
Rekryteringskostnader, reservationsanslag ...
435 000
Bränsle m. m., förslagsanslag.........................
21 300 000
Renhållning, förslagsanslag............................
8 170 000
Telefon m. m., förslagsanslag ........................
3 530 000
Tvätt, förslagsanslag.......................................
6 205 000
Övriga expenser m. m., förslagsanslag...........
3 045 000
Mathållning, förslagsanslag........................
54 000 000
Furagering, förslagsanslag..............................
890 000
Övningar m. m., reservationsanslag...............
74 500 000
Förhyrning av motorfordon m. m., förslags
anslag ...............................................................
10 700 000
Beklädnad m. m., reservationsanslag.............
63 700 000
Inventarier m. m., reservationsanslag............
15 900 000
Sjukvårdsmateriel, reservationsanslag............
8 160 000
Ökning av drivmedelslagringen, reservations
anslag ...............................................................
1000
Drivmedelsutrustning, reservationsanslag ....
4 480 000
Drivmedelsförråd m. m., förslagsanslag........
1 660 000
Remontering, reservationsanslag....................
250 000
Uttagning av hästar, förslagsanslag..............
65 000
Veterinärvård, reservationsanslag...................
90 000
Flundväsendet, reservationsanslag.................
60 000
Förband med särskild budget, förslagsanslag 87 000 000

Beräknat belopp.

*21 920 000

933 441 000
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27 Anskaffning av tygmateriel m. in., reservations
anslag ...................................................................
28 Underhåll av tygmateriel m. m., reservationsan
slag .......................................................................
29 Uttagning av motorfordon och motorredskap,
förslagsanslag.......................................................
Hemvärnet:
30
Förvaltningskostnader, förslagsanslag...........
31
övningar, reservationsanslag..........................
32
Intendenturmateriel m. m., reservationsanslag
33
Tygmateriel m. m., reservationsanslag...........

508 000 000
87 900 000
115 000
3
015000
4
710000
2 000 000
7
060000

16 785 000
1 568 161 000

C. Marinen

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

Marinstaben, förslagsanslag................................
*15 200 000
Marinen:
Avlöningar till aktiv personal m. fl., förslags
anslag ............................................................... 150 500 000
Avlöningar m. m. till värnpliktiga, förslaqsanslag...................................................................
17 190 000
Sjukvård m. m., förslagsanslag......................
2 580 000
Reseersättningar m. m., förslagsanslag..........
4 570 000
Rekryteringskostnader, reservationsanslag ...
390000
Rränsle m. m., förslagsanslag.........................
7 370 000
Renhållning, förslagsanslag............................
3 010 000
Telefon m. m., förslagsanslag.........................
2 100 000
Tvätt, förslagsanslag.......................................
1 365 000
Övriga expenser m. m., förslagsanslag..........
1 540 000
Mathållning, förslagsanslag.............................
15 550 000
Övningar m. m., reservationsanslag...............
27 600 000
Beklädnad m. m., reservationsanslag.............
8 210 000
Inventarier m. m., reservationsanslag............
3 285 000
Sjukvårdsmateriel, reservationsanslag............
2 000 000
ökning av drivmedelslagringen, reservations
anslag ...............................................................
1 000
Drivmedelsutrustning, reservationsanslag ....
470000
Drivmedelsförråd m. m., förslagsanslag........
345 000
Materialförråd m. m., förslagsanslag.............
210 000
Hundbevakningstjänsten, reservationsanslag .
10000
Förband med särskild budget, förslagsanslag 63 700 000
311 996 000
Anskaffning av fartygsmateriel m. m., reserva
tionsanslag ............................................................
197 300 000
Underhåll av fartyg m. m., reservationsanslag ..
77 100 000
Anskaffning av vissa maskiner m. m., reserva
tionsanslag ............................................................
700 000
Bidrag till sjövärnskåren, reservationsanslag ...
665 000
602 961 000

* Beräknat belopp.
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D. Flygvapnet

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

E.

*18 625 000
Flygstaben, förslagsanslag..................................
Flygvapnet:
Avlöningar till aktiv personal m. fl., förslags
anslag ............................................................... *195 400 000
Avlöningar m. m. till värnpliktiga, förslagsan
slag ...................................................................
15 0/0 000
Tjänstepremier m. m., förslagsanslag............
2 500 000
Sjukvård m. m., förslagsanslag......................
2 190 000
Reseersättningar m. m., förslagsanslag..........
10 300 000
Rekryteringskostnader, reservationsanslag ...
450000
Bränsle m. m., förslagsanslag.........................
9 850 000
Renhållning, förslagsanslag............................
4 250 000
Telefon m. m., förslagsanslag.........................
6 400 000
Tvätt, förslagsanslag.......................................
1 610 000
Övriga expenser m. m., förslagsanslag..........
1 800 000
Mathållning, förslagsanslag.............................
10 350 000
Övningar m. m., reservationsanslag...............
18 050 000
Beklädnad m. m., reservationsanslag.............
11 400 000
Inventarier m. m., reservationsanslag............
3 330 000
Sjukvårdsmateriel, reservationsanslag............
765 000
Ökning av drivmedelslagringen, reservations
anslag ...............................................................
1 ooo
Drivmedelsutrustning, reservationsanslag ....
1 800 000
Drivmedelsförråd m. m., förslagsanslag........
5 670 000
Hundbevakningstjänsten, reservationsanslag .
70000
380 756 000
Förband med särskild budget, förslagsanslag 79 500 000
Anskaffning av flygmateriel m. m., reservations
*987 200 000
anslag ...................................................................
Drift och underhåll av flygmateriel m. m.,
243 400 000
reservationsanslag................................................
Understöd åt segelflygverksamhet m. m., reserva
420 000
tionsanslag ...........................................................
1 630 401 000
Gemensamma staber m. m.

Försvarsstaben:
Förvaltningskostnader, förslagsanslag...........
20 200 000
Särskilda förvaltningskostnader, förslagsanslag
t 0/5 000
Övningar, reservationsanslag..........................
530 000
Vissa bostadskostnadsersättningar, förslags
anslag ...............................................................
620 000
Militärområdesstaber:
5
Förvaltningskostnader, förslagsanslag........... *27 435 000
6
Övningar, reservationsanslag...........................
700 000
7 Militärområdesstaber med särskild budget, för
slagsanslag ...........................................................

1
2
3
4

Beräknat belopp.

28 425 000
28 135 000
*11 785 000
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8 Militärområdenas byggnadskontor: Avlöningar,
förslagsanslag.......................................................
9 Militärområdenas intendenturförvaltningar: Av
löningar, förslagsanslag.......................................
10 Militärområdenas tygförvaltningar: Avlöningar,
förslagsanslag.......................................................

7 845 000
7 500 000
16 000 000
99 690 000

F. Centrala förvaltningsmyndigheter m. m.

1
2
3
4

Försvarets civilförvaltning, förslagsanslag..........
Försvarets sjukvårdsstyrelse, förslagsanslag___
Fortifikationsförvaltningen, förslagsanslag.......
Försvarets materielverk, förslagsanslag..............

*10 095 000
*3 815 000
14 035 000
152 000 000
179 945 000

G. Institutioner m. in.

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

Försvarets forskningsanstalt:
Förvaltningskostnader, förslagsanslag...........
Forskningsverksamhet, reservationsanslag ...
Försvarets radioanstalt:
Förvaltningskostnader, förslagsanslag............
Anskaffning och underhåll av materiel, reser
vationsanslag ....................................................
Krigsarkivet:
Förvaltningskostnader, förslagsanslag............
Samlingars konservering m. m., reservations
anslag ...............................................................
Inredning av vissa arkivaliemagasin, reserva
tionsanslag ........................................................
Armémuseum:
Förvaltningskostnader, förslagsanslag............
Samlingars konservering m. m., reservations
anslag ...............................................................
Marinmuseet och modellkammaren i Karlskrona:
Förvaltningskostnader, förslagsanslag............
Samlingars konservering m. m., reservations
anslag ...............................................................
Militärpsykologiska institutet, förslagsanslag ...
Värnpliktsverket, förslagsanslag........................
Militärapoteket, förslagsanslag..........................
Försvarets sjukvårdsförråd, förslagsanslag.......
Försvarets tandvård, förslagsanslag...................
Militärmedicinska undersökningscentralen, för
slagsanslag ............................................................

* Beräknat belopp.

30
49

300000
000000

28

600000

8 000 000
1

79 300 000

36 600 000

276000
10 000
21 000

1 307 000

975 000
34 000

1 009 000

202 000
30 000

232 000
1 530 000
11 488 000
625 000
1 375 000
3 960 000
200 000
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19
20
21
22
23
24

Militärmusiken:
Förvaltningskostnader, förslagsanslag............
Materiel, reservationsanslag............................
Försvarets intendenturkår:
Förvaltningskostnader, förslagsanslag............
Övningar, reservationsanslag...........................
Försvarets personalvård:
Förvaltningskostnader, förslagsanslag..........
Fritidsverksamhet m. m., reservationsanslag .
Försvarets rationaliseringsinstitut, reservations
anslag ................................................................

27

17 200 000
300 000

17 500 000

2 080 000
175 000

2 255 000

3 570 000
2 000 000

5 570 000
5 630 000
168 581 000

H. Utbildningsanstalter

1
2
3
4
5
6

Försvarshögskolan, förslagsanslag....................
Militärhögskolan:
Förvaltningskostnader, förslagsanslag............
Övningar, reservationsanslag..........................
Militärhistorisk forskning, reservationsanslag .
Försvarets läroverk, förslagsanslag ...................
Försvarets brevskola, förslagsanslag...................

955 000
6 408 000
1 600 000
100 000

8 108 000
3 590 000
760 000
13 413 000

I. Fastighetskostnader

Ersättning till statens allmänna fastighetsfond:
Slottsbyggnadernas delfond, förslagsanslag ..
17 000
Byggnadsstyrelsens delfond, förslagsanslag ..
37 000
Ersättning till försvarets fastighetsfond:
3
Kasernbyggnaders delfond, förslagsanslag ... 190 657 000
4
Befästningars delfond, förslagsanslag............
81 624 000
5 Borttagande av pansarhinder m. m., reserva
tionsanslag ...........................................................

1
2

54 000
272 281 000
375 000
272 710 000

J. Viss materielanskaffning m. m.

1
2
3
4
5
6
7
8

Utredningar rörande tillämnade materielanskaffningar m. m., reservationsanslag................
Utredningar rörande tillämnade byggnadsföre
tag m. m., reservationsanslag.............................
Fortifikatorisk forskningsverksamhet, reserva
tionsanslag ...........................................................
Försvarsmedicinsk forskning, reservationsanslag
Underhåll av sjukvårdsmateriel, reservationsan
slag .......................................................................
Vissa signalförbindelser m. m., reservationsanslag
Signalskyddsmateriel, reservationsanslag..........
Anskaffning av fortifikatorisk materiel, reserva
tionsanslag ...........................................................

500 000
900 000
800 000
2 500 000
&
1 435 000
30 000 000
2 500 000
3 100 000
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9 Anskaffning av krigskartor, reservationsanslag .
10 Årskostnader för industriell krigsberedskap,
förslagsanslag......................................................
11 Engångskostnader för industriell krigsbered
skap, reservationsanslag......................................
Byggnads- och reparationsberedskapen:
12
Övningar m. m., reservationsanslag...............
13
Materiel, reservationsanslag............................

1 350 000
530 000
1 410 000
550 000
1 500 000

2 050 000
47 075 000

K. Bidrag till frivilliga organisationer in. in.

1
2
3
4
5
6
7

L.

Frivilliga befälsutbildningsrörelsen m. m., reser
vationsanslag ........................................................
Lottaorganisationen, reservationsanslag............
Frivilliga sjukvårdsväsendet i krig, reservations
anslag ...................................................................
Frivilliga djursjukvården i krig, reservationsan
slag . .....................................................................
Frivilliga skytteväsendet, reservationsanslag ...
Bidrag Lill Centralförbundet F'olk och Försvar .
Understöd åt vissa föreningar m. m...................

5 721 000
2 472 000
366 000
55 000
2 801 000
465 000
110 000
11 990 000

Övriga gemensamma ändamål

1 Familjebidrag, förslagsanslag.............................
2 Inskrivningskostnader, förslagsanslag...............
3 Vissa specialundersökningar m. m., förslagsan
slag .......................................................................
4 Reseersättningar till värnpliktiga m. fl., förslags
anslag ...................................................................
5 Vissa hälsovårdsåtgärder in. m., förslagsanslag .
6 Vissa ersättningar i anledning av skador vid mi
litär verksamhet m. m., förslagsanslag..............
7 Ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen
under militärtjänstgöring m. m., förslagsanslag .
8 Omskolning av i militärtjänst skadade, förslags
anslag ...................................................................
9 Vidareutbildning av viss civil personal, reserva
tionsanslag ...........................................................
10 Arbetarskydd, reservationsanslag.......................
11 Förslagsverksamhet, förslagsanslag...................
12 Försvarsupplysning, reservationsanslag.............
13 Publikations- och blankettryck, förslagsanslag .
14 Bestridande av beredskapskostnader vid försva
rets fabriksverk, förslagsanslag..........................
15 Ersättning för automobilskatt, förslagsanslag ..

74 000 000
2 850 000
615 000
33 000 000
180 000
2 600 000
17 700 000
100 000

530 000
140 000
100 000
377 000
4 725 000
3 200 000
14 000 000
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Ersättning för rustning och rotering, förslagsan
slag .......................................................................
17 Täckande av vissa medelsbrister, förslagsanslag

29

16

5 000
30 000
154 152 000

M. Flygtekniska försöksanstalten

1 Flygtekniska försöksanstalten: Uppdragsverk
samhet, förslagsanslag .......................................
2 Bidrag till flygteknisk forskning, reservations
anslag ....................................................................

9 400 000
4 300 000
13 700 000

N.

Civilförsvaret ni. m.

1 Civilförsvarsstyrelsen, förslagsanslag..................
2 Statens civilförsvarsskolor, förslagsanslag.........
3 Avlöningar till civilförsvarspliktiga m. m., för
slagsanslag ...........................................................
4 Vissa kostnader för civilförsvarsutbildning
m. m., förslagsanslag..........................................
5 Civilförsvarsfilm, reservationsanslag..................
6 Försöksverksamhet, reservationsanslag.............
7 Anskaffning av civilförsvarsmateriel, reserva
tionsanslag ...........................................................
8 Förvaring och underhåll av civilförsvarsmateriel
m. m., förslagsanslag...........................................
9 Bidrag till byggande av skyddsrum, reservations
anslag ...................................................................
10 Drift av skyddsrum, förslagsanslag...................
11 Bidrag till kommuner för anordnande av brand
dammar för civilförsvarsändamål, reservations
anslag ...................................................................
12 Signalskyddsmateriel för civila myndigheter, re
servationsanslag ...................................................
13 Vissa teleanordningar, reservationsanslag..........
14 Kostnader för anskaffande av identitetsbrickor
m. m., förslagsanslag...........................................
15 Lokalhyror för vissa skyddsrumsanläggningar,
förslagsanslag.......................................................
16 Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar,
förslagsanslag.......................................................

O.

Diverse

1
2

Reglering av prisstegringar...............................
Lönekostnadspålägg för militära ramen, för
slagsanslag ...........................................................
Beräknat belopp.

*10
11

037000
172000

8

000000

10

551000
1 000
700 000

*53

430000

14

475000

17

500000
810 000

4

000000
420 000
400 000
290 000

1

725000

773 000
134 284 000

190 000 000
310 000 000
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3 Lönekostnadspålägg för civilförsvarsramen, för
slagsanslag ............................................................
4 Beredskapsstyrka för FN-tjänst, förslagsanslag
5 Kostnader för projektilröjning på Järvafältet,
reservationsanslag................................................
6 Uppförande av en seismologisk multipelstation,
reservationsanslag...............................................
7 Seismologiska multipelstationen, förslagsanslag

3 750 000
6 900 000
700 000
250 000
490 000
512 090 000
Summa kr. 5 419 713 000
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V. SOCIALDEPARTEMENTET
A.

Socialdepartementet m. m.

1 Socialdepartementet, förslagsanslag..
2 Kommittéer m. m., reservationsanslag
3 Extra utgifter, reservationsanslag . . .
B.

350 000
12 560 000

Allmän försäkring m. m.

Försäkringsdomstolen, förslagsanslag...............
Försäkringsrådet, förslagsanslag.........................
Riksförsäkringsverket, förslagsanslag...............
Folkpensioner, förslagsanslag.............................
Ersättning till postverket för pensionsutbetalningar, förslagsanslag..........................................
6 Bidrag till sjukförsäkringen, förslagsanslag ....
7 Vissa yrkesskadeersättningar m. m., förslags
anslag ...................................................................

1
2
3
4
5

C.

6 210 000
6 000 000

1 863 000
1 267 000
31 900 000
*6 510 000 000
14 000 000
535 000 000

600 000
7 094 630 000

Ekonomiskt stöd åt barnfamiljer m. m.

1 Allmänna barnbidrag, förslagsanslag................
2 Ersättning till postverket för utbetalning av all
männa barnbidrag, förslagsanslag.....................
3 Bostadstillägg för barnfamiljer, m. m., förslags
anslag ...................................................................
4 Ersättning för bidragsförskott, förslagsanslag ..
5 Omkostnader för statens bosättningslån, för
slagsanslag ...........................................................

1 600 000 000
4 200 000
425 000 000
63 000 000
440 000
2 092 640 000

D. Sociala serviceåtgärder

1 Bidrag till social hemhjälp, förslagsanslag........
2 Bidrag till anordnande av barnstugor, reserva
tionsanslag ...........................................................
3 Bidrag till driften av barnstugor, förslagsanslag
4 Bidrag till kommunala familjedaghem, förslags
anslag ...................................................................
5 Bidrag till ferievistelse för barn, förslagsanslag
6 Bidrag till semesterhem m. m., förslagsanslag. .

135 000 000
45 000 000
46 000 000
20 000 000

4 100 000
1 800 000
251 900 000

E. Myndigheter inom hälso- och sjukvård, socialvård m. m.

Centrala och regionala myndigheter m. m.
1 Socialstyrelsen, förslagsanslag...............................
* Beräknat belopp.

29 795 000
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2 Giftnämnden, förslagsanslag..............................
3 Nämnden för sjukvårds- och socialvårdsbyggnader, förslagsanslag................................................
4 Bidrag till sjukvårdens och socialvårdens pla
nerings- och rationaliseringsinstitut, förslags
anslag ...................................................................
5 Länsläkarväsendet m. m., förslagsanslag..........
6 Statens socialvårdskonsulenter, förslagsanslag..
7 Länsnykterhetsnämnderna, förslagsanslag........

Vissa laboratorier m. m.
8 Statens strålskyddsinstitut, förslagsanslag.....
9 Statens institut för folkhälsan, förslagsanslag ..
Statens bakteriologiska laboratorium:
10
Driftkostnader, förslagsanslag........................
11
Inredning och utrustning, reservationsanslag
12 Statens farmacevtiska laboratorium, förslags
anslag ...................................................................
13 Svenska farmakopékommittén m. m., förslags
anslag ...................................................................
14 Statens rättskemiska laboratorium, förslags
anslag ...................................................................
15 Statens rättsläkarstationer, förslagsanslag........

645 000
228 000
6 000 000

6 447 000
1 595 000
5 080 000
49 790 000

4 183 000
10 230 000
32 634 000
1 000

32 635 000
3 117 000
430 000
5 097 000
3 410 000
59 102 000
108 892 000

F. Öppen hälso- och sjukvård

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

Läkemedel åt vissa kvinnor och barn, förslags
anslag ...................................................................
Abortförebyggande åtgärder, förslagsanslag....
Bidrag till försöksvis anordnad familjerådgiv
ning, förslagsanslag.............................................
Bidrag till psykisk barna- och ungdomsvård, för
slagsanslag ...........................................................
Bidrag till S:t Lukasstiftelsen...........................
Allmän hälsokontroll, förslagsanslag.................
Socialstyrelsens skärmbildscentral, förslagsan
slag .......................................................................
Skyddsympningar, förslagsanslag.......................
Hälsovårdsupplysning, reservationsanslag..........
Bidrag till driften av folktandvården, förslags
anslag ...................................................................
Bidrag till utrustning av polikliniker för folk
tandvård, reservationsanslag..............................
Bidrag till nordiskt institut för odontologisk
materialprovning, reservationsanslag.................
Epidemiberedskap m. m., förslagsanslag..........

2 700 000
660 000
300 000
1 400 000
30 000
2 400 000
840 000
5 600 000
1 900 000
13 200 000

50 000
400 000
1 300 000
30 780 000
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G. Universitetssjukhus rn. in.

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

Karolinska sjukhuset:
Driftkostnader, förslagsanslag........................ 183 405 000
Utrustning, reservationsanslag.......................
6 200 000
Akademiska sjukhuset i Uppsala:
Avlöningar till läkare, förslagsanslag............
16 675 000
Driftkostnader, förslagsanslag........................
24 000 000
Utrustning, reservationsanslag.......................
585 000
Bidrag till viss utbildning m. m. vid Kungsgärdets sjukhus i Uppsala, förslagsanslag.........
Avlöning av vissa läkare vid sjukhus i Stock
holm, förslagsanslag............................................
Bidrag till vissa sjukhus i Stockholm m. m.,
förslagsanslag........................................................
Bidrag till lasarettet i Lund, förslagsanslag__
Bidrag till Malmö allmänna sjukhus, förslags
anslag ...................................................................
Bidrag till vissa sjukhus i Göteborg, förslags
anslag ...................................................................
Bidrag till lasarettet i Umeå, förslagsanslag....
Bidrag till regionsjukhuset i Linköping, för
slagsanslag ...........................................................
Utbildnings- och forskningsverksamhet vid lä
karstationen i Dalby läkardistrikt, reservations
anslag ...................................................................
Efterutbildning av viss sjukvårdspersonal m. m.,
förslagsanslag........................................................
Kurser för vissa utländska läkare och tand
läkare m. m., förslagsanslag...............................
Stipendier till studerande vid odontologisk
fakultet, förslagsanslag.......................................
Nordiska hälsovårdshögskolan, förslagsanslag .

189 605 000

41 260 000
100 000

5 245 000
35 000 000
16 000 000
25 000 000
35 000 000
18 300 000
8 000 000

1 300 000
620 000
1 500 000
900 000
1 150 000
378 980 000

H. Övrig sjukhusvård m. m.

1 Vipeholms sjukhus, förslagsanslag.....................
2 Rättspsykiatriska stationer och kliniker, för
slagsanslag ..........................................................
3 Utrustning av vissa kliniker för psykiskt sjuka
m. m., reservationsanslag....................................
4 Bidrag till anordnande av kliniker för psykiskt
sjuka m. m., reservationsanslag.........................
5 Bidrag till driften av kliniker för psykiskt sjuka
m. m., förslagsanslag..........................................
6 Bidrag till viss hälso- och sjukvård, reservations
anslag ...................................................................
7 Bidrag till anordnande av radioterapevtiska kli
niker, förslagsanslag............................................
3

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 1

13 030 000
8 045 000
1 500 000
78 000 000
895 000 000
104 000 000
800 000
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8

Förvaring och underhåll av viss sjukvårdsmateriel m. m., förslagsanslag....................................
9 Utrustning m. m. av beredskapssjukhus vid
krig eller krigsfara, reservationsanslag................
10 Viss krigssiukvårdsutbildning m. m., förslags
anslag ...................................................................

1 600 000
1 000
1 192 000
1 103 168 000

1.

Ungdomsvård m. m.

Ungdomsvårdsskolorna:
Driftkostnader, förslagsanslag.......................
Vård utom skola, förslagsanslag.....................
Engångsanskaffning av inventarier m. m.,
reservationsanslag............................................
4
Personalutbildning, reservationsanslag............
5 Ersättningar för skador vållade av vissa rym
lingar m. fl., förslagsanslag.................................
6 Ersättningar till kommunerna enligt social
hjälps- och barnavårdslagarna m. m., förslags
anslag ...................................................................
1
2
3

56 280 000
6 385 000
1 100 000
310 000

64 075 000
350 000
12 000 000
76 425 000

J. Nykterhetsvård m. m.

Statens vårdanstalter för alkoholmissbrukare:
1
Driftkostnader, förslagsanslag.........................
2
Utrustning m. m., reservationsanslag............
3 Bidrag till anordnande av erkända vårdanstal
ter för alkoholmissbrukare m. m., reservations
anslag ...................................................................
4 Bidrag till driftkostnader vid erkända vårdan
stalter för alkoholmissbrukare m. m., förslags
anslag ...................................................................
5 Bidrag till kommunala nykterhetsnämnder
m. m., förslagsanslag..........................................
6 Utbildning och samverkan inom nykterhetsvården, reservationsanslag..................................
7 Bidrag till Länkrörelsen m. m............................

21 164 000
600 000

21 764 000
4 100 000
61 000 000
70 000 000
300 000
1 450 000
158 614 000

K. Viss rehabiliteringsverksamhet

1
2
3
4
5
6

Statens arbetsklinik, förslagsanslag...................
Invaliditetsförebyggande åtgärder m. m., för
slagsanslag ............................................................
Bidrag till handikappinstitutet.........................
Bidrag till vissa hjälpmedel för handikappade,
förslagsanslag........................................................
Bidrag till vanföreanstalter m. m., förslagsan
slag .......................................................................
Bidrag till Eugeniahemmet, förslagsanslag ....

1 345 000
27 300 000
3 700 000
60 000 000

15 600 000
4 04000
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7 Bidrag till anordnande av vissa institutioner för
psykiskt utvecklingsstörda, reservationsanslag..
8 Bidrag till driften av särskolor m. m., förslags
anslag ...................................................................
9 Bidrag till De handikappades riksförbund........
10 Bidrag till Hörselfrämjandets riksförbund........
11 Bidrag till De blindas förening.........................
12 Ersättning till postverket för befordran av blindskriftsförsändelser, förslagsanslag.......................

35

10 000 000

35 000 000
350 000
420 000
1 540 000
960 000
160 255 000

L. Arbetarskydd och arbetsmedicin

Arbetarskyddsstyrelsen, förslagsanslag, varav
130 000 kr. att avräknas mot automobilskattemedlen.................................................................
2 Yrkesinspektionen, förslagsanslag, varav
990 000 kr. att avräknas mot automobilskatternedlen.................................................................
3 Arbetsmedicinska institutet, förslagsanslag ....
1

6 061 000
13 200 000

6 617 000
25 878 000

M. Internationell samverkan

Socialattachéer, förslagsanslag..........................
Internationellt socialpolitiskt samarbete, för
slagsanslag ............................................................
3 Bidrag till världshälsovårdsorganisationen m. m.,
förslagsanslag........................................................
4 Vissa internationella resor, reservationsanslag..
5 Vissa internationella kongresser i Sverige, reser
vationsanslag ........................................................
1
2

480 000
2 595 000
4 040 000
60 000
50 000
7 225 000

Summa kr. 11501947 000
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VI. KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET
A. Kommunikationsdepartementet in. m.

1 Kommunikationsdepartementet, förslagsanslag.
2 Kommittéer m. m., reservationsanslag, därav
1 550 000 kr. att avräknas mot automobilskattemedlen.......................................................
3 Extra utgifter, reservationsanslag.......................

8 365 000
4 350 000
260 000
12 975 000

B. Länsstyrelserna m. m.

1 Länsstyrelserna, förslagsanslag..........................
2 Lokala skattemyndigheterna, förslagsanslag ...
3 Kronofogdemyndigheterna, förslagsanslag........

346 025 000
109 475000
103 670 000
559 170 000

C. Planväsendet

Statens planverk:
1
Förvaltningskostnader, förslagsanslag..........
2
Uppdragsverksamhet, förslagsanslag.............
3 Bidrag till upprättande av regionplaner m. m.,
reservationsanslag................................................

19 454 000
1 685 000

21 139 000
1 000
21 140 000

D. Väg väsendet

1
2
3
4
5

Statens vägverk: Ämbetsverksuppgifter, för
slagsanslag, att avräknas mot automobilskattemedlen..................................................................
Drift av statliga vägar, reservationsanslag, att
avräknas mot automobilskattemedlen..............
Byggande av statliga vägar, reservationsanslag,
att avräknas mot automobilskattemedlen........
Bidrag till drift av kommunala vägar och
gator, förslagsanslag, att avräknas mot auto
mobilskattemedlen ..............................................
Bidrag till byggande av kommunala vägar
och gator, reservationsanslag, att avräknas mot
automobilskattemedlen.......................................

3

796000

768

200000

700 000 000
99

500000

301

600000
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6 Bidrag till drift av enskilda vägar m. m.,
reservationsanslag, att avräknas mot automobilskattemedlen...................................................
7 Bidrag till byggande av enskilda vägar, reser
vationsanslag, att avräknas mot automobilskattemedlen.......................................................
8 Tjänster till utomstående, förslagsanslag, att
avräknas mot automobilskattemedlen ...........
9 Avsättning till statens automobilskattemedelsfond, förslagsanslag...........................................

37

53 700 000
23 600 000
8 000 000

1 000
1 958 397 000

E. Trafiksäkerhet

1
2
3
4
5
6

Statens trafiksäkerhetsverk:
Förvaltningskostnader, förslagsanslag, att av
räknas mot automobilskattemedlen..............
Uppdragsverksamhet, förslagsanslag, att av
räknas mot automobilskattemedlen..............
Registrering av motorfordon, förslagsanslag . ..
Bidrag till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder
vid järnvägskorsningar, reservationsanslag, att
avräknas mot automobilskattemedlen.............
Trafiksäkerhetsforskning, reservationsanslag,
att avräknas mot automobilskattemedlen........
Bidrag till nationalföreningen för trafiksäker
hetens främjande, att avräknas mot automobil
skattemedlen .......................................................

7 970 000
12 248 000

20 218 000
1 000

6 500 000
3 000 000
2 000 000
31 719 000

F. Sjöfart

1
2
3
4
5
6

Sjöfartsverket
Sjöfartsverket m. m.............................................
Övriga sjöfarlsändamål
Handelsflottans pensionsanstalt........................
Läkarundersökning av sjöfolk, förslagsanslag ..
Bidrag till vissa resor av sjöfolk, förslagsanslag
Avsättning till handelsflottans välfärdsfond,
förslagsanslag........................................................
Understöd åt skärgårdsrederier m. m., förslags
anslag ...................................................................

*113 600 000
1 000
575 000
325 000

5 650 000
600 000
120 751 000

G. Institut m. in.

1 Transportnämnden, förslagsanslag, därav tre
fjärdedelar att avräknas mot automobilskatte
medlen .................................................................
* Beräknat belopp.

767 000
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2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Sveriges meteorologiska och hydrologiska insti
tut:
Förvaltningskostnader, förslagsanslag...........
Underhåll av materiel m. m., förslagsanslag
Nyanskaffning av instrument m. m., reserva
tionsanslag ........................................................
Uppdragsverksamhet, förslagsanslag ............
Väderlekstjänst för luftfarten, förslagsanslag.
Bidrag till väderleksstationer i Nordatlanten
och på Grönland m. m., förslagsanslag..............
Statens väginstitut, förslagsanslag, att avräknas
mot automobilskattemedlen...............................
Statens väginstitut: Utrustning, reservations
anslag, att avräknas mot automobilskatte
medlen ..................................................................
Statens geotekniska institut:
Förvaltningskostnader, förslagsanslag............
Uppdragsverksamhet, förslagsanslag..............
Utrustning, reservationsanslag.......................
Statens brandinspektion, förslagsanslag............
Statens brandskola, förslagsanslag.....................

15 999 000
972 000
300 000
3 600 000
7 998 000

28 869 000
1 355 000
3 307 000
170 000

2 140 000
2 550 000
150 000

4 840 000
950 000
1 652 000
41 910 000

H.

1
2
3
4

5
6
7
8
9

Diverse

Ersättning till statens järnvägar för drift av
icke lönsamma järnvägslinjer m. m...................
Ersättning till trafikföretag för drift av icke
lönsamma busslinjer, reservationsanslag, att av
räknas mot automobilskattemedlen..................
Driftbidrag till luftfartsverket..........................
Ersättning till postverket för befordran av
tjänsteförsändelser, förslagsanslag, därav
2 500 000 kr. att avräknas mot automobil
skattemedlen .......................................................
Bidrag till vissa internationella sammanslut
ningar m. m., förslagsanslag..............................
Beredskap för civil luftfart, reservationsanslag .
Bidrag till kostnader för kommunal beredskap,
reservationsanslag................................................
Vissa kostnader i anledning av allmänna val,
förslagsanslag........................................................
Bidrag till förebyggande och släckning av brand,
förslagsanslag........................................................

215 000 000
9 935 000
8 500 000

104 000 000
1 591 000
800 000
2 000 000

500 000
1 800 000
344 126 000

Summa kr. 3 090188 000
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VII. FINANSDEPARTEMENTET
A.

Finansdepartementet m. m.

12 150 000

1 Finansdepartementet, förslagsanslag ..............
2 Gemensamma ändamål för statsdepartementen,
förslagsanslag.......................................................
3 Ekonomiska attacheér, förslagsanslag...............
4 Kommittéer m. m., reservationsanslag..............
5 Extra utgifter, reservationsanslag......................

12 120 000

250 000
4 000 000
1 000
28 521 000

B.

Allmänna centrala ämbetsverk m. m.

1 Kammarkollegiet, förslagsanslag.......................
2 Kammarrätten, förslagsanslag...........................
Statistiska centralbyrån:
3
Verksamheten i allmänhet, förslagsanslag--4
Särskilda undersökningar, reservationsanslag .
5
Utredningsinstitutet, förslagsanslag..............
6
Centralt företagsregister m. m., reservations
anslag .............................................................
7
Folk- och bostadsräkning, reservationsanslag .
8
Valstatistik, reservationsanslag.......................
9
Hushållsbudgetundersökning, reservationsan
slag ..................................................................
10
Allmän företagsräkning, reservationsanslag ..
11 Datamaskincentralen, förslagsanslag ................
Konj unkturinstitutet:
12
Verksamheten i allmänhet, förslagsanslag ...
13
Särskilda undersökningar, reservationsanslag .
14 Statskontoret, förslagsanslag
15 Viss försöksverksamhet inom statsförvaltningen
m. m., förslagsanslag...........................................
16 Inköp av stansutrustning, reservationsanslag ..
17 Riksrevisionsverket, förslagsanslag.....................
18 Byggnadsstyrelsen, förslagsanslag ....................
19 Utredningar rörande byggnadsföretag m. m.,
reservationsanslag................................................
20 Statens förhandlingsnämnd, förslagsanslag ....

3 542 000
8 963 000
44 300 000
5 100000
1000
1 048 000
2 130000
66 000
1 800 000
493000

54 938 000
1 000

2 026 000
770 000

2 796 000
15 857 000
7 000 000
950 000
15 373 000
19 828 000
3 700 000
1 227 000
134 175 000

C.

Skatte- och kontrollväsen

Tullverket:
1 Förvaltningskostnader, förslagsanslag................

168 616 000

40
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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Anskaffning av viss materiel, reservationsan
slag ...................................................................
Kontrollstyrelsen, förslagsanslag........................
Mynt- och justeringsverket:
Förvaltningskostnader, förslagsanslag............
Nyanskaffning av vissa maskiner m. m., reser
vationsanslag ....................................................
Statens justerare, förslagsanslag.........................
Riksskattenämnden, förslagsanslag...................
Centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden,
förslagsanslag.......................................................
Folkbokföringen:
Ersättningar till kyrkobokföringsinspektörer,
förslagsanslag...................................................
Avsättning till banktillsynens fond, förslagsan
slag ...............................................................
Avsättning till fondtillsynens fond, förslagsan
slag ........................................................................
Avsättning till jordbrukskassetillsynens fond,
förslagsanslag.......................................................
Avsättning till sparbankstillsynens fond, för
slagsanslag ............................................................
Revision av sparbankernas förvaltning, förslags
anslag ...................................................................
Avsättning till försäkringsinspektionens fond,
förslagsanslag.......................................................
Stämpelomkostnader, förslagsanslag.................
Kostnader för årlig taxering m. m., förslagsan
slag .......................................................................
Kostnader för allmänna fastighetstaxeringen år
1970, förslagsanslag............................................
Ersättning till postverket m. fl. för bestyret med
skatteuppbörd m. m., förslagsanslag.................

1 950 000

170 566 000
11 082 000

4 882 000
415 000

5 297 000
2 483 000
2 584 000
8 100 000
129 000
1 200 000
80 000
220 000
1 800 000
900 000
2 585 000
885 000
34 000 000
13 000 000
18 550 000
273 461 000

D. Bidrag och ersättningar till kommunerna

Ersättning till städerna för mistad tolag, för
slagsanslag ............................................................
2 Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m. m.,
förslagsanslag.......................................................
1

13 415 000
1 530 000 000
1 543 415 000

E. Finansiellt utvecklingsbistånd

1

Finansiellt utvecklingsbistånd, reservationsanslag

289 000000
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Diverse

Ersättning till statens allmänna fastighetsfond:
1
Slottsbyggnadernas delfond, förslagsanslag ..
2 Bidrag till vissa internationella byråer och orga
nisationer m. m., förslagsanslag.
3 Statens lcrigsförsäkringsnämnd m. m., förslags
anslag
4 Bidrag till Föreningen Fruktdrycker.
5 Bidrag till vanföra ägare av motorfordon, för
slagsanslag ...........................................................
6 Bidrag till Institutet för storhushållens rationali
sering ...................................................................

6 622 000
850

000
25

37 000
000
1 500 000
200 000
9 234 000

Summa kr. 2 277 806 000
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Vin. UTBILDNINGSDEPARTEMENTET
A. Utbildningsdepartementet m. m.

1 Utbildningsdepartementet, förslagsanslag........
2 Kommittéer m. m., reservationsanslag..............
3 Extra utgifter, reservationsanslag.......................

8
12

734000
200000
500 000

21 434 000
B. Allmänna kultur- och bildningsändamål

a) Konst, litteratur, musik m. m.
1 Konstnärsstipendier, reservationsanslag............
2 Konstnärsbelöningar, förslagsanslag.................
3 Statens konstråd, förslagsanslag........................
4 Förvärv av konst för statens byggnader m. m.,
förslagsanslag......................................................
5 Ersättning åt författare m. fl. för utlåning av
deras verk genom bibliotek m. m., förslagsanslag
6 Statens biografbyrå, förslagsanslag...................
7 Teater- och orkesterrådet, förslagsanslag..........
8 Bidrag till Operan och Dramatiska teatern, för
slagsanslag ...........................................................
9 Bidrag till Svenska riksteatern,förslagsanslag .
10 Bidrag till stadsteatrar och därmed likställda
teatrar, förslagsanslag.....
20
11 Rikskonsertverksamhet, reservationsanslag ....
12 Bidrag till särskilda kulturella ändamål, reserva
tionsanslag ...........................................................

3

824000
810 000
141 000

2

200000

3 260 000
462 000
383 000

38 831 000
21 814000

245 000
10 100000
18 542 000
120 612 000

13
14
15
16
17
18
19

20

b) Arkiv, museer m. m.
Riksarkivet:
Förvaltningskostnader, förslagsanslag...........
Inköp av arkivalier och böcker m. m., reserva
tionsanslag ........................................................
Landsarkiven, förslagsanslag.
Ortnamnskommissionen:
Förvaltningskostnader, förslagsanslag...........
Insamling och bearbetning av vetenskapligt
material, reservationsanslag ..........................
Landsmålsarkiven:
Förvaltningskostnader, förslagsanslag...........
Insamling och bearbetning av vetenskapligt
material, reservationsanslag............................
Riksantikvarieämbetet och statens historiska
museum:
Förvaltningskostnader, förslagsanslag...........

5 788 000
68 000
3

5 856 000
783 000

626 000
91 000

717 000

1 211 000
143 000
7 866 000

1 354 000
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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
49
50

Underhåll och ökande av museets samlingar
m. m., reservationsanslag................................
Vård och underhåll av fornlämningar och
kulturhistoriskt värdefulla byggnader, reser
vationsanslag ....................................................
Uppdragsverksamhet, förslagsanslag.............
Bidrag till avlöningar inom landsantikvarieor
ganisationen, förslagsanslag...............................
Nationalmuseet:
Förvaltningskostnader, förslagsanslag............
Underhåll och ökande av samlingarna m. m.,
reservationsanslag............................................
Utställningar av nutida svensk konst i ut
landet, reservationsanslag...............................
Livrustkammaren, förslagsanslag......................
Naturhistoriska riksmuseet:
Förvaltningskostnader, förslagsanslag...........
Materiel m. m., reservationsanslag.................
Statens sjöhistoriska museum:
Förvaltningskostnader, förslagsanslag...........
Underhåll och ökande av samlingarna, reser
vationsanslag ....................................................
Etnografiska museet, förslagsanslag..................
Medelhavsmuseet, förslagsanslag.......................
Skoklosters slott, förslagsanslag.........................
Bidrag till Nordiska museet, förslagsanslag
Bidrag till Tekniska museet, förslagsanslag
Bidrag till Skansen, förslagsanslag....................
Bidrag till vissa museer och arkiv....................
Svenskt biografiskt lexikon, förslagsanslag
Stifts- och landsbiblioteken:
Förvaltningskostnader, förslagsanslag...........
Bokinköp och bokbindning m. m., reservations
anslag ...............................................................
Inköp av vissa kulturföremål, förslagsanslag. ..

c) Frivilligt folkbildningsarbete, ungdomsverksam
het m. m.
Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala
verksamhet..........................................................
Bidrag till ungdomsledarutbildning, reservations
anslag ...................................................................
Bidrag till ungdomens fritidsverksamhet, för
slagsanslag ...........................................................
Viss upplysningsverksamhet i ungdomsfrågor,
reservationsanslag................................................
Bidrag till verksamheten vid hemgårdar..........
Bidrag till folkbibliotek, reservationsanslag ...
Bidrag till föreläsningsverksamhet m. m...........

43

264 000
611 000
1 643 000

10 384 000
1 974 000

5 734 000
715 000
270 000
4 563 000
535 000

6 719 000
877 000
5 098 000

3 188 000

10 ooo

3 198 000
1 021 000
352 000
885 000
5 949 000
921 000
1 768 000
1 150 000
540 000

963 000
163 000

1 126 000
100 000
53 772 000

5 925 000
4 200 000
13 200 000

600 000
370 000
6 155 000
2 390 000
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Bidrag till speciella folkbildningsåtgärder, reser
vationsanslag ........................................................
52 Bidrag till Centralförbundet för nykterhetsundervisning, reservationsanslag........................
53 Bidrag till nykterhetsorganisationer m. m.,
reservationsanslag................................................
54 Bidrag till de handikappades kulturella verk
samhet .................................................................
51

55
56
57
58
59
60
61
62
63

d) Högre konstnärlig utbildning
Akademien för de fria konsterna med konst
högskolan:
Utbildningskostnader, förslagsanslag............
Undervisningsmateriel m. m., reservations
anslag ...............................................................
Konstfackskolan:
U tbildningskostnader, förslagsanslag.............
Undervisningsmateriel m. m., reservations
anslag ...............................................................
Musikaliska akademien med musikhögskolan:
Utbildningskostnader, förslagsanslag.............
Undervisningsmateriel m.m.,reservationsanslag
Bidrag till vissa musikkonservatorier, förslags
anslag ...................................................................
Statens scenskolor, förslagsanslag.....................
Dramatiska institutet, förslagsanslag................

500 000
1 400 000
2 342 000
2 575 000
39 657 000

2 678 000
405 000

3 083 000

6 638 000
373 000

7 011 000

7 171 000
245 000

7 416 000
2 197 000
5 537 000
450 000
25 694 000

e) Radio- och TY-verksamhet
64 Viss beredskapsutrustning, reservationsanslag ..
65 Ersättning för viss rundradioverksamhet........

550 000
31 230 000
31 780 000
271 515 000

C. Kyrkliga ändamål

Domkapitlen och stiftsnämnderna m. m.:
1
Förvaltningskostnader, förslagsanslag...........
2
Reparationsarbeten på domkapitelsbyggnader
3 Ersättningar till kyrkor m. m., förslagsanslag ..
4 Vissa ersättningar till kyrkofonden..................
5 Kurser för utbildande av kyrkomusiker m. m.,
förslagsanslag.............................
6 Stipendier till blivande präster för utbildning i
finska och lapska språken..........
7 Bidrag till restaurering av äldre domkyrkor,
reservationsanslag.........................
8 Bestridande i vissa fall med allmänna medel av
kostnader, förenade med friköp av lägenheter å
kyrklig jord, förslagsanslag.........
9 Bidrag till svenska ekumeniska nämnden......
10 Bidrag till de svenska utlandsförsamlingarna ..

2 899 000
9 000

2 908 000
128000
5 051 000

152

000

6

000

345

000

1

000
55 000
90000

Kungl. Maj:ts proposition nr 1 år 1969
11

Bidrag till reparationsarbeten på de svenska
utlandsförsamlingarnas kyrkobyggnader, reser
vationsanslag ........................................................

45

250 000
8 986 000

D. Skolväsendet
d) Centrala och regionala myndigheter m. m.
1 Skolöverstyrelsen, förslagsanslag...............
2 Länsskolnämnderna, förslagsanslag...........
3 Läroboksnämnden, förslagsanslag.............
4 Bidrag till vissa elevorganisationer...........
5 Bidrag till Riksförbundet Hem och Skola..

38 970 000
21 112 000
430 000
235 000
100 000
60 847 000

b) Pedagogiskt utvecklingsarbete
Pedagogiskt utvecklingsarbete inom skolväsen
det, reservationsanslag........................................
7 Information om skolreformerna, reservations
anslag ...................................................................

6

c) Det obligatoriska skolväsendet m. m.
8 Bidrag till driften av grundskolor m. m., för
slagsanslag ...........................................................
9 Nomadskolor, förslagsanslag..............................
Specialskolan m. m.:
10
Utbildningskostnader, förslagsanslag............
11
Utrustning m. m., reservationsanslag............
12
Resor för elever jämte ledsagare, förslags
anslag ...............................................................
13 Bidrag till förskolverksamhet m. m. för vissa
handikappade barn, förslagsanslag....................

13 650 000
780 000
14 430 000

2 770 000 000
4 245 000
31 480 000
1 700 000
1 065 000

34 245 000
1 200 000

2 809 690 000
d) Gymnasiala skolor m. m.
14 Bidrag till driften av kommunala gymnasiala
skolor, förslagsanslag..........................................
15 Statliga realskolor, förslagsanslag......................
16 Bidrag till driften av högre kommunala skolor,
förslagsanslag.......................................................
Privatskolor:
17
Bidrag till vissa privatskolor, förslagsanslag .
18
Bidrag till vissa internatskolor m. m., för
slagsanslag ........................................................
Sj öbefälsskolorna:
19
Utbildningskostnader, förslagsanslag.............
20
Utrustning m. m., reservationsanslag ............
21 Bidrag till Bergsskolan i Filipstad, förslagsanslag
22 Bidrag till specialgymnasiet för lantbruks-,
mejeri- och skogsstuderande, förslagsanslag....
*

Beräknat belopp.

1 078 000 000
34 350 000
13 000 000

21 655 000
2 500 000
8 180 000
*900 000

24 155 000
9 080 000
880 000
232 000
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23 Bidrag till driften av enskilda yrkesskolor m.m.,
förslagsanslag...............................................
24 Främjande av lärlingsutbildning hos hantverks
mästare m. m., förslagsanslag............................
25 Bidrag till kostnader för granskning av utförda
gesällprov..................................................
26 Besestipendier för yrkesutbildning, reservations
anslag ...........................................................
27 Vissa kurser för ingenjörer m. m., reservations
anslag ......................................................

25 400 000
4 310 000
45 000
150 000
350 000
1 189 952 000

e) Investeringsbidrag
28 Bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet
m. m., förslagsanslag..........................................
29 Bidrag till vissa fullbordade byggnadsarbeten
för folkskoleväsendet, förslagsanslag.................
30 Bidrag till bostäder för lärare inom det obliga
toriska skolväsendet, förslagsanslag..................
31 Bidrag till byggnadsarbeten vid folkhögskolor,
reservationsanslag................................................

274 000 000
1 600 000
150 000
6 000 000
281 750 OOO"
4 356 669 000

E. lögre utbildning och forskning

a) Centrala myndigheter m. m.
U niversitetskanslersämbetet:
1
Förvaltningskostnader, förslagsanslag...........
2
Utredningar m. m., reservationsanslag..........
3 Utrustningsnämnden för universitet och hög
skolor, förslagsanslag..........................................

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

b) Universiteten m. m.
Humanistiska fakulteterna:
Avlöningar till lärarpersonal, förslagsanslag..
Driftkostnader, reservationsanslag.................
Teologiska fakulteterna:
Avlöningar till lärarpersonal, förslagsanslag..
Driftkostnader, reservationsanslag.................
Juridiska fakulteterna:
Avlöningar till lärarpersonal, förslagsanslag..
Driftkostnader, reservationsanslag.................
Samhällsvetenskapliga fakulteterna m. m.:
Avlöningar till lärarpersonal, förslagsanslag..
Driftkostnader, reservationsanslag.................
Medicinska fakulteterna m. m.:
Avlöningar till lärarpersonal, förslagsanslag..
Driftkostnader, reservationsanslag.................

6 347 000
1 069 000

7 416 000
1 391 000
8 807 000

47 478 000
7 110 000

54 588 000

3 606 000
430 000

4 036 000

9 023 000
950 000

9 973 000

53 253 000
7 800 000

61 053 000

76 232 000
51 870 000

128 102 000
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Odontologiska fakulteterna m. m.:
Avlöningar till lärarpersonal, förslagsanslag..
20 752 000
Driftkostnader, reservationsanslag.................
7 270 000
Vissa tandsjukvårdskostnader, förslagsanslag
13 664 000
Farmaceutiska fakulteten m. m.:
Avlöningar till lärarpersonal, förslagsanslag..
3 239 000
Driftkostnader, reservationsanslag.................
2 400 000
Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna
m. m.:
Avlöningar till lärarpersonal, förslagsanslag.. 76 321 000
Driftkostnader, reservationsanslag.................
35 220 000
Tekniska fakulteterna m. m.:
Avlöningar till lärarpersonal, förslagsanslag,
varav 1 043 000 kr. att avräknas mot automobilskattemedlen......................................... 100 162 000
Driftkostnader, reservationsanslag.................
45 510 000
Vetenskapliga bibliotek:
Avlöningar, förslagsanslag..............................
26 550 000
Bokinköp m. m., reservationsanslag..............
11 240 000
Förvaltningarna m. m. vid universiteten och vis
sa högskolor, förslagsanslag.................................
Universiteten m. m.: Gemensamma driftkost
nader, förslagsanslag...........................................
Decentraliserad akademisk utbildning m. m.,
reservationsanslag................................................
Bidrag till Flandelshögskolan i Stockholm........
Vissa kostnader för utbildningen vid filosofisk
fakultet, m. m., förslagsanslag............................
Vissa kostnader för reformerad forskarutbildning
m. m., förslagsanslag............................................

c) Vissa högskolor m. m.
31 Socialhögskolorna, förslagsanslag.......................
32 Fortbildning av socionomer, journalister m. m.,
reservationsanslag................................................
33 Bidrag till Svenska diakonsällskapets sociala
utbildningsverksamhet .....................................
34 Journalisthögskolorna, förslagsanslag...............
Nordiska afrikainstitutet:
35
Förvaltningskostnader, förslagsanslag..........
36
Bokinköp, gästföreläsningar m. m., reserva
tionsanslag ........................................................
37 Ibero-amerikanska institutet i Stockholm, för
slagsanslag ...........................................................
38 Vissa kurser för utländska studerande, förslags
anslag ...................................................................

39

d) Gemensamt för universitet och högskolor
Ersättning åt vissa opponenter vid disputationer, förslagsanslag..........................................

* Beräknat belopp.

47

41 686 000
5 639 000

111 541 000

145 672 000
37 790 000
23 560 000
112 450 000
1 000 000
1 578 000
*2 500 000
*8 600 000
749 768 000
15 141 000
128 000
311 000
4 184 000

469 000
131 000

600 000
*1 000
1 170 000
21 535 000
300 000
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40 Ersättning åt sakkunniga i befordringsärenden,
förslagsanslag.......................................................
41 Gästföreläsningar, reservationsanslag................
42 Provisoriska åtgärder för forskarutbildning,
forskarhandledning m. m....................................
43 Stipendier för främjande av högre vetenskapliga
studier, reservationsanslag..................................
44 Bidrag till tryckning av doktorsavhandlingar,
förslagsanslag.......................................................
45 Pedagogiskt utvecklingsarbete m. m. vid uni
versitet och högskolor, reservationsanslag.........
46 Universitetens datamaskincentraler, förslags
anslag ...................................................................
47 Kostnader för datamaskintid, förslagsanslag ...
48 Extra utgifter vid universitet och högskolor,
reservationsanslag................................................

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

e) Vissa forskningsändamål
Medicinsk forskning, reservationsanslag............
Humanistisk forskning, reservationsanslag........
Samhällsforskning, reservationsanslag...............
Naturvetenskaplig forskning, reservationsanslag
Atomforskning, reservationsanslag.....................
Europeiskt samarbete inom kärnforskningen,
förslagsanslag........................................................
Europeiskt samarbete inom rymdforskningen,
förslagsanslag.......................................................
Särskilda forskartjänster, förslagsanslag...........
Institutet för arbetsmarknadsfrågor, förslags
anslag ...................................................................
Forskningsinstitutet för atomfysik:
Förvaltningskostnader, förslagsanslag..........
Materiel m. m., reservationsanslag.................
Nordiska institutet för samhällsplanering, för
slagsanslag ...........................................................
Bidrag till centralinstitutet för nordisk asienforskning, förslagsanslag.....................................
Bidrag till nordiska institutet för sjörätt,
förslagsanslag.......................................................
Bidrag till nordiska institutet för teoretisk
atomfysik, förslagsanslag....................................
Bidrag till Institutet för internationell ekonomi
Bidrag till Konung Gustaf V:s forsknings
institut ..............................................................
Bidrag till Internationella meteorologiska insti
tutet i Stockholm................................................
Bidrag till Riksföreningen mot cancer, reserva
tionsanslag ...........................................................

* Beräknat belopp.

1 800 000
369 000
*2 300 000
*8 186 000
1 600 000
2 877 000
500 000
19 300 000
1 035 000
38 267 000
35 300 000
6 300 000
6 400 000
36 400 000
14 400 000
17 315 000
12 547 000
4 616 000
455 000
1 712 000
184 000

1 896 000
288 000
185 000
92 000
885 000
671 000
571 000
280 000
3 000 000
141 601 000
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f) Inredning och utrustning
Inredning och utrustning av lokaler vid univer
sitet, högskolor m. m., reservationsanslag.........

49

*60 000 000
60 000 000
1 019 978 000

F. Lärarutbildning

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

Lärarhögskolorna:
Utbildningskostnader, förslagsanslag............. 175 364 000
Materiel m. m., reservationsanslag.................
8 010 000
F olkskoleseminarier na:
Utbildningskostnader, förslagsanslag.............
8 408 000
Materiel m. m., reservationsanslag.................
230 000
Förskoleseminarierna:
Utbildningskostnader, förslagsanslag.............
16 669 000
Materiel m. m., reservationsanslag.................
945 000
Gymnastik- och idrottshögskolorna:
Utbildningskostnader, förslagsanslag............
5 938 000
Materiel m. m., reservationsanslag.................
225 000
Seminarierna för huslig utbildning:
Utbildningskostnader, förslagsanslag.............
16 500 000
Materiel m. m., reservationsanslag..................
360 000
Slöj dlärarseminariet:
Utbildningskostnader, förslagsanslag..............
1 208 000
Materiel m. m., reservationsanslag.................
56 000
Yrkespedagogiska instituten, förslagsanslag....
Ersättning till deltagare i utbildning av lärare
vid yrkesundervisningen, förslagsanslag...........
Statens institut för högre utbildning av sjuk
sköterskor, förslagsanslag...................................
Särskilda lärarutbildningsåtgärder, reservations
anslag ...................................................................
Lärares fortbildning m. m., reservationsanslag
Bidrag till Ericastiftelsen, förslagsanslag..........

183 374 000
8 638 000
17 614 000
6 163 000
16 860 000
1 264 000
8 423 000
11 400 000
10 967 000
2 530 000
31 621 000
469 000
299 323 000

Vuxenuibildning
1 Viss utbildning via radio och television m. m.,
reservationsanslag................................................
Statliga skolor för vuxna:
Utbildningskostnader, förslagsanslag.............
2
3
Material för självstudier, förslagsanslag........
4
Undervisningsmateriel m. m., reservations
anslag ...............................................................
Bidrag
till driften av kommunala skolor för
5
vuxna, förslagsanslag..........................................
6 Bidrag till studiecirkelverksamhet, förslags
anslag ...................................................................

G.

* Beräknat belopp.
4, Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1

14 477 000
5 101 000
2 800 000
278 000

8 179 000
83 300 000
60 000 000
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7 Bidrag till studieförbund...................................
8 Bidrag till driften av folkhögskolor, förslags
anslag ...................................................................
9 Bidrag till engångsanskaffning av utrustning
m. m. till folkhögskolor, reservationsanslag ....

6 900 000
61 300 000
3 000 000
237 156 000

H. Studiesociala ändamål

1
2
3
4
5
6

Centrala studiehjälpsnämnden m. m., förslags
anslag ...................................................................
Studiebidrag m. m., förslagsanslag....................
Kostnader för avskrivning av vissa studielån
med statlig kreditgaranti, förslagsanslag..........
Ersättning till postverket och riksbanken för
deras bestyr med studiesocialt stöd, förslags
anslag ...................................................................
Bidrag till avlönande av föreståndare vid elev
hem vid gymnasier m. m., förslagsanslag.........
Bidrag till hälso- och sjukvård samt motionsverksamhet för studerande, förslagsanslag.......

5 178 000
*493 000 000
5 000 000
1 050 000
250 000
1 595 000
506 073 000

I. Internationellt-kulturellt samarbete

1
2
3
4
5
6
7

Kulturellt utbyte med utlandet, reservations
anslag ...................................................................
Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco
m. m., förslagsanslag..........................................
Sveriges anslutning till vissa internationella
vetenskapliga sammanslutningar m. m., för
slagsanslag ...........................................................
Bidrag till bestridande av kostnader för vissa
internationella kongresser i Sverige, reservations
anslag ...................................................................
Bidrag till svenska institut i utlandet m. m___
Främjande av nordiskt-kulturellt samarbete,
reservationsanslag................................................
Nordiska kulturfonden, reservationsanslag.........

1 969 000
2 246 000
156 000
390 000
910 000
2 198 000
836 000
8 705 000

Summa kr. 6 729 839 000

* Beräknat belopp.
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IX. JORDBRUKSDEPARTEMENTET
A. Jordbruksdepartementet m. ni.

1
2
3
4

Jordbruksdepartementet, förslagsanslag
Lantbruksrepresentanter, förslagsanslag
Kommittéer m. m., reservationsanslag..
Extra utgifter, reservationsanslag..........

5 134 000
452 000
2 000 000
283 000
7 869 000

B. Lantbruksstyrelsen

1 Lantbruksstyrelsen, förslagsanslag.......................

10 545 000

C. Lantbrukets rationalisering och befrämjande av
dess produktion, in. m.

1 Lantbruksnämnderna, förslagsanslag...............
2 Kursverksamhet för jordbrukets rationalisering
m. m., förslagsanslag..........................................
3 Bidrag till jordbrukets rationalisering, m. m.,
förslagsanslag........................................................
4 Bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering
m. m., reservationsanslag....................................
5 Täckande av förluster på grund av statlig kre
ditgaranti, förslagsanslag...................................
6 Bidrag till särskilda rationaliseringsåtgärder i
Norrland, m. m., förslagsanslag.........................
7 Odlings- och byggnadshjälp åt innehavare av
vissa kronolägenheter m. m., förslagsanslag....
8 Befrämjande av husdj ursavein m. m., reserva
tionsanslag ...........................................................
9 Statens hingstdepå och stuteri, förslagsanslag. .
10 Särskilt stöd åt biskötseln och fröodlingen, reser
vationsanslag ........................................................
11 Bidrag till Svensk matpotatiskontroll, reserva
tionsanslag ...........................................................
12 Bestitution av bensinskatt till trädgårdsnäringen,
att avräknas mot automobilskattemedlen........

75 693 000
3 215 000
15 000 000
100 000

500 000
15 000 000
1 600 000
1 300 000
1 382 000
96 000
110 000

400 000
114 396 000

D. Jordbruksprisreglering m. m. samt särskilt stöd
åt vissa jordbruk

1
2

Statens jordbruksnämnd, förslagsanslag. ......
Prisreglerande åtgärder på jordbrukets område,
förslagsanslag........................................................

* Beräknat belopp.
4f Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 1

*8 000 000

*98 000 000
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3 Kostnader för beredskapslagring av livsmedel
och fodermedel m. m., förslagsanslag................
4 Särskilt stöd åt det mindre jordbruket, förslags
anslag ...................................................................
5 Bidrag till bokföringsverksamheten inom jord
bruket, reservationsanslag...................................
6 Kostnader i samband med permanent skördeskadeskydd, reservationsanslag...........................

*24 000 000
49 500 000
1 218 000
*22 575 000
203 293 000

E.

Vissa kontrollanstalter på jordbrukets område
m. m.

Statens centrala frökontrollanstalt:
1
Förvaltningskostnader, förslagsanslag............
2
Utrustning, reservationsanslag........................
3 Statens växtskyddsanstalt, förslagsanslag........
4 Bekämpande av växtsjukdomar, förslagsanslag
5 Statens lantbrukskemiska laboratorium, för
slagsanslag ...........................................................
6 Statens maskinprovningar, förslagsanslag........

7 674 000
150 000

7 824 000
5 613 000
150 000
2 275 000
2 023 000
17 885 000

F. Forskning och undervisning på jordbrukets och
trädgårdsnäringens områden

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

Lantbrukshögskolan:
Förvaltningskostnader, förslagsanslag............
Materiel m. m., reservationsanslag.................
Bokinköp m. m., reservationsanslag...............
Försöksverksamheten, reservationsanslag ....
Lantbruksdriften vid försöksstationerna m.m.,
förslagsanslag....................................................
Inredning och utrustning av lokaler vid jord
brukets högskolor m. m., reservationsanslag....
Stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning,
reservationsanslag................................................
Bidrag till Sveriges utsädesförening, förslags
anslag ...................................................................
Bidrag till viss praktiskt vetenskaplig växtför
ädling, förslagsanslag..........................................
Jordbruksforskning, reservationsanslag.............
Åtgärder för att förebygga skördeskador, reser
vationsanslag ........................................................
Alnarpsinstitutet:
Förvaltningskostnader, förslagsanslag...........
Materiel m. m., reservationsanslag.................
Trädgårdsskolan i Norrköping, förslagsanslag ..
Bidrag till driften av lantbrukets yrkesskolor
m. m., förslagsanslag..........................................

* Beräknat belopp.

33 855 000
4 112 000
577 000
10 480 000
1 000

49 025 000
5 000 000
935 000
4 225 000
718 000
5 575 000
570 000

2 529 000
301 000

2 830 000
817 000
29 000 000
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16 Bidrag till byggnadsarbeten vid lantbrukets
yrkesskolor, reservationsanslag...........................

53
3 000 000
101 695 000

G. Veterinärväsendet m. m.

1 Veterinärstyrelsen, förslagsanslag .....................
2 Veterinärstaten, förslagsanslag...........................
3 Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning
vid kontrollslakterier, förslagsanslag..................
4 Statens veterinärmedicinska anstalt, förslags
anslag ...................................................................
5 Anskaffande av viss laboratorieutrustning m.m.,
reservationsanslag................................................
6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjuk
domar, m. m., förslagsanslag.............................
7 Lindring i mindre bemedlades kostnader för
djursjukvård, förslagsanslag...............................
Veterinärhögskolan:
8
Förvaltningskostnader, förslagsanslag............
9
Materiel m. m., reservationsanslag.................
10
Bokinköp m. m., reservationsanslag...............
11
Försöksverksamhet, reservationsanslag..........
12
Lantbruksdriften vid försöksgården, förslags
anslag................................................................
13 Veterinärinrättningen i Skara, förslagsanslag . .

2 796 000
18 335 000
7 251 000
10 346 000
125 000
1 400 000
300 000
14 973 000
1 488 000
120 000
100 000

1 ooo

16 682 000
401 000
57 636 000

H. Skogsväsendet

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

Skogsstyrelsen, förslagsanslag.............................
Bidrag till skogsvårdsstyrelserna, förslagsanslag
Bidrag till skogsförbättringar, förslagsanslag...
Vägbyggnader på skogar i enskild ägo, förslags
anslag, att avräknas mot automobilskattemedlen.........................................................................
Åtgärder för ökad skogsproduktion i Norrland
m. m., förslagsanslag..........................................
Skogshögskolan:
Förvaltningskostnader, förslagsanslag...........
Materiel m. m., reservationsanslag.................
Bokinköp m. m., reservationsanslag...............
Skoglig forskning, reservationsanslag.................
Bidrag till Institutet för skogsförbättring, för
slagsanslag ............................................................
Statens skogsmästarskola, förslagsanslag..........
Statens skogsskolor m. m., förslagsanslag.........
Bidrag till vissa skogsbrukskurser, m. m., för
slagsanslag ...........................................................
Bidrag till byggnadsarbeten vid skogsbrukets
yrkesskolor, reservationsanslag...........................

5 590 000
38 407 000
8 000 000
13 300 000
7 000 000
16 365 000
4 262 000
131 000

20 758 000
2 250 000
740 000
1 016 000
2 050 000
5 450 000
900 000

Kungl. Maj:ts proposition nr 1 år 196!)

54
15

Ersättning till domänverkets fond för utgifter
för övertalig personal, förslagsanslag.................

193 000
105 654 000

I. Lantmäteri- och kartväsendet

1
2
3
4
5
6
7
8
0

Lantmäteristyrelsen, förslagsanslag...................
Lantmäteristaten:
Förvaltningskostnader, förslagsanslag...........
Utrustning, reservationsanslag.......................
Bidrag till kostnader i samband med lantmäterioch vägförrättningar m. m., förslagsanslag........
Rikets allmänna kartverk:
Förvaltningskostnader, förslagsanslag............
Kartarbeten m. m., reservationsanslag..........
Fotogrammetrisk uppdragsverksamhet, för
slagsanslag ........................................................
Utrustning m. m., reservationsanslag..............
Tryckning av kartor m. m., förslagsanslag...

5 966 000
85 162 000
1 150 000

86 312 000
1 100 000

17
6
5
1
3

700000
223000
243000
700000
003000 33 869 000
127 247 000

J.

Fiskeriväsendet

1 Fiskeristyrelsen, förslagsanslag..........................
2 Undersökningar inom fiskeriorganisationen, för
slagsanslag ............................................................
3 Fiskeriintendenter m. m., förslagsanslag............
4 Befrämjande i allmänhet av fiskerinäringen,
reservationsanslag................................................
5 Statlig garanti för befrämjande av försöksfiske,
förslagsanslag........................................................
6 Befrämjande av fiskefartygs förseende med
radiotelefon m. m., reservationsanslag...............
7 Stödfartyg för sillfisket, reservationsanslag........
8 Isbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen, förslagsan
slag .......................................................................
9 Restitution av bensinskatt till fiskerinäringen,
reservationsanslag, att avräknas mot automobilskattemedlen........................................................
10 Försättning till strandägare för mistad fiskerätt
m. m., förslagsanslag..........................................

4 740 000
1 000
826 000

355 000
20 000

65 000
40 000
20 000
1 010 000

2 500 000
9 577 000

K.

Naturvårdsverksamhet

Statens naturvårdsverk, förslagsanslag.............
Statens koncessionsnämnd för miljövård, för
slagsanslag ............................................................
3 Bidrag till naturvårdsupplysning, m. m., reser
vationsanslag ........................................................
4 Ersättningar vid bildande av naturreservat
m. m., reservationsanslag.....................................
1
2

* Beräknat belopp.

*9 750 000
*470 000
650 000
5 000 000
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5
6
7
8
9
10

Kostnader för vård och förvaltning av naturvårdsobjekt, reservationsanslag...........................
Avsättning till fonden för friluftslivets främjan
de .........................................................................
Naturvårdsforskning, reservationsanslag............
Bidrag till Institutet för vatten- och luftvårdsforskning, förslagsanslag.....................................
Bidrag till kommunala avloppsreningsverk m.m.,
reservationsanslag................................................
Bidrag till vatten- och luftvårdande åtgärder
inom industrin, reservationsanslag.....................

55
3 700 000
5 500 000
9 500 000
624 000
84 000 000
50 000 000
169 194 000

L.

Lappväsendet m. ra.

1 Lappväsendet, förslagsanslag.............................
2 Bådgivningsverksamhet för rennäringens främ
jande, reservationsanslag.....................................
3 Kompensation för bensinskatt till rennäringen,
att avräknas mot automobilskattemedlen.......

1 592 000
75 000
100 000
1 767 000

M.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Diverse

Arrendenämnder och servitutsnämnder, m. m.,
förslagsanslag......................................................
Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien,
förslagsanslag........................................................
Bidrag vid förlust på grund av naturkatastrof
m. m., reservationsanslag....................................
Bidrag till viss ungdomsverksamhet.................
Bidrag till vissa internationella organisationer
m. m., förslagsanslag..........................................
Ersättning för förvaltningen av vissa lånefonder,
förslagsanslag........................................................
Ersättningar för vissa besiktningar och syneförrättningar, förslagsanslag...............................
Ersättning för av rovdjurdödadetamdjur, m.m.,
förslagsanslag........................................................
Ersättningar till sakkunniga i befordringsärenden, m. m., förslagsanslag...........................
Reseunderstöd för studier m.m., reservations
anslag ...................................................................

30 000
228 000
1 000

500 000
3 007 000
45 000
5 000
700 000
130 000
39 000
4 685 000

Summa kr. 931 443 000
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X. HANDELSDEPARTEMENTET
A. Handelsdepartementet m. m.

Handelsdepartementet:
1
Förvaltningskostnader, förslagsanslag............
2
Krigsmaterielinspektionen, förslagsanslag....
3 Kollegiet för Sverige-informa tion i utlandet,
förslagsanslag........................................................
4 Handelssekreterare, förslagsanslag.....................
5 Kommittéer m. m., reservationsanslag..............
6 Extra utgifter, reservationsanslag.......................

3 930 000
153 000

4 083 000
1 358 000
4 412 000
850 000
75 000
10 778 000

B. Utrikeshandel m. m.

1 Kommerskollegium, förslagsanslag.....................
2 Sprängämnesinspektionen, förslagsanslag..........
3 Främjande av utrikeshandeln m. m., reserva
tionsanslag ............................................................
4 Administrationskostnader för nordiskt ekono
miskt samarbete, reservationsanslag...................
5 Bidrag till Svenska slöjdföreningen...................
6 Bidrag till vissa internationella byråer m. m.,
förslagsanslag.......................................................

8 475 000
999 000
7 540 000
130 000
200 000

256 000
17 600 000

C. Pris-, konkurrens- och konsumentfrågor

1 Näringsfrihetsrådet, förslagsanslag.....................
2 Ombudsmannen för näringsfrihetsfrågor, för
slagsanslag ............................................................
3 Statens pris- och kartellnämnd, förslagsanslag .
Statens institut för konsumentfrågor:
4
Förvaltningskostnader, förslagsanslag............
5
Undersökningar och upplysningsmateriel
m. m., reservationsanslag.................................
6 Konsumentvaruforskning och konsumentupp
lysning, reservationsanslag...................................
7 Bidrag till Varudeklarationsnämnden...............

296 000
1 318 000
8 603 000
5 422 000
314 000

5 736 000
3 904 000
900 000
20 757 000

D. Patent- och registreringsväsendet

1 Patent- och registreringsverket, förslagsanslag .
2 Särskilda kostnader för förenings- m. fl. register,
förslagsanslag........................................................

28 925 000
1 000 000
29 925 000
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E. Ekonomiskt försvar

Överstyrelsen för ekonomiskt försvar, förslags
anslag ...................................................................
2 Omkostnader för statlig lagerhållning m. m.,
förslagsanslag.......................................................
1

6 077 000
49 785 000
55 862 000

F, Diverse

1
2
3
4

Bidrag till Svenska turistrafikförbundet...........
Turistpropaganda i Amerikas förenta stater ...
Avsättning till fonden för idrottens främjande .
Kostnader för vissa nämnder m. m., förslags
anslag ...................................................................

4 050 000
154 000
33 375 000
35 000
37 614 000

Summa kr. 172 536 000
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XI. INRIKESDEPARTEMENTET
A. Inrikesdepartementet m. in.

1 Inrikesdepartementet, förslagsanslag.................
2 Kommittéer m. m., reservationsanslag..............
3 Extra utgifter, reservationsanslag......................
4 Bidrag till bestridande av kostnader för vissa
internationella kongresser i Sverige, reservations
anslag....................................................................

6 743 000
5 000 000
200 000
100 000
12 043 000

B. Arbetsmarknad m. m.

1 Arbetsmarknadsstyrelsen, förslagsanslag...........
2 Arbetsförmedlingen, förslagsanslag....................
3 Allmänna beredskapsarbeten m. m., reserva
tionsanslag, varav förslagsvis 140 000 000 kr.
att avräknas mot automobilskattemedlen........
4 Särskilda beredskapsarbeten m. m., reservations
anslag, varav förslagsvis 50 000 000 kr. att av
räknas mot automobilskattemedlen.................
5 Förläggningsbyggnader m. m., förslagsanslag . .
6 Kostnader för arbetsmarknadsstyrelsens förrådsverksamhet, reservationsanslag...................
7 Arbetsmarknadsutbildning m. m., förslagsanslag
8 Kontant stöd vid arbetslöshet, förslagsanslag ..
9 Bidrag till anordnande av verkstäder för handi
kappade, förslagsanslag.......................................
10 Bidrag till driften av verkstäder för handikap
pade, förslagsanslag............................................
11 Centralt verk för invandrarfrågor, förslagsanslag
12 Omhändertagande av flyktingar, förslagsanslag
13 Anpassningsåtgärder för invandrare, reserva
tionsanslag ...........................................................
14 Arbetsdomstolen, förslagsanslag........................
15 Statens förlikningsmannaexpedition, förslagsan
slag ........................................................................
16 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar,
förslagsanslag.......................................................

* Beräknat belopp.

38 100 000
154 200 000
445 000 000

425 000 000
24 00000

1 000
485 00000
230 00000
28 000 000

57 000 000
*8 80000
6 30000
*2 000 000
510 000
520 000
9 000
1 904 440 000
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Regional utveckling

1 Lokaliseringsbidrag, reservationsanslag.............
2 Särskilda stödåtgärder i glesbygder, reservations
anslag ...................................................................
3 Bidrag till företagareföreningar m. fl.: Admini
strationskostnader, reservationsanslag...............
4 Täckande av förluster i anledning av statligt
stöd till hantverks- och industriföretag m. fl.,
förslagsanslag ......................................................

10 000 000

5 000 000
5 800 000
7 000 000
27 800 000

D.

Bostadsbyggande m. m.

1 Bostadsstyrelsen, förslagsanslag........................
2 Länsbostadsnämnderna, förslagsanslag.............
3 Statens hyresråd, förslagsanslag........................
4 Statens nämnd för samlingslokaler, förslagsan
slag .......................................................................
5 Räntebidrag, förslagsanslag...............................
6 Bidrag till viss bostadsförbättringsverksamhet,
förslagsanslag......................................................
7 Byggnadsforskning.............................................
8 Rekonstruktionsbidrag till allmänna samlings
lokaler, reservationsanslag...................................

10 989 000
19 996 000
1 613 000
173 000
5 000 000
110 000 000

2 400 000
500 000
150 671 000

Summa kr. 2 094 954 000
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XII. CIVILDEPARTEMENTET
A. Civildepartementet m. m.

1 Civildepartementet, förslagsanslag.....................
2 Kommittéer m. m., reservationsanslag..............
3 Extra utgif ter, reservationsanslag.......................

2 674 000
1 350 000
45 000
4 069 000

B. Vissa myndigheter

1 Statens avtalsverk, förslagsanslag.....................
2 Statens personalpensionsverk, förslagsanslag...
3 Statens personalbostadsdelegation, förslagsan
slag .......................................................................
4 Statens personalutbildningsnämnd, förslagsan
slag .......................................................................

7 327 000
11 656 000
268 000
2 421 000
21 672 000

C. Diverse

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Avlöningar till personal på indragningsstat
m. m., förslagsanslag........
150
Viss utbildningsverksamhet, reservationsanslag
Lönekostnader vid viss omskolning och ompla
cering, förslagsanslag........
700
Kostnader för vissa nämnder m. m., förslags
anslag ...................................................................
Kostnader för personalvård, reservationsanslag.
Viss förslagsverksamhet m. m., förslagsanslag..
Utrustning av statlig förvaltningsskola, reserva
tionsanslag ............................................................
Arbetsgivaravgift till den allmänna tilläggspen
sioneringen, förslagsanslag ...............................
Täckning av merkostnader för löner och pen
*1
sioner m. m., förslagsanslag.

000
4 132 000
000

700 000
2 425 000
50000
450 000
200 000 000
000
208 608 000

Summa kr. 234 349 000

* Beräknat belopp.
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XIII. INDUSTRIDEPARTEMENTET
A. Industridepartementet m. m.

4 870 000
3 000 000
150 000
8 020 000

1 Industridepartementet, förslagsanslag
2 Kommittéer m. m., reservationsanslag
3 Extra utgifter, reservationsanslag

B, Industri m. m.

Statens institut för hantverk och industri:
Förvaltningskostnader, förslagsanslag............
Bidrag till kursverksamheten m. m., reserva
tionsanslag ........................................................
3
Utrustning och inredning, reservationsanslag
4 Befrämjande av hemslöjden, reservationsanslag

1
2

2 894 000
1518 000
400 000

4 812 000
600 000
5 412 000

C. Bergsbruk

Sveriges geologiska undersökning:
1
Förvaltningskostnader, förslagsanslag............
2
Kartarbeten m. m., reservationsanslag..........
3
Utrustning, reservationsanslag.......................
4
Prospektering, reservationsanslag...................
5
Uppdragsverksamhet, förslagsanslag.............
6 Bergsstaten, förslagsanslag

6
2

700000
650000
600 000
14
800000
25 550 000
800 000
773 000
26 323 000

D. Energiförsörjning

2 216 000
43 000

1 Statens elektriska inspektion, förslagsanslag ...
2 Kostnader för vissa nämnder, förslagsanslag ...
3 Befrämjande av landsbygdens elektrifiering,
reservationsanslag................................................

11 000 000
13 259 000

E. Teknisk utveckling m. m.

Styrelsen för teknisk utveckling, reservations
anslag ...................................................................
Statens provningsanstalt:
2
Uppdragsverksamhet, förslagsanslag.............
3
Utrustning, reservationsanslag.......................
4 Bidrag till forskningsverksamhet m. m. vid sta
tens provningsanstalt, reservationsanslag .........
1

70 000 000
7 200 000
800 000

8 000 000
4 375 000
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Statens skeppsprovningsanstalt:
5
Uppdragsverksamhet, förslagsanslag.............
6
Utrustning, reservationsanslag.........................
7 Bidrag till forskningsverksamhet m. m. vid sta
tens skeppsprovningsanstalt, reservationsanslag
8 Bidrag till Ingeniörsvetenskapsakademien........
9 Bidrag till Sveriges standardiseringskommission
10 Delegationen för atomenergifrågor, förslags
anslag ....................................................................
11 Atomenergiverksamhet inom Aktiebolaget
Atomenergi, reservationsanslag...........................
12 Internationellt atomenergisamarbete, förslags
anslag ...................................................................
13 Drift av Ranstadsverket m. m., förslagsanslag .

4 520 000
400 000

4 920 000
1 600 000
500 000
1 575 000
610 000
54 000 000
3 300 000
*1 000
148 881 000

Summa kr. 201895 000

XIV. OFÖRUTSEDDA UTGIFTER
1 Oförutsedda utgifter, förslagsanslag...................

* Beräknat belopp.

1000 000
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XV. RIKSDAGEN OCH DESS VERK M. M.
A. Riksdagen

Riksdagen:
Arvoden m. m. till riksdagens ledamöter, för
slagsanslag .........................................................
Reseersättningar m. m. till riksdagens ledamö
ter, förslagsanslag............................................
Riksdagsledamöters deltagande i Europarådets
verksamhet, förslagsanslag...............................
Riksdagsutskottens studieresor m. m., förslags
anslag .................................................................
Bidrag till studieresor, reservationsanslag.......
Representation m. m., förslagsanslag..............
Kostnader för riksdagens interparlamentariska
grupp, förslagsanslag........................................
Bidrag till Sällskapet Riksdagsmän och forska
re .......................................................................
Bidrag till riksdagspartiernas kostnader för
gruppkanslier, förslagsanslag...........................
Utgivande av otryckta ståndsprotokoll, reser
vationsanslag .....................................................

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

24 522 000
5 265 000
215 000
650 000
100 000
210 000

123 000
20 000

1 422 000
100 000

32 627 000
32 627 000

B. Den inre riksdagsförvaltningen

Den inre riksdagsförvaltningen:
Förvaltningskostnader, förslagsanslag...........
Kostnader för riksdagstrycket m. m., förslags
anslag ................................................................
3
Utgivande av särskilda publikationer, reserva
tionsanslag .........................................................
4
Utredning om riksdagens hus m. m., reserva
tionsanslag ........................................................
5
Kostnader för provisoriska lokaler, reserva
tionsanslag .......................................................

1
2

12 829 000
3 645 000
109 000
*500 000
4 550 000

21 633 000
21 633 000

C. Allmänt kyrkomöte
1 000

Allmänt kyrkomöte, förslagsanslag

1
D.

1
2

Riksdagens verk

Riksgäldskontoret:
Förvaltningskostnader, förslagsanslag............
Kostnader vid emission av statslån m. m., för
slagsanslag .........................................................

Beräknat belopp.

4 781 000
2 870 000

7 651 000
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Riksdagsbiblioteket:
3
Förvaltningskostnader, förslagsanslag...........
4
Bokinköp och bokbindning, reservationsanslag
5 Riksdagens ombudsmannaexpedition, förslags
anslag ....................................................................
6 Riksdagens revisorer och deras kansli, förslags
anslag ....................................................................
Nordiska rådets svenska delegation och dess kan
sli:
7
Förvaltningskostnader, förslagsanslag............
8
Andel i gemensamma kostnader för Nordiska
rådet, förslagsanslag.........................................
9
Andel i kostnaderna för tidskriften Nordisk
Kontakt, förslagsanslag....................................

1 215 000
275 000

1 490 000
2 745 000
970 000

1 042 000
205 000
65 000

1 312 000
14 168 000

E.
1
2
3
4
5

Diverse
Vinstutlottning i samband med ungdomens
lönsparande, förslagsanslag..................................
Vinstutlottning i samband med allmänt lön
sparande, förslagsanslag.......................................
Kommittéer m. m., förslagsanslag.......................
Täckning av beräknade merkostnader för löner
och pensioner m. m., förslagsanslag.....................
Arbetsgivaravgift till den allmänna tilläggs
pensioneringen, förslagsanslag.............................

1 450 000
1 600 000
70 000
1 000
646 000
3 767 000

Summa kr. 72196 000
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UTGIFTER FÖR STATENS KAPITALFONDER
I. RIKSGÄLD SFONDEN1
1

Underskott på riksgäldsfonden................................................

1 370 000 000

II. AVSKRIVNING AV NYA KAPITALINVESTERINGAR
A. Statens affärsverksfonder

1

2

3
4
5
6

Justitiedepartementet:
Förvärv av jordbruksfastigheter för kriminal
vården (I: G: 1), förslagsanslag.....................
Försvarsdepartementet:
Byggnader och utrustning för försvarets fa
briksverk (I: A: 1), förslagsanslag.................
Kommunikationsdepartementet:
Posthus m. m. (I: B: 1), förslagsanslag..........
Teleanläggningar m. m. (I: C: 1), förslagsan
slag ...................................................................
Järnvägar m. m. (I: D: 1), förslagsanslag....
Flygplatser m. m. (I: E: 1), förslagsanslag...

Jordbruksdepartementet:
Byggnadsarbeten m. m. vid vissa till sam
bruksföreningar upplåtna kronoegendomar
(I: G: 2), förslagsanslag...................................
8
Markförvärv för naturvårdsändamål, m. m.
(I: G: 3), förslagsanslag ..................................
9
Förvaltningsbyggnad för domänstyrelsen
(I: G: 4), förslagsanslag...................................

1 000

*1 000
1000
7 500 000
10 800 000
1 000

18 302 000

7

10

1 000
1 000
1 000

Industridepartementet:
Kraftstationer m. m. (I: F: 1), förslagsan
slag....................................................................

3 000

61 500 000
79 807 000

B. Statens allmänna fastighetsfond

Justitiedepartementet:
Polishus m. m. (II: 1). reservationsanslag ....
Renovering av byggnad för regeringsrätten
(11:2)................................................................
3
Vissa byggnadsarbeten för kriminalvården
(ll: 3), reservationsanslag................................
1
2

10 000 000
375 000
2 500 000

12 875 000

* Stat för riksgäldsfonden se Bilaga till Utgifter för statens kapitalfonder sid. 69.
* Beräknat belopp.
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4

5
6
7

8
9
10
11
12
13

14

15
16
17
18

19
20
21

22

Utrikesdepartementet:
Inköp, uppförande och iståndsättande av
fastigheter för utrikesrepresentationen (II: 4),
reservationsanslag............................................
2 250 000
Försvarsdepartementet:
Vissa skyddsrumsanläggningar (11:5), reserva
tionsanslag ........................................................
4
080000
Uppförande av förrådsbyggnader för civilför
svaret (11:6), reservationsanslag.....................
1
828000
Vissa byggnadsarbeten vid statens civilförsvarsskola i Rosersberg (II: 7), reservations
6 550 000
anslag ................................................................
642 000
Socialdepartementet:
Utbyggande av karolinska sjukhuset (II: 8),
reservationsanslag............................................
4
850000
Utbyggande av akademiska sjukhuset i Upp
sala (II: 9), reservationsanslag........................
7 500 000
Vissa byggnadsarbeten vid kliniker för psy
kiskt sjuka m. m. (II: 10), reservationsanslag .
2 250 000
Vissa byggnadsarbeten för rättspsykiatriska
kliniker (II: 11), reservationsanslag................
3 250 000
Vissa byggnadsarbeten m. m. vid ungdoms
vårdsskolorna (II: 12), reservationsanslag ....
1 125 000
Vissa byggnadsarbeten m. m. vid statens
vårdanstalter för alkoholmissbrukare (II: 13),
20;425 000
reservationsanslag............................................
1 450 000
Kommunikationsdepartementet:
Byggnadsarbeten för länsstyrelserna (II: 14),
1 487^000
reservationsanslag............................................
Finansdepartementet:
Sanering m. m. inom Djurgårdsstaden i Stock
holm (II: 15), reservationsanslag.....................
150 000
Uppförande av förvaltningsbyggnader i Stock
holm (II: 16), reservationsanslag.....................
13 190 000
Merkostnader för vissa byggnadsarbeten
(II: 17), reservationsanslag..............................
1 000
Vissa byggnadsarbeten vid tullverket (II: 19),
13 351 000
reservationsanslag.............................................
10 000
Utbildningsdepartementet:
Byggnadsarbeten för vissa kulturändamål
(II: 20), reservationsanslag..............................
750 000
Byggnadsarbeten vid specialskolan m. m.
(II: 22), reservationsanslag..............................
250 000
Byggnadsarbeten vid universiteten och vissa
61~000 000
högskolor (II: 23), reservationsanslag............. *60 000 000
Jordbruksdepartementet:
Byggnadsarbeten vid jordbrukets högskolor
4 050 000
m. m. (II: 24), reservationsanslag...................
* Beräknat belopp.
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Handelsdepartementet:
Gemensam administrationsbyggnad för Svens
ka turisttrafikförbundet m. fl. (II: 25), reser
vationsanslag ....................................................
Civildepartementet:
24
Statlig förvaltningsskola (II: 26), reservations
anslag ...............................................................
Industridepartementet:
25
Tillbyggnader vid statens skeppsprovningsanstalt (II: 27), reservationsanslag ..............
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23

23 000

1 050 000

475 000
123 536 000

C. Försvarets fastighetsfond

1
2
3

Kasernbyggnaders delfond (III: 1—6), reser
vationsanslag ....................................................
Befästningars delfond (III: 7—13), reserva
tionsanslag ........................................................
Försvarets forskningsanstalts delfond (III:
14), reservationsanslag.....................................

47 571 000
92 220 000
1 128 000
140 919 000

D. Statens utlåningsfonder

Utbildningsdepartementet:
Studiemedelsfonden (IV: 6), reservationsan
slag ................................................................... 660 000 000
2
Lånefonden för studentkårlokaler (IV: 8), re
servationsanslag ................................................
*5 250 000
1

Jordbruksdepartementet:
Fiskerilånefonden (IV: 9), reservationsanslag .
Inrikesdepartementet:
4
Lånefonden för allmänna samlingslokaler
(IV: 15), reservationsanslag.............................

665 250 000
*300 000

3

5 300 000
670 850 000

E. Fonden för låneunderstöd

1
2

3

Socialdepartementet:
Lån till byggande av sjukhem (V: 2), reserva
tionsanslag ........................................................
Lån till nybyggnader vid erkända vårdanstal
ter för alkoholmissbrukare m. m. (V: 3), reser
vationsanslag ....................................................
Finansdepartementet:
Lån för inrättande av alkoholfria restaurang
er (V: 6), reservationsanslag.............................
* Beräknat belopp.

9 167 000
800 000

9 967 000

60 000
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5

Kungl. Maj:ts proposition nr 1 år 1969
Handelsdepartementet:
Lån till utbyggnad av oljelagringen (V:7),
reservationsanslag............................................
Industridepartementet:
Lån till Aktiebolaget Atomenergi för upp
förande av en atomkraftstation i Marviken
(V: 10), reservationsanslag...............................

67 000 000

12 000 000
89 027 000

F. Diverse kapitalfonder

1
2

Kommunikationsdepartementet:
Vägmaskiner m. m. (VIII: 1), förslagsanslag.
Sjöfartsmateriel m. m. (VIII: 2), förslagsan
slag ....................................................................

1 000
1 000

2 000

Summa kr. 1104141000

III. AVSKRIVNING AV OREGLERADE
KAPITALMEDELSFÖRLUSTER
1

Avskrivning av oreglerade kapitalmedelsförluster

1000 000
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Bilaga till Utgifter för statens kapitalfonder

FÖRSLAG TILL STAT FÖR RIKSGÄLDSFONDEN
FÖR BUDGETÅRET 1969/70
Utgifter

A.
1.
2.
3.
4.
5.

13.

Räntor på statsskulden:
Ränta på räntelöpande obligationslån, förslagsvis...................
Vinster på premieobligationslån, förslagsvis.............................
Ränta på statsskuldförbindelser, förslagsvis.............................
» » sparobligationer, förslagsvis......................................
» » av staten övertagna lån, förslagsvis.........................
» » lån hos statsinstitutioner och fonder m. m., förslags
vis ...............................................................................
Årsanslaget till Hans Maj :t Konungen.....................................
Ränta på köpeskillingen för fastigheten nr 1 i kvarteret Lejo
net i Stockholm.........................................................
» » konung Carl XIII:s hemgiftskapital........................
» » Göta kanals reparationsfond.....................................
» » kortfristig upplåning hos banker m. fl., förslagsvis .
» » skattkammarväxlar, förslagsvis................................
» » beräknad ny upplåning, förslagsvis..........................

B.
1.
2.
3.

Provisioner m. m.:
Försäljningsprovisioner m. m., förslagsvis
Inlösningsprovisioner m. m., förslagsvis . .
Kursförluster, förslagsvis...........................

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

742 283 000
129 515 000
58 000 000
72 000 000
240 000
55 000 000
300 000
90 000
7 500
7 045
35 000 000
185 000 000
174 469 455
1 451 912 000

5 000 000
1 800 000
1 000

6 801 000

Summa kr. 1 458713 000
Inkomster

A. Räntor:
1. Ränta på uppköpta obligationer....................
10 000
2.
»
» rörliga krediter...........................................75 000
75 000000
3.
»
» kortfristig utlåning till banker m. fl.
10 000 000
4.
»
» övriga utlånade medel......................
500 000
85 510 000
B. Uppgäld och kursvinster:
1. Uppgäld.............................................................
1 000
2. Kursvinster........................................................
1 000
2 000
C. Diverse inkomster:
1. Preskriberade obligationer och kuponger m. m.
3 000 000
2. Dragningslistor på premielånen.......................
200 000
3. Övriga diverse inkomster..................................
1 000
3 201 000
88 713 000

Underskott att avföras på riksstatens driftbudget

1 370 000 000

Summa kr. ] 458713 000
5

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 1
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KAPITALBUDGETEN
INKOMSTERNA PÅ KAPITALBUDGETEN
1 Lånemedel....................................................................... 2 825 249 000
ii
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FÖRSLAG TILL
INVESTERINGSSTATER FÖR BUDGETÅRET
1969/70
I. STATENS AFFÄRSVERKSFONDER
A. Försvarets fabriksverks fond

Avskrivningsmedel
från riksstaten ....
inom fonden...........
Övriga kapitalmedel ..
Investeringsbemyndigande..................

Investeringsanslag ...

40 000 000

1 000
11 400 000
4 350 000
24 249 000
40 000 000

40 000 000

B. Postverkets fond

Avskrivningsmedel
från riksstaten ....
inom fonden............
Övriga kapitalmedel . .
Investeringsbemyndigande....................

Investeringsanslag ...

41 000 000

1 000
11 800 000
1 000
29 198 000
41 000 000

41 000 000

C. Televerkets fond

Avskrivningsmedel
från riksstaten........
inom fonden............
Övriga kapitalmedel . .
Investeringsbemyndigande....................

7 500 000
593 200 000
1 000 000
72 700 000
674 400 000
D.

Avskrivningsmedel
från riksstaten........
inom fonden............
Övriga kapitalmedel . .
Investeringsbemyndigande....................

Summa investeringsanslag.....................

674 400 000

674 400 000

Statens järnvägars fond

Investeringsanslag . ..

382 200 000

10 800 000
241 000 000
6 000 000
124 400 000
382 200 000

382 200 000
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Avskrivningsmedel
från riksstaten ....
inom fonden............
Övriga kapitalmedel . .
Investeringsbemyndigande....................

E. Luftfartsverkets fond
Investeringsanslag ...
1 000
12 400 000
1 000
18 098 000
30 500 000

Avskrivningsmedel
från riksstaten........
inom fonden............
Övriga kapitalmedel . .
Investeringsbemyndigande....................

Avskrivningsmedel
från riksstaten ....
Övriga kapitalmedel . .
Investeringsbemyndigande....................
Summa investeringsb emyndiganden för sta
tens affärsverksfonder

30 50000

30 500 000

F. Statens vattenfallsverks fond
Investeringsanslag . . .
61 500 000
310 000 000
5 000 000
218 500 000
595 000 000

595 00000

595 000 000

G. Domänverkets fond
Summa investerings4 000
anslag.....................
1 000
9 952 000
9 957 000

9 957 000

9 957 000

497 097 000

II. STATENS ALLMÄNNA FASTIGHETSFOND
Avskrivningsmedel
från riksstaten........
inom fonden............
Övriga kapitalmedel . .
I nvesteringsb emyndigande....................

123 536 000
37 582 000
5 700 000

Summa investeringsanslag

144 291 000
311 109 000

311 10900

311 109 000

III. FÖRSVARETS FASTIGHETSFOND
Avskrivningsmedel
från riksstaten........
inom fonden............
Övriga kapitalmedel . .
Investeringsbemyndigande....................

140 919 000
22 293 000
2 000 000
42 006 000
207 218 000

Summa investeringsanslag............................

207 21800

207 218 000
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IV. STATENS UTLÅNINGSFONDER
Utrikesförvaltningens lånefond

Investeringsbemyndigande..............

100 000

Investeringsanslag . ..

100 000

Biståndsförvaltningens lånefond

Investeringsbemyndigande..............

200 000

Investeringsanslag . . .

200 000

Statens bosättningslånefond

Investeringsbemyndigande..............

1 000

Investeringsanslag . . .

1000

Statens lånefond för den mindre skeppsfarten

Investeringsbemyndigande....................

1 000

Investeringsanslag . ..

1000

Allmänna studielånefonden

Investeringsbemyndigande..............

111 000 000

Investeringsanslag . . .

111 000 000

Studiemedelsfonden

Avskrivningsmedel
från riksstaten .

660 000 000

Investeringsanslag . . .

660 000 000

Lånefonden för inventarier i studentbostäder

Investeringsbemyndigande....................

5 000 000

Investeringsanslag . . .

5 000 000

Lånefonden för studentkårlokaler

Avskrivningsmedel
från riksstaten........
Investeringsbemyndigande....................

Investeringsanslag ...

7 000 000

5 250 000
1 750 000
7 000 000

7 000 000

Fiskerilånefonden

Avskrivningsmedel
från riksstaten........
Investeringsbemyndigande....................

Investeringsanslag . . .

1 000 000

300 000
700 000
1 000 000

1 000 000
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Lånefonden till främjande av beredning och avsättning av fisk m. m.

Investeringsbemyndigande....................

1000

Investeringsanslag ...

1 000

Statens hantverks- och industrilånefond

Investeringsbemyndigande....................

20 000 000

Investeringsanslag ...

20 000 000

Lånefonden för bostadsbyggande

Investeringsbemyndigande....................

1 400 000 000

Investeringsanslag ...

1 400 000 000

Lånefonden för maskinanskaffning inom byggnadsindustrien

Investeringsbemyndigande....................

1 000

Investeringsanslag ...

1000

Lånefonden för kommunala markförvärv

Investeringsbemyndigande....................

30 000 000

Investeringsanslag ...

30 000 000

Lånefonden för allmänna samlingslokaler

Avskrivningsmedel
från riksstaten........
Investeringsbemyndigande....................

5 300 000

Investeringsanslag ...

2 700 000
8 000 000

Summa investeringsbemyndiganden för sta
tens utlåningsfonder

8 000 000

8 000 000

1 571 454 000

V. FONDEN FÖR LÅNEUNDERSTÖD
Avskrivningsmedel
från riksstaten........
Övriga kapitalmedel . .
Investeringsbemyndigande....................

89 027 000
30 500 000

Summa investerings
anslag .....................

376 601 000

257 074 000
376 601 000

376 601 000

Yl. FONDEN FÖR STATENS AKTIER
Investeringsbemyndigande....................

300 000 000

Investeringsanslag ...

300 000 000
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VII. FONDEN FÖR FÖRLAG TILL STATSVERKET
Övriga kapitalmedel . .
I nvesteringsb emyndigande....................

40 000 000

Summa investeringsanslag.....................

25 400 000

—14 600 000
25 400 000

25 400 000

VIII. DIVERSE KAPITALFONDER
A. Statens vägverks förrådsfond

Avslcrivningsmedel
från riksstaten ........
inom fonden............
Övriga kapitalmedel . .
Investeringsbemyndigande....................

Investeringsanslag ...

59 800 000

1 000
48 650 000
200 000
10 949 000

____________

59 800 000

59 800 000

B. Sjöfartsverkets fond

Avskrivningsmedel
från riksstaten ........
inom fonden............
Övriga kapitalmedel . .
Investeringsbemyndigande....................

Investeringsanslag ...

29 400 000

1 000
11 400 000
50 000
17 949 000

____________

29 400 000

29 400 000

C. Statens datamaskinfond

Avskrivningsmedel
inom fonden............
Övriga kapitalmedel . .
Investeringsbemyndigande....................

Investeringsanslag ...

25 000 000

5 900 000
1 000
19 099 000

____________

25 000 000

25 000 000

D. Jordfonden

Investeringsbemyndigande..............

20 000 000

Investeringsanslag . . .

20 000 000
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E. Förrådsfonden för ekonomisk försvarsberedskap

Avskrivningsmedel
inom fonden............
Övriga kapitalmedel . .
Investeringsbemyndigande....................

Investeringsanslag . . .

—531 000
850 000

Summa investeringsbemyndiganden för
diverse kapitalfonder

850 000

1 380 000
1 000

850 000

67 466 000

SUMMA INVESTERINGSSTATER
Avskrivningsmedel
från riksstaten........
inom fonden............
Övriga kapitalmedel . .
Investeringsbemyndigande....................

1 104 141 000
1 307 005 000
94 805 000

Summa investeringsanslag...................

5 370 739 000

2 864 788 000
5 370 739 000

5 370 739 000
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KAPITALINVESTERING
I. STATENS AFFÄRSVERKSFONDER
A. Försvarets fabriksverk

1 Byggnader och utrustning för försvarets
fabriksverk..........................................................

*40 000 000

B. Postverket
1

Posthus m. m.......................................................

41 000 000

C. Televerket

Kommunikationsdepartementet:
Teleanläggningar m. m....................................
Utbildningsdepartementet:
2
Rundradioanläggningar..................................
1

598 300 000
76100 000
674 400 000

D. Statens järnvägar

1

Järnvägar m. m....................................................

382 200 000

E. Luftfartsverket
1

Flygplatser m. m..................................................

30 500 000

F. Statens vattenfallsverk

1 Kraftstationer m. m................................................

595 000 000

G. Domänverket

Justitiedepartementet:
Förvärv av jordbruksfastigheter för kriminal
vården ..............................................................
Jordbruksdepartementet:
2
Byggnadsarbeten m. m. vid vissa till sam
bruksföreningar upplåtna kronoegendomar ..
3
Markförvärv för naturvårdsändamål, m. m. .
4
Förvaltningsbyggnad för domänstyrelsen ...
1

100 000
57 000
6 000 000
3 800 000

9 857 000
9 957 000

Summa kr. 1773 057 000
Beräknat belopp.
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II. STATENS ALLMÄNNA FASTIGHETSFOND
1

2
3
4
5
6

7
8

9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23

Justitiedepartementet:
Polishus m. m...................................................
40 000 000
Renovering av byggnad för regeringsrätten .
1 500 000
Vissa byggnadsarbeten för kriminalvården ..
5 000 000
Utrikesdepartementet:
Inköp, uppförande och iståndsättande av
fastigheter för utrikesrepresentationen.........
Försvarsdepartementet:
Vissa skyddsrumsanläggningar......................
4 080 000
Uppförande av förrådsbyggnader för civilför
svaret ...................................................................
3655000
Vissa byggnadsarbeten vid statens civilförsvarsskola i Rosersberg.......................................
1284000
Socialdepartementet:
Utbyggande av karolinska sjukhuset.............
9 700 000
Utbyggande av akademiska sjukhuset i Upp
sala ...................................................................
15 000 000
Vissa byggnadsarbeten vid kliniker för psy
kiskt sjuka m. m..............................................
4 500 000
Vissa byggnadsarbeten för rättspsykiatriska
kliniker................................................................
6500000
Vissa byggnadsarbeten m. m. vid ungdoms
vårdsskolorna ......................................................
2250000
Vissa byggnadsarbeten m. m. vid statens
vårdanstalter för alkoholmissbrukare...........
2 900 000
Kommunikationsdepartementet:
Byggnadsarbeten för länsstyrelserna............
Finansdepartementet:
Sanering m. m. inom Djurgårdsstaden i Stock
holm .................................................................
600 000
Uppförande av förvaltningsbyggnader i Stock
52 760 000
holm .................................................................
Merkostnader för vissa byggnadsarbeten ....
1 000
Inköp av fastigheter m. m...............................
1 000
Vissa byggnadsarbeten vid tullverket..........
40 000
U tbildnings departementet:
Byggnadsarbeten för vissa kulturändamål . .
2 900 000
Radio- och televisionshus...............................
11 000 000
Byggnadsarbeten vid specialskolan m. m. ...
500 000
Byggnadsarbeten vid universiteten och vissa
högskolor..........................................................*120 000 000

* Beräknat belopp.

46 500 000
9 000 000

9 019 000

40 850 000
5 947 000

53 402 000

134 400 000
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Jordbruksdepartementet:
Byggnadsarbeten vid jordbrukets högskolor
m. m..................................................................
Handelsdepartementet:
25
Gemensam administrationsbyggnad för Svens
ka turisttrafikförbundet m. fl..........................
Civildepartementet:
26
Statlig förvaltningsskola.
2101
Industridepartementet:
27
Tillbyggnader vid statens skeppsprovningsanstalt...........................
1
Summa kr.

79

24

8 100 000
90 000
000
700 000

311109 000

III. FÖRSVARETS FASTIGHETSFOND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Kasernbyggnaders delfond:
18 700 000
Byggnadsarbeten för gemensamma ändamål.
42 370 000
Byggnadsarbeten för armén...........................
12 413 000
Byggnadsarbeten för marinen.......................
1 000
Byggnadsarbeten för flygvapnet...................
Nybyggnad av kasernetablissement m. m. för
21 657 000
Svea livgarde och Svea ingenjörregemente . .
Markförvärv för övningsfält m. m.................. *17 600 000
Befästningars delfond:
Befästningsarbeten för gemensamma ändamål 29 900 000
7 369 000
Befästningsarbeten för armén.......................
34 488 000
Befästningsarbeten för marinen.....................
1 000
Befästningsarbeten för flygvapnet................
15 173 000
Flygfältsarbeten m. m.....................................
Flyttning av Stockholms örlogsbas (Muskö5 289 000
varvet).............................................................
1 000
Markförvärv för befästningar........................
Försvarets forskningsanstalts delfond:
Byggnadsarbeten för försvarets forsknings
anstalt .............................................................
Summa kr.

112 741 000

92 221 000
2 256 000

207 218 000

IV. STATENS UTLÅNINGSFONDER
Utrikesdepartementet:
Utrikesförvaltningens lånefond.....................
Biståndsförvaltningens lånefond...................
Socialdepartementet:
3
Statens bosättningslånefond............................

1
2

Beräknat belopp.

100 000
200 000

300 000
1000
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4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

Kommunikationsdepartementet:
Statens lånefond för den mindre skeppsfarten
Utbildningsdepartementet:
Allmänna studielånefonden........................... *111 000 000
Studiemedelsfonden........................................ 660 000 000
Lånefonden för inventarier istudentbostäder
5 000 000
Lånefonden för studentkårlokaler.................
*7 000 000
Jordbruksdepartementet:
Fiskerilånefonden...............................................
Lånefonden till främjande av beredning och
avsättning av fisk m. m...................................

1 000

783 000 000

*1 000 000
1 000

1 001 000

Inrikesdepartementet:
Statens hantverks- och industrilånefond ... 20 000 000
Lånefonden för bostadsbyggande................. 1 400 000 000
Lånefonden för maskinanskaffning inom bygg
nadsindustrien ...............................................
1000
Lånefonden för kommunala markförvärv ... 30 000 000
Lånefonden för allmänna samlingslokaler ...
8 000 000 1 458 001 000
Summa kr. 2 242 304 000

V. FONDEN FÖR LÅNEUNDERSTÖD
1
2
3
4

Socialdepartementet:
Lån till anordnande av barnstugor...............
Lån till byggande av sjukhem.......................
Lån till nybyggnader vid erkända vårdan
stalter för alkoholmissbrukare m. m...............
Lån till utländska läkare för viss efterutbildning...................................................................

14 000 000
55 000 000
1 000 000
1 000

Kommunikationsdepartementet:
Garanti till Aktiebolaget Aerotransport för
1968/69 .............................................................
Finansdepartementet:
6
Lån för inrättande av alkoholfria restauranger
Handelsdepartementet:
7
Lån till utbyggnad av oljelagringen..............
Inrikesdepartementet:
8
Lokaliseringslån.............................................. 200 000 000
9
Räntefria lån till bostadsbyggande...............
20 000 000

70 001 000

5

10

Industridepartementet:
Lån till Aktiebolaget Atomenergi för uppfö
rande av en atomkraftstation i Marviken . ..

7 500 000
100 000

67 000 000
220 000 000

12 000 000

Summa kr. 376 601 000
* Beräknat belopp.
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VI. FONDEN FÖR STATENS AKTIER
1

Industridepartementet:
Teckning av aktier i Sveriges InvesteringsbankAB...........................................................

300 000 000

VII. FONDEN FÖR FÖRLAG TILL STATSVERKET
Kommunikationsdepartementet:
Förskott till vissa plankostnader m. m...........
Finansdepartementet:
2
Vissa projekteringskostnader.........................
Jordbruksdepartementet:
3
Förskott för inköp av inventarier för lantbrukshögskolans försöksverksamhet.............
Industridepartementet:
4
Statliga gruvor m.m.......................................
1

2 700 000
20 000 000
200 000
2 500 000
Summa kr.

25 400 000

VIII. DIVERSE KAPITALFONDER

1
2
3
4

5

Kommunikationsdepartementet:
Statens vägverks förrådsfond:
Vägmaskiner m. m...........................................
Sjöfartsverkets fond:
Sjöfartsmateriel m. m......................................
Finansdepartementet:
Statens datamaskinfond:
Anskaffning av datamaskiner.......................
Jordbruksdepartementet:
Jordfonden......................................................
Handelsdepartementet:
Förrådsfonden för ekonomisk försvarsbered
skap:
Förrådsanläggningar m. m..............................

59 800 000
29 400 000

89 200 000
25 000 000
20 000 000

850 000
Summa kr. 135 050 000
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Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans
Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den
3 januari 1969.
Närvarande:
Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Nilsson,

statsråden

Sträng, Andersson, Länge, Kling, Johansson, Holmqvist, Aspling, Palme,
Lundkvist, Gustafsson, Geijer, Myrdal, Odhnoff, Wickman, Moberg.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler che
fen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, fråga om proposition an
gående statsverkets tillstånd och behov under budgetåret 1969/70 och anför.
Kungl. Maj :t fattar denna dag på hemställan av vederbörande föredragan
de beslut om de förslag till riksdagen i frågor om statsverkets inkomster och
utgifter för budgetåret 1969/70 som skall ingå i nämnda proposition. Ut
drag av statsrådsprotokollet i dessa ärenden bör bifogas propositionen som
bilagor 1—23. I fråga om bilagorna 4—15 har föredragandena upprättat
översikter över sina förslag. Dessa översikter torde få tryckas först i resp.
bilaga.
Förslag till nämnda proposition har den lydelse bilaga till detta proto
koll utvisar med därvid fogade specifikationer av inkomsterna och utgifterna
på riksstaten. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att godkänna förslaget till riksstat för budgetåret 1969/70
och uppta statsverkets inkomster och utgifter i enlighet med
detta.
Med bifall till vad föredraganden sålunda med in
stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt
förordnar Hans Maj :t Konungen att till riksdagen skall
avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta pro
tokoll utvisar.
Ur protokollet:
Gunnel Anderson

MARCUS BOKTR. STHLM 1969 680599

BILAGA

1

TILL STATSVERKSPROPOSITIONEN

1969

FINANSPLANEN
Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans
Maj.t Konungen i statsrådet på Stockholms slott
den 3 januari 1969.
Närvarande:
Statsministern
Sträng,
Palme,

Erlander, ministern för utrikes ärendena Nilsson,
Andersson, Länge, Kling, Johansson, Holmqvist,

Lundkvist,

Gustafsson,

Geijer,

statsråden
Aspling,

Myrdal, Odhnoff, Wigkman,

Moberg.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter ge
mensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om finansplan
och beräkning av inkomster för budgetåret 1969/70 jämte därmed sam
manhängande frågor och anför.

Finansplanen
Den internationella utvecklingen
Efter den avmattning som rått under större delen av 1966 och 1967
har industriländernas produktion och handel under 1968 utvecklats i
snabb takt. OEGD-ländernas bruttonationalprodukt ökade sålunda med
ca 5 % 1968 mot ca 3 % året innan. I Västeuropa uppskattas tillväxten till
drygt 4 % och i Förenta staterna till ca 5 %. Stegringen i den japanska
produktionen har fortsatt i mycket hög takt. Världshandeln beräknas ha
ökat med ca 10 % 1968.
Sommaren 1968 förutsåg man allmänt att den internationella konjunk
turen under resten av året skulle mista den stimulans som utgick från
Förenta staternas och Storbritanniens kraftigt växande import. De efterfrågebegränsande åtgärder som dessa länder vidtagit under våren och som
maren för att stärka betalningsbalansen hade emellertid ännu mot slutet
av året inte lett till någon påfallande dämpning i produktionens och im
portens stegringstakt. Frankrikes ekonomi hade före strejkerna i majjuni visat tecken på snabbare expansion. Sedan arbetsfreden återställdes
1
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har produktionen snabbt återtagit förlorad terräng. I Italien bromsades
stegringen i aktiviteten upp under första delen av 1968 till följd av en
svag intern efterfrågan, men tillväxten synes ånyo ha skjutit fart under
andra halvåret. Konjunktur förbättringen i Västeuropa understöddes dock
främst av den återhämtning i Västtyskland som inleddes under senare
delen av 1967. Genom dessa i övervägande grad expansiva impulser har
betingelserna förbättrats också för de mindre industriländerna. Våra nor
diska grannländer har haft väsentliga exportframgångar, men ökningarna
i produktionen har varit rätt begränsade till följd av svag inhemsk efter
frågan. I Danmark och Finland har man hållit tillbaka den interna efterfrågan för att nå de verkningar på utrikesbalansen som åsyftats med de
valveringarna.
Jämsides med den gynnsamma utvecklingen av produktionen och han
deln har emellertid det internationella betalningssystemet utsatts för svåra
påfrestningar. Världsekonomin har under flera år präglats av att man
haft stora betalningsunderskott i Förenta staterna och Storbritannien, och
överskott inom främst EEC-oinrådet. Den oro på valutamarknaderna som
förekommit under perioden november 1967—november 1968 framstår hu
vudsakligen som en följd av alt överskott och underskott i de störa län
dernas betalningar inte jämnats nl inom rimlig tid. Till detta kom i
Frankrike mera speciella förhållanden. Förekomsten av en stor volym lättrörligt kapital som kunnat flyttas tämligen obehindrat har varit en annan
central faktor i sammanhanget.
I fråga om det internationella betalningsläget intar den västtyska eko
nomins utveckling en central ställning. En starkt restriktiv ekonomisk
politik framkallade en nedgång i den interna efterfrågan från mitten av
1966. Nedgången varade i ungefär ett år och ledde 1967 till en påtaglig
uppgång i bytesbalansens överskott. Den västtyska produktionens och im
portens kraftiga återhämtning har inte minskat detta. Tvärtom synes
överskottet ha ökat ytterligare något under 1968 utöver föregående års
nivå om 2,5 miljarder dollar.
Liksom Italien, som också har ett överskott i bytesbalansen på ca 2,5
miljarder dollar, har Västtyskland kraftigt ökat sin kapitalexport. Detta
har lett till lindring för särskilt Förenta staterna som genom en kraftig
omsvängning 1968 från nettokapitalexport till nettokapitalimport kunde
täcka en fortsatt försämring av sin bytesbalans. Likväl har den starka
ställning som D-marken intar till följd av Västtysklands långvariga över
skott i betalningarna inneburit en konstant risk för utflöde av valuta från
länder med ekonomiska svårigheter av ett eller annat slag. Denna risk
har varit särskilt påtaglig för underskottsländerna, så länge deras stabiliseringspolitik inte hunnit avsätta resultat som inger förtroende, och för
Frankrike efter försommarens sociala och ekonomiska kris.
Den franska valutan hamnade alltså i en ömtålig situation genom löne
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ökningarna efter strejkerna i maj—juni och myndigheternas ambition att
inom ramen för en starkt expansiv ekonomisk politik söka lösa de problem
som uppstått. Till instabiliteten på valutamarknaderna bidrog också Stor
britanniens fortsatt svaga betalningsbalans. Först i mars 1968 underbygg
des devalveringen med resoluta ingrepp för att begränsa den interna efter
frågan. Fördröjningen medverkade till att hålla den privata konsumtionen
och importen på nivåer som hade en negativ inverkan på förtroendet för
pundet. Under andra halvåret 1968 har emellertid handelsbalansen för
bättrats något.
De åtgärder som tidigare under året vidtagits i internationell samverkan
och i enskilda länder för att främja en återgång till lugn på valutamark
naderna beskrivs närmare i nationalbudgeten. Efter valutaoron i november
gjordes en utfästelse om en internationell centralbankskredit till Frankrike
på 2 miljarder dollar, vari bl. a. Sverige medverkar. I Frankrike har man
stramat åt finans- och kreditpolitiken samt återinfört en sträng valutakon
troll. Den brittiska regeringen har höjt de indirekta skatterna, skärpt kreditåtstramningen samt infört ett importdepositionssystem. Slutligen har i Väst
tyskland vidtagits åtgärder för att fördyra exporten och förbilliga importen
samt för att avvärja kortfristig kapitalimport.
Inför 1969 är de centrala frågorna hur valutasituationen och den eko
nomiska aktiviteten, inklusive handeln, kommer att utveckla sig mot den
na bakgrund. Liksom i fjol efter punddevalveringen låter sig framförlig
gande år knappast bedömas med större säkerhet. För Storbritanniens del
beräknas de restriktiva åtgärderna minska bruttonationalproduktens till
växt 1969 till 2 å 3 %, mot knappt 4 % i fjol, med exporten och investe
ringarna som enda påskjutande krafter av betydelse. Trots den dämpande
inverkan av åtstramningen i Frankrike väntas bruttonationalprodukten
där stiga med ca 5 % 1969 vilket är mer än fjolårets uppgång.
Västtysklands ekonomiska aktivitet och utrikeshandel kommer att spe
la en central roll för konjunkturförloppet i år. Produktionen bedöms stiga
med 4,5 å 5 % och bytesbalansens överskott anses kunna minska väsent
ligt som ett resultat bl. a. av de egna handelspolitiska åtgärderna och av
åtstramningen i underskottsländerna. I Italien kan det låga utnyttjandet
av resurserna stimulera den nya regeringen till att söka skynda på den
ekonomiska expansionen. Tillväxten i de mindre industriländerna i Väst
europa kan i medeltal väntas bli minst lika stor i år som 1968.
Bedömningen av Förenta staternas konjunktur kan endast bli tentativ
till dess att den tillträdande republikanska administrationen gett tillkänna
vilken politik den avser föra. En stegring i produktionen 1968—1969 om
ca 2,5 % verkar sannolik. Råvaruländerna kan väntas fortsätta att öka
sin import från industriländerna fram till senare delen av året, då en
dämpning troligen sätter in till följd av fjolårets försämring i råvaruländernas bytesbalans.
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Enligt dessa bedömningar stiger produktionen i år med drygt 4 % i
Västeuropa och troligen något mindre i Nordamerika. Särskilt tycks man
ha skäl att räkna med en förstärkning av den europeiska investeringskonjunkturen. OECD-ländernas handel skulle därvid kunna stiga med ca
8 %. Denna bedömning vilar dock på förutsättningen att den ekonomiska
aktiviteten, vilken hittills utvecklats tämligen oberörd av valutaoron, inte
störs av ytterligare kriser på detta plan.
Tillgången på arbetskraft och ledig kapacitet i Västeuropa lämnar i och
för sig utrymme för en snabbare ekonomisk tillväxt än vad som här
antagits. I dämpande riktning verkar dock de stabiliseringsprogram som
hänsynen till utrikesbalansen drivit fram i större länder med betalningsunderskott. Vidare har man ännu inte märkt några tecken på att förbätt
ringen i konjunkturen förmått övriga länder att rucka på den försiktiga
och avvaktande grundinställning som präglar den ekonomiska politiken.
Försiktigheten är ett uttryck för den stora vikt varje land lägger vid att
bevara eller förbättra sitt internationella konkurrensläge genom att be
gränsa ökningarna i priser och kostnader. I allmänhet synes den ekonomiska
politiken vara inriktad på en fortsatt förhållandevis snabb tillväxt utan att
dock vara tillräckligt expansiv för att kunna återställa utnyttjandet av re
surserna till tidigare gängse nivåer.
I detta sammanhang vill jag peka på två erfarenheter som gjorts under
den gångna perioden av valutaoro. Den ena är att länderna behöver kunna
vidta åtgärder mot de spekulativa kapitalrörelserna. Utvecklingen har
drastiskt visat omfattningen av den volym lättrörligt kapital som snabbt
kan mobiliseras. Det är därför tillfredsställande att ett antal centralbanker
påbörjat en undersökning av möjligheterna att bygga ut beredskapssystemet i syfte att kompensera verkningarna på valutareserverna av vissa
kortfristiga kapitalrörelser.
Den andra är att det internationella betalningssystemet inte kan fungera
i längden, om jämviktsbrister i tongivande länders betalningar tillåts växa
sig stora och bli varaktiga. Den viktigaste uppgiften som nu åligger län
derna var för sig och i gemenskap är därför att anpassa sin ekonomiska
politik så att man åstadkommer bättre jämvikt i de internationella betal
ningarna samtidigt som produktion och handel fortsätter att växa. Det
är därvid angeläget att länder i ett gott betalningsläge går före genom att
konsekvent föra en expansiv politik.
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Konjunkturutveckling och ekonomisk politik i Sverige 1968
Utformningen av den ekonomiska politiken i Sverige 1968 har framför
allt påverkats av två förhållanden. Det ena var den konjunkturavmattning
som pågått sedan 1966. Det andra var den balansrubbning som i mitten av
1960-talet inträffade i vår utrikeshandel. En annan faktor av betydelse vid
uppläggningen av den ekonomiska politiken var den allvarliga störning som
utlöstes på valutamarknaderna i slutet av 1967 av de långvariga brittiska
betalningssvårigheterna och som föranledde devalvering av valutorna i bl. a.
Storbritannien och Danmark.
Den ekonomiska politiken ställdes härigenom inför besvärliga avvägningsproblem. Huvudmålet för politiken var givet, nämligen att säkerställa en
jämn och hög sysselsättning. Ett annat mål var att åstadkomma fortsatt
förbättring av handelsbalansen. Inte minst med hänsyn till näringslivets
konkurrenskraft måste ansträngningarna att dämpa pris- och kostnadsstegringarna fullföljas. Investeringsresurserna borde styras mot industrin, bo
stadsbyggandet och angelägna offentliga investeringar.
Mot denna bakgrund gavs politiken en försiktigt expansiv inriktning. Det
gällde att förstärka efterfrågan för att utnyttja våra produktiva resurser
utan att riskera överslag i inflationistisk riktning. En alltför snabb allmän
efterfrågeexpansion kunde därför inte tillåtas, utan produktion och syssel
sättning fick stimuleras genom i tid och rum avgränsade åtgärder. Kravet på
rörlighet inom politiken medförde att insatta stimulansåtgärder snabbt mås
te kunna begränsas om läget krävde det.
Med början från andra halvåret 1967 bar statsupplåningen som ett led i
en konjunktur stimulerande budgetpolitik tillåtits expandera. Framför allt
ökade statens utgiftsöverskott som en följd av vidtagna sysselsättningsskapande åtgärder. Statens upplåningsbehov, som under 1967 stigit till omkring
3 miljarder kr., ökade under fjolåret till omkring 3,4 miljarder kr.
Efter den tillfälliga åtstramningen i samband med valutaoroligheterna
kunde kreditpolitiken åter lättas. Diskontot sänktes i februari 1968 med en
halv procent från den nivå det förts upp till i slutet av år 1967. En ytterli
gare sänkning av diskontot med en halv procent till 5 % kom till stånd
under hösten.
Som ett resultat av den ekonomiska politik som fördes, ökade takten i pro
duktionens och efterfrågans tillväxt. Under 1968 kan den inhemska efter
frågan beräknas ha vuxit med 4 %, jämfört med 1,5 % år 1967. Efterfrågetillväxten bars i inte oväsentlig omfattning upp av den offentliga sektorn.
De offentliga investeringarna ökade 1968 i betydligt snabbare takt än 1967.
Framför allt var det de statliga investeringarna som expanderade, medan
kommuninvesteringarna uppvisade en lägre ökningstakt än 1967. Den of
fentliga konsumtionen ökade med inemot 8 %, vilket bidrog till att till-
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Tabell 1. Försörjningsbalans för år 1968
1968
Miljarder kr.

Volymförändringar i %
från föregående år
1967

1968

Tillgång...............................................................................
Bruttonationalprodukt .................................................
Import ...............................................................................

167,8
141,4
26,4

+ 2,1
+ 2,1
+ 2,5

+ 4,5
+ 3,5
+ 8,5

Användning.......................................................................
Bruttoinvestering ..........................................................
därav: näringsliv..........................................................
stat ..................................................................
kommuner .....................................................
bostäder ..........................................................
Lagerförändring ..............................................................
Privat konsumtion..........................................................
Offentlig konsumtion.....................................................
Tj änstenetto ..................................................................
Export...............................................................................

167,8
45,0
17,6
9,4
8,5
9,6
0,4
73,0
24,0
0,1
25,3

+
+
—
—
+
+

+
+
+
+
+

2,1
2,1
2,9
6,2
14,5
11,7

4,5
1,6
3,7
S,4
6,0
1,7

+ 2,4
+ 8,1

+ 3,9
+ 7,5

+ 5,3

+ 7,9

växttakten för samtliga offentliga utgifter var ännu något kraftigare än året
innan. Den privata konsumtionen var ett annat expansivt element under
fjolåret. Detsamma gäller lagerinvesteringarna, för vilka ett omslag skedde
1968. Mot en kraftig nedgång i lagerinvesteringarna 1967 står sålunda en
uppgång 1968 i storleksordningen 400 milj. kr.
Sysselsättningen har stått i förgrunden för regeringens ekonomiska poli
tik. Liksom under 1967 sattes under fjolåret en rad olika åtgärder in för att
säkerställa sysselsättning åt all arbetskraft. Läget på arbetsmarknaden
karakteriserades under fjolåret av balans eller till och med begynnande
arbetskraftsbrist i vissa delar av landet, medan arbetslösheten växte i norrlandslänen. Denna utveckling har understrukit nödvändigheten av att be
driva en selektiv sysselsättningspolitik i stället för en generellt efterfrågestimulerande politik. Jag kommer i ett följande avsnitt att lämna en närma
re redovisning för omfattningen och inriktningen av de sysselsättningspolitiska insatserna.
Tillsammans med den begynnande konjunkturuppgången medverkade de
vidtagna stimulansåtgärderna till att efterfrågan på arbetskraft successivt
steg under 1968. I slutet av året låg efterfrågan på arbetskraft, mätt i obe
satta platser, drygt 30 % över motsvarande tal 1967. Den kraftigaste upp
gången ägde rum inom industrin. Arbetslösheten låg på en något högre nivå
än 1967 ända fram till tredje kvartalet. Under fjärde kvartalet var arbets
lösheten däremot totalt sett lägre än motsvarande tid året innan.
Ett annat huvudmål för den ekonomiska politiken under senare år har
varit att skapa förutsättningar för en uppgång av exporten. I finansplanen
för ett år sedan uttalade jag att det borde finnas utsikter för en uppgång av

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 1: Finansplanen

7

den svenska exportvolymen med 6,5 %. Utvecklingen under det gångna året
blev dock gynnsammare och den faktiska exportökningen uppgick till totalt
8 % och exklusive fartyg till 9 %. Handeln i Västeuropa steg ännu något
snabbare eller med 10 %. Skillnaden i ökningstakt förklaras av att den
ekonomiska tillväxten i vissa av våra viktigaste avnämarländer klart under
steg genomsnittet för Västeuropa. Framför allt var detta fallet i de nordiska
länderna, vilka svarar för en fjärdedel av den svenska exporten. Vår export
uppgång till dessa länder begränsades till några procent, medan exporten till
de utomnordiska marknaderna steg med närmare 10 %.
År 1967, när vi särskilt till följd av minskade lagerinvesteringar hade en
låg inhemsk efterfrågan, begränsades importens tillväxt till ett par procent.
Som jag redan berört skedde under fjolåret ett omslag i lagerinvesteringarna
och vidare steg den privata konsumtionen kraftigt. Detta bidrog till en be
tydligt snabbare efterfrågetillväxt, som i sin tur medförde en förhållandevis
kraftig uppgång av importen. I volym räknat steg importen med 8,5 %.
Handelsbalansens underskott ökade under fjolåret, ehuru förhållandevis
obetydligt. En fortsatt förbättring av sjöfartsnettot uppvägde inte en fort
satt försämring av turistnettot och övriga löpande betalningar. Vidare ökade
transfereringarna till utlandet främst till följd av det stigande internationella
utvecklingsbiståndet. Som ett resultat av dessa faktorer redovisas ett med
omkring 450 milj. kr. ökat underskott i bytesbalansen. Valutareserven
minskade emellertid obetydligt.
Investeringspolitiken har 1968 främst inriktats på att skapa utrymme
för en uppgång av industrins investeringar och för en fortsatt expansion av
bostadsbyggandet och dess kommunala följ dinvesteringar. En rad olika eko
nomisk-politiska åtgärder vidtogs för att stimulera industriinvesteringarna.
Investeringsfonderna för byggnader och maskiner släpptes ånyo fria. För
maskininvesteringar gällde dessutom ett särskilt 10-procentigt skatteavdrag
under 1968. Inom områden med brist på arbetskraft skapades utrymme för
industrins byggande genom att övriga investeringar hölls tillbaka. Detta
skedde dels inom ramen för myndigheternas prövning av igångsättningstillstånd och dels — fram till dess att avgiften planenligt upphörde den 1 okto
ber 1968 — genom den tillfälliga investeringsavgiften på mindre angeläget
byggande. Även den expansiva kreditpolitiken syftade till att möjliggöra en
uppgång av industrins investeringar.
Enligt de uppgifter som nu föreligger skulle industriinvesteringarna 1968
i stort sett ha förblivit av samma omfattning som under 1967. Maskininveste
ringarna, som svarar för drygt två tredjedelar av industrins investeringar,
var oförändrade medan en obetydlig nedgång redovisas för industrins bygg
nadsinvesteringar. Orsaken till att något omslag i industriinvesteringarnas
utveckling inte kom till stånd torde sammanhänga med att kapacitetsutnyttjandet i vissa branscher ännu inte nått den gräns vid vilken större utvidg
ningar ter sig motiverade.
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Det resursutrymme som uppstod genom att industriinvesteringarna inte
expanderade togs successivt i anspråk genom att ramarna vidgades under
året för byggande av bostäder, skolor, ålderdomshem, barnstugor m. m.
Genom att utvidgningen av de offentliga investeringarna koncentrerades till
orter med sysselsättningssvårigheter, tjänade den även syftet att utjämna de
regionala skillnaderna i sysselsättningsläget.
Den ursprungliga ramen för igångsättning av bostäder uppgick i fjol till
95 000 lägenheter. Genom de påslag som skedde i sysselsättningsstimulerande syfte vidgades ramen så att den faktiska igångsättningen kom att uppgå
till närmare 105 000 lägenheter. Detta innebar att ett större bostadsbyggande
sattes igång under fjolåret än vid något tidigare tillfälle.
Inte minst angelägenheten av att säkra vårt näringslivs konkurrenskraft
har ställt störa krav på den ekonomiska politiken när det gällt att stabilisera
pris- och kostnadsutvecklingen. År 1968 kom en nedpressning av pris- och
kostnadsstegringen till stånd. Konsumentprisernas uppgång var 1968 väsent
ligt lägre än 1967 eller ca 2 % mot drygt 3 %.
Även företagens lönekostnader har ökat i lugnare takt. Uppgången av de
totala arbetskraftskostnaderna inklusive arbetsgivaravgifter utgjorde 1968
för industrins arbetare 6,5 %. Läget på arbetsmarknaden inverkade på löne
utvecklingen såtillvida att löneglidningen inom industrin kan uppskattas ha
stannat vid 3 %. Denna dämpade kostnadsutveckling i förening med en
snabb produktivitetsstegring torde ha förbättrat lönsamheten inom indu
strin och lett till en inte oväsentlig nedgång av arbetskostnaden per produkt
enhet. Detta styrks av en enkät rörande de större företagens beräknade taxe
rade inkomster. Enligt denna ökade inkomsterna med ca 10 % under 1968,
jämfört med en ökning på 5 % år 1967.
Trots att lönestegringen 1968 var närmare 2 % lägre än föregående år,
ökade hushållens disponibla realinkomster kraftigt. Uppgången beräknas
1968 till 3,5 % mot knappt 2,5 % föregående år. Det är framför allt den låga
takten i prisstegringarna 1968 som förklarar denna gynnsamma utveckling.
Uppgången av reallönerna bidrog till en snabb tillväxt av den privata kon
sumtionen. Volymmässigt steg den privata konsumtionens ökningstakt från
2,5 % till 4 %.
Sammanfattningsvis gäller att den ekonomiska politikens mål i väsentlig
utsträckning kunde uppnås under 1968. Tillväxttakten i vår ekonomi öka
de kraftigt. Sysselsättningsläget stabiliserades och efterfrågan på arbetskraft
växte särskilt under andra halvåret. Bostadsbyggande och offentliga investe
ringar fortsatte att expandera. Härtill kom att pris- och kostnadsutveckling
en var lugnare än på många år. Reallönerna ökade kraftigt, vilket möjlig
gjorde en snabb tillväxt av den privata konsumtionen.
Trots den på många områden gynnsamma utvecklingen kvarstår problem
som måste beaktas av den ekonomiska politiken. Detta gäller bl. a. i fråga om

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 1: Finansplanen

9

sysselsättningssituationen, där betydande regionala svårigheter råder. Expor
ten ökade i fjol kraftigt men importen steg ännu något snabbare, vilket i för
ening med utvecklingen av övriga löpande betalningar ledde till en viss för
svagning av bytesbalansen. Jämvikten i de utrikes betalningarna behöver
därför ägnas fortsatt uppmärksamhet.

Den ekonomiska politiken 1969
Politikens mål och förutsättningar
De senaste årens utveckling har eftertryckligt visat att de för vår ekono
miska politik centrala målen: full sysselsättning, snabb tillväxt och en jäm
nare inkomstfördelning, kräver stora samhällsinsatser i form av snabbt
och direkt verkande åtgärder. Den huvuduppgift för politiken som består
i att upprätthålla balansen i ekonomin förutsätter att den allmänna efterfrågeutvecklingen hålls under noggrann kontroll. Det instabila politiska
och ekonomiska läget i vår omvärld har inskärpt nödvändigheten av en fast
kurs i den ekonomiska politiken, som innebär att den långsiktiga tryggheten
för sysselsättning och inkomster garanteras.
De yttre förutsättningarna för den ekonomiska utvecklingen är inte i nå
got avgörande avseende annorlunda än de var för ett år sedan. Utsikterna
för en fortsatt förhållandevis snabb utveckling av världens produktion och
handel ter sig gynnsamma, även om tillväxttakten i allmänhet väntas bli
något lägre än i fjol. Samtidigt kvarstår de problem, som skapas av bristen
på balans i de stora industriländernas utrikeshandel, och därmed risken för
att svårigheter på det internationella betalningsområdet kan komma att ne
gativt påverka den ekonomiska utvecklingen. Erfarenheterna från det för
flutna året visar å andra sidan att i varje fall akuta svårigheter kan övervin
nas genom internationell samverkan i monetära frågor.
Det finns därför anledning att med vad som närmast kan karakteriseras
som försiktig optimism se på den framtida konjunkturutvecklingen både i
vår omvärld och i vårt eget land. De svenska exportutsikterna påverkas posi
tivt av att efterfrågeutvecklingen på flera av våra viktigare exportmarkna
der, framför allt Västtyskland, Danmark och Finland, bedöms bli aktiv un
der det kommande året. De i Västtyskland nyligen vidtagna skatteåtgärder
na i syfte att påskynda importens tillväxt och hålla tillbaka exporten bör
bli en stimulansfaktor av betydelse också för den svenska exportindustrin.
I andra riktningen verkar den kraftiga dämpning av importefterfrågan
som förutses för både Förenta staterna och Storbritannien. För Förenta
staternas del skulle importtillväxten gå ner från drygt 20 % till ca 3 %. För
Storbritanniens del beräknas importen bli ungefär oförändrad efter täm
ligen kraftig uppgång 1968. Än så länge föreligger oklarhet om vilken eko

10

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 1: Finansplanen

nomisk politik som den nya republikanska administrationen i Förenta sta
terna kommer att föra, t. ex. huruvida den i fjol skärpta finanspolitiken
kommer att fortsätta. Det är därför inte givet att uppbromsningen av im
porten kommer att bli så stor som nu antas.
Bedömningen av den engelska importens utveckling och därmed av läget
på en för den svenska industrin viktig exportmarknad blir också i viss mån
osäker. Detta gäller inte minst till följd av den oklarhet som råder beträf
fande effekterna av det temporära system med en 6 månaders deposition
på 50 % av importvärdet hos Bank of England som nyligen införts för vissa
varuslag, främst industriella färdigprodukter. Åtgärden avser att bromsa
import och konsumtion genom en åtstramning av likviditeten. I vilken ut
sträckning importen kommer att reduceras blir beroende av en rad fak
torer, främst den engelska kreditpolitikens restriktivitet samt de utländska
exportörernas möjligheter att lämna sina engelska kunder förlängda leve
ranskrediter eller direkta lån. Om en sådan kreditgivning kommer till stånd,
begränsas effekten av importdepositionerna till de kostnadsökningar som
detta kan medföra. Storleken av denna kostnadsökning hör i alla händel
ser bli begränsad.
Mot denna allmänna bakgrund och med de förutsättningar som här angetts finns det skäl att räkna med en uppgång av exporten med ca 7 % i vo
lym. Det har därvid antagits att exporten av råvaror och skogsindustripro
dukter kommer att utvecklas svagare i år än 1968, då ju utförseln av trä
varor, papper och järnmalm ökade mycket kraftigt. Detta gäller inte massa
exporten, där 1969 bedöms bli ett bättre år än 1968, både volym- och pris
mässigt sett. Även för exporten av verkstadsprodukter samt järn och stål
förutses en påtaglig förbättring, medan övriga större varuområden väntas
öka i ungefär samma takt som i fjol.
Jag har tidigare i olika sammanhang framhållit att en från den interna
tionella konjunkturen isolerad utveckling inte är möjlig för någon nation
under en längre tid med hänsyn till den långtgående integration av de
enskilda ländernas ekonomi och produktion, som gradvis växt fram. För
vår politik är därför kravet alltid aktuellt att bevara balansen i betalningsrelationerna till utlandet och att upprätthålla näringslivets internationella
konkurrenskraft, både på kort och på lång sikt. Dessa krav har i särskilt hög
grad präglat de senaste årens ekonomiska politik i anslutning till konjunk
turdämpningen i Västeuropa och den klara omsvängningen i de tongivande
industriländernas politik mot en prioritering av pris- och kostnadsstabiliteten.
Viktiga resultat har nåtts i och med att handelsbalansen påtagligt förbätt
rats och pris- och kostnadsutvecklingen stabiliserats. Samtidigt har produk
tionsökningen i vårt land kunnat fortsätta, om än i en jämfört med tidigare
år dämpad takt, och sysselsättningen hållits på en internationellt sett hög
nivå. Detta har kunnat åstadkommas inte minst tack vara aktiva åtgärder
för att stimulera produktion och sysselsättning.
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Bedömningen av efterfrågeutvecklingen och kapacitetsläget under 1969
tyder på att den ekonomiska tillväxten i vårt land sknlle komma att återgå
till en såsom mera normal betraktad nivå och bli ca 4 % år 1969. Mot bak
grunden av den bedömning som nu kan göras av den internationella kon
junkturutvecklingen bör denna tillväxttakt kunna nås utan rubbningar av
den utrikes balansen. Den bör också kunna realiseras med bevarad prisoch kostnadsstabilitet. Jag vill dock understryka att det sistnämnda förut
sätter att avtalsrörelsen inte leder till löneökningar, som totalt satt översti
ger det samhällsekonomiska utrymmet. En förbättring av låglönegrupper
nas inkomstläge bör eftersträvas. De effekter på prisnivån som detta kan
föranleda får i solidaritetens intresse accepteras men bör så långt möjligt
motverkas genom återhållsamhet på andra områden eller — om detta inte
sker — genom en ökad grad av restriktivitet i den ekonomiska politiken.
En annan för den ekonomiska politikens inriktning avgörande fråga är
om det förbättrade konjunkturläget och den snabbare produktionsökningen
kommer att leda till jämn och full sysselsättning. Under fjolåret inträffade
en förändring av arbetsmarknadsläget i så måtto att efterfrågan på arbets
kraft steg påtagligt i vissa delar av landet och för vissa kategorier av arbets
kraft. I storstäderna har på nytt vissa överhettningssymtom kunnat registre
ras. Däremot har en mattare utveckling kunnat avläsas inom andra områden
med en stegring av arbetslösheten främst i Norrland.
Erfarenheterna från 1960-talets tidigare år visar dock att bristen på re
gional balans på arbetsmarknaden inte kan avlägsnas genom en allmänt ex
pansiv politik. En sådan politik löper risken att framkalla akut arbetskrafts
brist och snabba kostnadsstegringar inom vissa regioner och produk
tionsområden. I dagens läge, då arbetslösheten har ett mycket starkt sam
band med omställningsproblemen inom vissa geografiskt avgränsade nä
ringar, främst skogssektorn, skulle sådana konsekvenser vara ett oaccep
tabelt högt pris för den geografiska rörlighet på arbetsmarknaden som
måste uppnås. I stället bör politiken vara allmänt stram och inriktas på
alt inom ramen för arbetsmarknads- och lokaliseringspolitiken samt närings
politiken göra direkta insatser för ny och varaktig sysselsättning. Det bud
getförslag som nu läggs fram präglas i hög grad av denna inriktning.
Industrins investeringar har efter den kraftiga ökningen åren 1965 och
1966 legat på en i stort sett oförändrad nivå. Den senaste enkäten bland
industriföretagen tyder på en oförändrad investeringsvolym också under
1969. Det är, mot bakgrunden av det faktiska kapacitetsutnyttjandet och av
efterfrågeutvecklingen, i och för sig förklarligt att industrins investeringar
under de senaste åren varit i stort sett oförändrade. Den snabba effektivitets
ökning och rationalisering som ägt rum visar å andra sidan att det inom
ramen för industrins årliga investeringsinsats på ca 10 miljarder kr. sker en
betydande utveckling och förnyelse av produktionsutrustningen.
I ett mera långsiktigt perspektiv och inte minst mot bakgrunden av de
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strukturproblem med avseende på den externa balansen, som jag senare kom
mer att beröra, ter det sig angeläget att den svenska industrins produktions
kapacitet fortsätter att byggas ut. För politikens inriktning på kort sikt upp
står då frågan om en ökad investeringsbenägenhet är avhängig av att in
dustrin tillförs väsentligt större vinster. Först bör konstateras att den eko
nomiska politikens möjligheter att direkt påverka vinstmarginalerna är be
gränsade. Dessa bestäms i allt väsentligt av pris- och kostnadsutvecklingen.
Eftersom regeringens politik måste vara inriktad på att upprätthålla en ef
fektiv konkurrens och största möjliga prisstabilitet kan det inte gärna häv
das att dessa för konsumenter och löntagare betydelsefulla strävanden skulle
uppges för att via en inflationistisk politik skapa en kraftig vinstkonjunktur
för näringslivet. Det skulle dessutom direkt försämra exportindustrins situa
tion. Inte heller överensstämmer det med strävandena att nå en jämnare
fördelning av inkomster och förmögenheter. Den ekonomiska politikens
väsentligaste insats för att i företagen skapa tillförsikt inför framtiden och
en rimlig grad av lönsamhet är därför att upprätthålla full sysselsättning
och snabb ekonomisk tillväxt inom ramen för en balanserad ekonomi.
Mot bakgrund av berörda utvecklingstendenser och överväganden har re
geringen funnit att någon ändring av den ekonomiska politikens allmänna
inriktning inte är motiverad. Alltfort ter det sig således befogat att bedriva
en generellt sett stram efterfrågepolitik. Det budgetförslag som nu läggs
fram är utformat i detta syfte och innebär återhållsamhet i utgiftsökning
arna. Därigenom kan det statliga upplåningsbehovet nedbringas för budget
året 1969/70 utan att några skattehöjningar behöver tillgripas. Samtidigt
måste den höga handlingsberedskapen för selektiva och snabbt verkande åt
gärder bibehållas, om extern eller inhemsk efterfrågan inte växer tillräck
ligt snabbt för att tillgodose de uppställda målen för tillväxt och sysselsätt
ning. Skulle å andra sidan efterfrågan växa snabbare än väntat, bl. a. därför
att industriinvesteringarna på nytt skjuter fart, måste politiken i det läget
vara tillräckligt flexibel för att fortfarande ge utrymme för ett högt bo
stadsbyggande och växande kommuninvesteringar och för att bibehålla en
väl fungerande kreditmarknad. Detta visar att resurserna inte i förväg kan
intecknas genom en generell efterfrågestimulans via finanspolitiken.
En viktig uppgift för den ekonomiska politiken under senare år har varit
att åstadkomma en sådan inriktning av resursernas användning att under
skottet i utrikeshandeln gradvis kunnat nedbringas. Sedan 1965 har han
delsbalansens underskott minskat till hälften och bör, med den politik re
geringen här förordat, reduceras ytterligare i år. Vikten av att detta syfte
uppnås understryks av att nettoutbytet i fråga om tjänster och transfere
ringar till utlandet synes utvecklas i riktning mot ett underskott.
Denna utveckling, som pågått sedan mitten av 1950-talet men som accen
tuerats under de senaste åren, sätter en gräns för den takt vari den in
hemska efterfrågan kan expandera. Under en tid kan visserligen ett under
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skott i bytesbalansen accepteras med hänsyn till såväl Sveriges starka va
lutaställning som att kapitaltransaktionerna synes leda till ett ganska bety
dande valutainflöde. Det ter sig dock ofrånkomligt att politiken på sikt
inriktas på att nå en markant förbättring av handelsbalansen, varigenom
tjänste- och transfereringsbetalningarna kan finansieras.
För att en sådan förbättring skall kunna uppnås utan negativa konsekven
ser för sysselsättning och ekonomisk tillväxt krävs en bibehållen och i vissa
fall förstärkt konkurrenskraft hos det svenska näringslivet. Skall det vara
möjligt att framgångsrikt möta kraven i dessa hänseenden är det nödvän
digt att vår inhemska pris- och kostnadsutveckling, sedd i relation till exi
sterande skillnader i produktivitetsförhållanden, inte väsentligt avviker från
förhållandena i de länder med vilka vi konkurrerar på export- och import
sidan.
Det bör härvid också beaktas att det inte ter sig givet att de utlandskonkurrerande näringarna i framtiden kommer att arbeta på marknader med
stigande priser. Den ökade inriktningen på pris- och kostnadsstabilitet i fler
talet av våra konkurrentländer anger att konkurrensklimatet kan komma att
hårdna både generellt sett och på marknader där hittills en del av den in
hemska kostnadsstegringen täckts av stigande världsmarknadspriser.
Om en tillfredsställande real löneutveckling under dessa förhållanden
skall kunna uppnås måste produktiviteten även i fortsättningen bringas att
öka snabbt. Liksom hittills torde detta inte kunna uppnås enbart genom
rationalisering, utveckling av ny teknik och bättre organisation i bestående
företag. En väsentlig del av produktivitetsökningen måste ske genom en
fortsatt strukturomvandling som skapar effektivare och konkurrenskraf
tigare produktionsenheter.
Denna strukturomvandling ställer störa krav på både samhället och nä
ringslivet samt arbetsmarknadens organisationer. För samhället innebär det
att arbetsmarknads- och näringspolitikens alla resurser måste mobiliseras
för att så långt möjligt säkra sysselsättning och inkomstmöjligheter för de
människor som blir berörda av förändringarna. Avgörande för framgång i
dessa hänseenden är att nya och mer produktiva sysselsättningsmöjligheter
skapas. Även om betydande och snabbt växande insatser görs från både sam
hällets och företagens sida bör förändringarna inte ske snabbare än vad re
surserna medger. Det betyder bl. a. att man inte kan bortse från lönsamhetsoch kostnadsutvecklingen inom relativt svaga branscher. Det finns således
en gräns för takten i strukturomvandlingen, om kraven på full sysselsätt
ning och personlig trygghet skall kunna tillgodoses. Denna synpunkt får sin
speciella tyngd mot bakgrund av den snabbt ökande importkonkurrensen
från länder med låga löner. En annan viktig slutsats är att den aktiva nä
ringspolitikens instrument och metoder snabbt måste byggas ut och för
bättras. Här pågår arbetet på en rad områden: ekonomisk planering, regio
nal utvecklingspolitik, samordning och stöd till teknisk utveckling och
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forskning samt en effektivare statlig företagssektor. Likaså måste arbets
marknadspolitiken fortsätta att byggas ut.
Vidare måste resurser i tillräcklig grad överföras till exportnäringarna
och andra med utlandet konkurrerande sektorer så att existerande export
utrymme fullt ut kan tas till vara. Utbyggnaden av den utlandskonkurreran
de delen av näringslivet, främst industrin, måste således också i fortsätt
ningen ges prioritet. Detta sker bl. a. genom kreditpolitiken och regleringen
av byggandet. Övergången till mervärdeskatt bör vidare innebära en gene
rell investeringsstimulans. Jag avser dessutom att senare detta år lägga fram
de förslag om gynnsammare avskrivningsregler för bl. a. industrifastigheter,
som föranleds av företagsskatteutredningens betänkande. I statsverkspropo
sitionen ingår även ett förslag i miljövårdande och sysselsättningsfrämjan
de syfte om ett investeringsbidrag på högst 25 %, vilket utgår till industri
företag', som investerar i reningsanordningar. Eftersom villkor för bidrag
skall vara att av arbetsmarknadsmyndigheterna anvisad arbetskraft i viss ut
sträckning används, har förslaget ett tredubbelt syfte: att förbättra miljön,
att skapa sysselsättning och att stimulera till ökade industriinvesteringar.
Programmet innebär en statsbidragsgivning under en femårsperiod om
250 milj. kr., som således medger investeringar för de angivna ändamålen
på minst en miljard kr. Sammantagna bör de olika åtgärderna i kombina
tion med en snabb och balanserad ekonomisk tillväxt utgöra en betydelsefull
stimulans för en fortsatt industriell expansion i vårt land.
Budgetpolitiken
Budgetutvecklingen under nu löpande budgetår kännetecknas av en något
större ökning av utgifterna än tidigare beräknat. Däremot ansluter sig stats
inkomsternas utveckling mycket nära till de tidigare kalkylerna. Statens
upplåningsbehov blir härigenom omkring 3,5 miljarder kr. mot tidigare
beräknat 2,9 miljarder kr. Då budgetpolitiken för 1968/69 utformades för
ungefär ett år sedan var utgångspunkten bl. a. att genom en generellt sett
stram politik vidmakthålla en tillräcklig grad av handlingsberedskap. Jag
anförde i den reviderade finansplanen föregående år att budgetpolitiken
visat sig utgöra ett smidigt och snabbt verkande instrument för en efterfrågestyrning, koncentrerad till bestämda områden och perioder, men att
en förutsättning för att denna politik skulle lyckas var att det möjliga expansionsutrymmet inte redan på förhand intecknades. Utgiftspolitiken inne
varande budgetår utgör en bekräftelse på nödvändigheten av ett sådant
manöverutrymme. Av den totala utgiftsökning på i runt tal 600 milj. kr.
som tillkommer utöver den tidigare beräknade hänför sig nämligen en be
tydande del eller i runt tal 300 milj. kr. till ökade insatser på arbetsmark
nadspolitikens område som motiveras av sysselsättningens utveckling.
Den ökade statsupplåningen har på den under fjolåret snabbt expanderan-
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Tabell 2. Totalbudgeten 1967/68—1969/70. Milj. kr.
1967/68
Utfall

1968/69
Nu beräknat
utfall

1969/70
Statsverks
propositionen

36 347
33 416

39 355
35 855

41 955
39 465

- 2 931

- 3 500

- 2 490

de kreditmarknaden kunnat genomföras utan störningar för näringslivets
och bostadsbyggandets kreditförsörjning. Generellt sett torde också kom
munernas kreditförsörjning ha förlöpt utan svårigheter. Kommunernas lik
viditet som 1967 förbättrades väsentligt fortsatte även 1968 att förbättras,
om än i lägre grad än året innan. Det bör påpekas att den ökade statsupplåningen endast tog en mindre del av den totala kreditexpansionen i anspråk.
Det hör också till bilden att en del av det statliga utgiftsöverskottet kan åter
föras på ökad utlåning. Statens finansiella sparande var sålunda i stort sett
oförändrat mellan 1967 och 1968.
Det budgetförslag som nu läggs fram innebär att den statliga upplåning
en reduceras i förhållande till innevarande budgetår. En minskning av upp
låningen har bedömts nödvändig av flera skäl. Sålunda förutses en om
svängning i näringslivets investeringar från en minskning med närmare
4 % förra året till en lika stor ökning i år. Vidare kan kommunernas investe
ringar antas öka i inte oväsentligt högre takt än under 1968 samtidigt som
bostadsbyggandet ökar med 3 % i volym. Det bör dessutom tilläggas, att
omsvängningen i näringslivets investeringar blir ännu mera påtaglig om
industriinvesteringarna skulle öka i stället för att ligga oförändrade såsom
räknats med i försörjningsbalansens kalkyler. Jag återkommer längre fram
till den frågan.
Årets budgetförslag innebär att utgifterna ökar med 2,6 miljarder kr. eller
närmare 7 % i förhållande till den utgiftsnivå som nu beräknas för inne
varande budgetår. Som jag redan understrukit har utgiftsprövningen varit
allmänt restriktiv och nya insatser begränsats till etL fåtal prioriterade ända
mål.
Statsinkomsternas utveckling innevarande budgetår följer mycket nära
de kalkyler som tidigare gjorts. Inkomstökningen beräknas till 2,4 miljarder
kr., vilket representerar en större ökning än föregående budgetår. För nästa
budgetår beräknas inkomsterna stiga i snabbare takt eller med 3,6 mil
jarder kr., dvs. med 10 %. Den högre ökningstakten beror inte på en snabba
re ökning av skatteunderlaget utan sammanhänger väsentligen med att en
omsvängning väntas i betalningarna av överskjutande skatt och kvarstående
skatt. Jag vill understryka att prognosen särskilt i denna del är behäftad
med betydande osäkerhetsmarginaler.

16

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 1: Finansplanen

Bortsett från en främst av trafikpolitiska skäl motiverad justering av
skatten på tyngre släpfordon fr. o. m. den 1 januari 1970 föreslås inga
ändringar i beskattningen.
Som jag tidigare anfört innebär den planerade utgiftspolitiken i förening
med den väntade inkomstutvecklingen att statens upplåning minskar. Upplåningsbehovet beräknas till ca 2,5 miljarder kr. vilket är ca en miljard kr.
mindre än den nu förutsedda nivån för löpande budgetår. Ett annat uttryck
för budgetens stramhet är att statens finansiella sparande ökar kraftigt. Det
bör dock betonas att utgiftsberäkningen är ofullständig eftersom några löne
höjningar för de statligt anställda inte kunnat inräknas. Vidare tillkommer
regelmässigt utgiftsökningar på tilläggsstat.
Statens och den statsunderstödda verksamhetens ianspråktagande av rea
la resurser för konsumtion förutses stiga med ca 5 % eller i ungefär sam
ma takt som innevarande budgetår. Investeringarna däremot beräknas kom
ma att ligga på en ungefär oförändrad nivå.

Sysselsättningspolitiken
I syfte att skapa fler arbetstillfällen och öka efterfrågan på arbetskraft
samt för att utjämna regionala olikheter i arbetsmarknadsläget har un
der 1968 en mycket aktiv sysselsättningspolitik bedrivits.
Under vintern 1967—68 ökade de arbetsmarknadspolitiska insatserna i
form av beredskapsarbeten, utbildning, skyddad sysselsättning m. m. kraf
tigt. Tillsammans med tidigareläggning av statliga och kommunala indu
stribeställningar, frisläpp av investeringsfonder samt ökat byggande ska
pade dessa åtgärder sysselsättning för ca 100 000 personer under hög- och
senvintern.
Under våren förbättrades sysselsättningsläget successivt genom den
ökade ekonomiska aktivitet som normalt inträffar under denna årstid. Ar
betslösheten sjönk men låg under sommarmånaderna kvar på en säsong
mässigt hög nivå. Efterfrågan på arbetskraft ökade. Antalet lediga platser
hade enligt säsongrensad statistik stigit redan från slutet av 1967 och
under våren blev ökningen markant.
I syfte att stimulera sysselsättningen inför vintern 1968—69 beslöts un
der våren och försommaren ytterligare en rad åtgärder. Bland dessa in
gick statliga industribeställningar, nya frisläpp av investeringsfonder samt
ökat bostadsbyggande och offentligt byggande. Generell befrielse från investeringsavgiften på oprioriterat byggande medgavs i skogslänen för byg
gen med en kostnad under 5 milj. kr. I syfte att få en smidig övergång
när investeringsavgiften upphörde den 1 oktober tillämpades dessutom ett
generöst dispensförfarande under sommaren. Under hösten ägde ytter
ligare påslag av bostadsbyggandet rum.
Effekten av dessa åtgärder och den allmänt ökade efterfrågan på arbets
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marknaden kan avläsas i arbetsmarknadsstatistiken för sista kvartalet
1968. Antalet lediga platser var då ca 30 % högre än motsvarande kvartal
1967. Den registrerade arbetslösheten var i december inte oväsentligt
lägre än samma månad ett år tidigare. Dessutom bör beaktas att det äldre
stöd som infördes den 1 juli 1968 tillsammans med den uppsökande arbets
marknadspolitiken fått till följd att arbetslösa som tidigare inte alls eller
bara sporadiskt haft kontakt med arbetsförmedlingen nu i stigande ut
sträckning anmäler sig som arbetssökande.
Till det förbättrade läget har också bidragit den minskade omfattningen
av nedläggningar och driftsinskränkningar under 1968. Under perioden
januari—november anmäldes till arbetsmarknadsmyndigheterna varsel om
sådana omfattande 20 600 personer mot 23 100 personer motsvarande period
ett år tidigare. Nedgången hänför sig helt till minskad nedläggning av fö
retag. Fortfarande ligger dock antalet varsel på en hög nivå jämfört med
den tidigare delen av 60-talet. Flertalet av dem som blivit arbetslösa till
följd av nedläggningar och driftsinskränkningar har dock snabbt kunnat
erhålla ny anställning. En särskild studie, som avser inte bara anställda i
företag som varslar enligt särskilda regler, utan som omfattar samtliga för
värvsarbetande har utförts av arbetsmarknadsstyrelsen. Den visar att ca
150 000 personer under 1967 friställdes på grund av att företagets drift in
skränktes eller helt lades ned. Inemot 60 000 fick arbete omedelbart medan
9 000 saknade sysselsättning ännu efter ett halvår.
Det gynnsammare arbetsmarknadsläge som inträdde under 1968 väntas
bestå under 1969. I storstadsområdena råder hög efterfrågan på arbets
kraft och vissa industrier rapporterar svårigheter att rekrytera personal,
t. ex. varven och bilindustrin. På byggarbetsmarknaden bör den samman
lagda effekten av ökad investeringsaktivitet i näringslivet samt den höga
igångsättningen av bostadslägenheter leda till en totalt sett förbättrad
situation med i huvudsak ianspråktagna resurser.
Generellt bör för 1969 gälla att de arbetssökande har flera arbetstill
fällen att välja mellan än vad som varit fallet under 1968. Uppgången av
efterfrågan på arbetskraft kommer emellertid liksom under 1968 sanno
likt att vara mest markerad i storstadslänen samt i övriga syd- och mel
lansvenska län. Däremot väntas inte konjunkturuppgången påtagligt för
bättra arbetsmarknadsläget för skogslänens del.
Statens utgifter för arbetsmarknadspolitiska insatser har i anslutning
till konjunkturnedgången ökat mycket kraftigt de båda senaste budgetåren.
Enligt det nu framlagda budgetförslaget ökar insatserna för arbetsmark
nadspolitiken ytterligare trots övergången till ett generellt förbättrat arbets
marknadsläge.
Den stigande ambitionsnivån inom arbetsmarknadspolitiken har sedan
flera år lett till successivt ökade utgifter oberoende av variationer i kon
junkturläget. Två förhållanden medverkar härtill. För det första råder
2
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regionala skillnader i aktiviteten inom näringslivet vilket ställer höga krav
på arbetsmarknadspolitikens anpassningsförmåga. För det andra har vid
gade insatser för de äldre och de handikappade på arbetsmarknaden an
setts nödvändiga.
Åren 1965—1966 kunde en tendens till utjämning i sysselsättningshänseende mellan skogslänen och övriga län registreras. Denna utveckling har
nu åter brutits. Skogslänen svarar vid slutet av 1968 för bortåt hälften
av den registrerade arbetslösheten trots mycket betydande insatser i form
av beredskapsarbeten och andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Den ök
ning av arbetskraftsefterfrågan som ägt rum under 1968 har även kom
mit skogslänen till del men i mindre grad än landet i övrigt.
Det kan sålunda konstateras att de särskilda åtgärder i form av ökade
beredskapsarbeten, frisläpp av investeringsfonder m. m. som stöder syssel
sättningen i Norrland inte förmått i tillräcklig grad motverka en försva
gad utveckling av sysselsättningen inom skogsbruket och skogsindustrin.
Lokaliseringsstödet har givit goda resultat men har haft att balansera
effekten av en omfattande rationalisering inom skogsnäringarna. Å andra
sidan har svårigheterna på arbetsmarknaden i skogslänen lättats av den
ökade regionala rörlighet som framträtt de senaste åren.
Svårigheterna är störst för personer med handikapp samt äldre och därmed
i allmänhet lokalt bunden arbetskraft. Då nyrekryteringsbehovet i ökad ut
sträckning avser yrkesutbildade och dessutom är koncentrerat till vissa om
råden är det de nämnda kategorierna som har besvärligast att få arbete.
Även om arbetsmarknaden visat stor förmåga att ta emot personer som blivit
arbetslösa har den ökade omställningen i näringslivet lett till problem
för dessa grupper. Den senaste arbetskraftsundersökningen tyder på en för
sämring av de äldres möjligheter att hävda sig på arbetsmarknaden. Per
soner med handikapp som sökt arbete genom arbetsvärden har i ökad ut
sträckning måst hänvisas till skyddad sysselsättning.
Budgeten har på det arbetsmarknadspolitiska området utformats mot
denna bakgrund. Ansträngningarna fortsätter att genom utbildning och
särskild sysselsättning förbättra läget för de på arbetsmarknaden handi
kappade. Anslaget till särskilda beredskapsarbeten räknas upp med 105
milj. kr. Den halvskyddade sysselsättningen beräknas få en fördubblad
omfattning jämfört med innevarande budgetår eller 5 000 platser. Den
rörlighetsfrämjande politiken ges ökade resurser. Arbetsmarknadsutbild
ning beräknas komma att beröra 95 000 personer budgetåret 1969/70.
Genom beslut av 1967 och 1968 års riksdagar vidgades femårsramen för
lokaliseringsinsatser från 750 till 1 000 milj. kr. Nu föreslås en ny ut
ökning med 100 milj. kr. till 1 100 milj. kr. för att göra det möjligt att
ta tillvara de ekonomiskt försvarliga lokaliseringsprojekt som beräknas
föreligga. Även de statliga företagen skall i fortsättningen kunna få loka
liseringsstöd.
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Arbetet på att stärka det statliga företagandet i skogslänen pågår i en
särskild delegation i industridepartementet. I inrikesdepartementet har ett
omfattande material sammanställts i den s. k. Länsplanering 67. Planeriksverksamheten bör skapa förutsättningar för en ökad samordning av
samhällets och näringslivets insatser på det kommunala och regionala
planet.
Försörjningsbalans, prisutveckling och bytesbalans
I följande försörjningsbalans sammanfattas den produktionstillväxt och
resursanvändning som med beaktande av den ekonomiska politikens effek
ter kan förutses för 1969.
Bruttonationalprodukten beräknas i den preliminära nationalbudgeten
öka med ca 4 % mot 3,5 % under 1968. Tillväxttakten i vår ekonomi skulle
därmed bli ungefär densamma som genomsnittet för Västeuropa. Jag vill i
detta sammanhang peka på att även under 1969 tas en standardökning ut
över produktionsökningen ut i form av förkortad arbetstid. Även det
faktum att produktivitetsökningen i den offentliga sektorn inte med nu
varande metoder kan statistiskt mätas medför att den reala tillväxten i vår
levnadsstandard underskattas i nationalräkenskaperna. Denna faktor är
särskilt betydelsefull när den offentliga sektorns andel växer.
Den totala inhemska efterfrågan väntas öka med nära 4,5 %, vilket
är något mer än under 1968. Ökningen förklaras huvudsakligen av ett
omslag i näringslivets investeringar och en snabbare lageruppbyggnad.
Näringslivets investeringar, som 1968 minskade med närmare 4 %, väntas
1969 öka med samma tal. Omslaget betingas främst av att handelns in
vesteringar ökar kraftigt, eller med 12 %, att jämföra med en nedgång
med 10 % under 1968. Fluktuationerna sammanhänger med införandet
resp. avvecklingen av investeringsavgiften.
Industrins investeringar har i försörjningsbalansen antagits ligga kvar
på 1968 års nivå. Det föreligger dock en råd omständigheter som tyder
på möjligheten av en mera gynnsam utveckling under 1969. Mot bakgrund
av den väntade efterfrågeökningen och exportutvecklingen är en fortsatt
hög tillväxt av industriproduktionen sannolik, vilket successivt bör leda
till ett högre kapacitetsutnyttjande. Samtidigt väntas för exporten av vissa
varuslag en bättre prisutveckling än under senare år. Företagens likviditetssituation är dessutom bättre än på länge.
Till detta kommer, som jag tidigare anfört, att vissa särskilda åtgär
der vidtas, som bidrar till att skapa ett gynnsamt investeringsklimat. Mot
bakgrund av det ovan anförda förefaller en uppgång i industrins investe
ringar kunna komma till stånd, ehuru det inte är möjligt att närmare
ange tidpunkten för denna. Den prognos om oförändrade industriinveste-
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Tabell 3. Preliminär försörjningsbalans för år 1969
Förändring 1968—1969
1968
Miljarder kr.
Miljarder kr. i proc. volym1968 årspriser förändring
Tillgång...............................................................................
Bruttonationalprodukt .................................................
Import ...............................................................................

167,8
141,4
26,4

+ 7,6
+ 5,7
+ 1,9

+ 4,5
+ 4,0
+ 7,0

Användning.......................................................................
Bruttoinvestering ..........................................................
därav: näringsliv..........................................................
stat ..................................................................
kommuner .....................................................
bostäder ..........................................................
Lagerförändring ..............................................................
Privat konsumtion..........................................................
Offentlig konsumtion.....................................................
Tjänstenetto ..................................................................
Export...............................................................................

167,8
45,0
17,6
9,4
8,5
9,6
0,4
73,0
24,0
0,1
25,3

+ 7,6
+ 1,7
+ 0,7
0
+ 0,7
+ 0,3
+ 0,8
+ 2,3
+ 1,4
— 0,3
+ 1,7

+ 4,5
+ 3,5
+ 4,0
0
+ 8,5
3,0
_L 3,0
+ 6,0
7,0

ringar som intagits i försörjningsbalansen får emellertid anses vara en myc
ket försiktig bedömning.
Kommunerna svarar för en betydande investeringsökning även under 1969.
Byggnadsinvesteringarna ökar här särskilt snabbt eller med 9 %. Vid sidan
av sjuk- och hälsovården är väg- och gatubyggandet den mest expansiva
delen inom den kommunala sektorn.
De statliga investeringarna förutses bli oförändrade under 1969 efter en
ökning med 8,5 % 1968. Utvecklingen sammanhänger med att anskaffning
av militär materiel tidigarelagts i konjunktur utjämnande syfte.
Investeringarna i bostäder väntas öka med 3 %. För 1969 har räknats med
en igångsättning på 103 000 lägenheter. Härvid kommer tyngdpunkten liksom
under 1967 och 1968 att förläggas till andra och tredje kvartalen för att nå
den från sysselsättningssynpunkt lämpligaste fördelningen.
Totalt väntas byggnadsinvesteringarna öka med 4 %. Ett byggande av
denna omfattning kan realiseras inom ramen för de tillgängliga produktions
resurserna. Skulle det visa sig att efterfrågan inom byggnadssektorn över
skattats finns det angelägna projekt som kan aktualiseras för att utnyttja
den tillgängliga kapaciteten. Jag vill i detta sammanhang framhålla det be
tydande värde som ligger i att kunna bibehålla den balans som uppnåtts på
byggmarknaden med hänsyn till de starka önskemål som föreligger att sta
bilisera kostnadsutvecklingen och därmed hålla tillbaka hyresstegringar i
nyproduktionen av bostäder.
Lageruppbyggnaden förutses försiggå i snabbare takt 1969 än under 1968.
Den största ökningen väntas inom verkstadsindustrin.
Den offentliga konsumtionen antas öka med ca 6 %. I likhet med vad
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Tabell 4. Bytesbalansen 1966—1969. Milj. kr.

Export
Import

..........................................................
..........................................................

22 071
23 704

Handelsbalans

- 1633
-

1 652
741
450
129

-

626

Sjöfartsnetto...................................................
Turistnetto.....................................................
Övriga tjänster, m. m. netto ...................
Transfereringar.............................................
Bytesbalans

1969
(prognos)
27 530
28 325

23 422
24 319

25 342
26 380

-

897

- 1038

-

-

1 803
920
487
268

1 875
- 1 075
713
362

1 925
- 1225
900
500

750

675

Korrigeringspost1........................................

1968
(prel.)

1967

1966

-

19

900

825
-

488

795

-

595

1 Uppskattning av i statistiken icke redovisade löpande betalningar.

som varit fallet under senare år torde den kommunala expansionen bli snab
bare än den statliga.
Den privata konsumtionen beräknas stiga med drygt 3 % i volym. Särskilt
stora ökningar förutses för bilar och övriga kapitalvaror samt utlandsresor.
De åtgärder, som under senare år vidtagits för att stabilisera priser och
kostnader, fullföljs genom den tidigare beskrivna politiken. Uppgången i
konsumentpriserna beräknas därigenom för andra året i följd kunna be
gränsas till ca 2 %. En utgångspunkt för prisprognosen har varit ett anta
gande om ungefär samma löneutveckling som under 1968.
Jag har i det föregående understrukit att balans i utrikeshandeln och en
tillfredsställande valutareserv är avgörande faktorer för den ekonomiska
politikens utformning.
1 enlighet med den gjorda bedömningen av den internationella efterfrågeutvecklingen kan exporten beräknas öka med 7 % under 1969. Fartyg, verkstadsprodukter, järn och stål förväntas utgöra de mest expansiva inslagen.
Trävaror, papper och malm beräknas öka avsevärt långsammare än under
1968 till följd av att lageruppbyggnaden i köparländerna upphör.
Med ledning av den förväntade produktions- och efterfrågetillväxten kan
importvolymen beräknas stiga med ca 7 % 1969. Importökningen samman
hänger med att näringslivets investeringar och lageruppbyggnad, som båda
väntas öka, är ganska importkrävande.
Med hänsyn till en antagen förbättring av terms of träde — exportpriserna
beräknas stiga med 1,5 % mot 0,5 % för importen — förväntas en minsk
ning av handelsbalansens underskott med närmare 250 milj. kr. Vidare ökar
sjöfartsnettot något. Mot de nämnda förbättringarna skall ställas ett ökat
underskott i turistbalansen samt i nettot för övriga tjänster och transfere
ringar.
De olika posterna i bytesbalansen är omgivna av tämligen vida osäkerhets
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marginaler. Sedan länge har valutareservens faktiska utveckling varit bättre
än vad som indikeras av nettot av kända kapitaltransaktioner och de statis
tiskt registrerade posterna i bytesbalansen. Därför har sedan några år till
baka redovisats en särskild korrigeringspost. För åren 1966—1968 upp
skattas denna till omkring 675—825 milj. kr. resp. år. En korrigeringspost
av denna storlek, som innebär en uppjustering jämfört med tidigare be
räkningar, är konsistent med valutareservens utveckling under senare år.
Sedan 1965 har valutareserven varit i stort sett oförändrad.
Totalt sett förutses en måttlig försämring av bytesbalansen under 1969.
Prognosen måste förses med de reservationer som följer av bl. a. svårighe
terna att under rådande förhållanden förutse världshandelns utveckling.
Fördelningspolitiken
En jämnare inkomst- och standardfördelning är ett viktigt politiskt mål.
Det kan förverkligas endast under förutsättning av samhällsekonomisk ba
lans med full sysselsättning och hög tillväxt i produktionen. Den snabba
omvandling av det svenska samhället som krävs för fortsatt tillväxt inrym
mer emellertid också risker för att individer och grupper lämnas efter i den
ekonomiska, sociala och kulturella utvecklingen. Det är därför en viktig
samhällsuppgift att aktivt och målmedvetet stödja dessa grupper och sam
tidigt medverka till en överlag jämnare inkomst- och standardfördelning.
Årets budgetförslag för på en rad områden detta arbete vidare. En ny
kraftig utbyggnad föreslås av arbetsmarknads- och lokaliseringspolitiken.
Den syftar såväl till att skapa sysselsättning för människor som tidigare
stått utanför arbetsmarknaden som till att komma till rätta med de svårig
heter, som uppstått för vissa grupper och i vissa delar av vårt land i sam
band med förändringarna i näringslivet. Insatserna förstärks särskilt för
de handikappade, den äldre arbetskraften och för utbildning, som skall
ge nya och bättre sysselsättningsmöjligheter. Därtill kommer att den stigan
de sysselsättningen i övriga delar av landet underlättar en lösning av dessa
problem dels genom att fler arbetstillfällen blir tillgängliga dels genom att en
ökad andel av arbetsmarknadspolitikens resurser kan användas för regionala
insatser.
Det är vidare uppenbart att socialpolitiken alltfort har en stor uppgift att
fylla som instrument för en jämnare fördelning av inkomster och standard.
Det sociala reformverket byggs vidare genom förslag om ett nytt program
för årliga höjningar av folkpensionerna. Reglerna för familjebostadstilläggen
förbättras för de lägre inkomsttagarna. Statens stöd till utbyggnaden av
barntillsynen expanderar snabbt.
Skatteutjämningsbidragen till kommunerna framstår som ett alltmer be
tydelsefullt inslag i en politik, som syftar till en jämnare fördelning av eko
nomiska resurser.
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Av strategisk betydelse för inkomstutjämningen på längre sikt är utbild
ningen. En ständigt växande del av den offentliga sektorns resurser har av
delats för en utbyggnad av utbildningsväsendet. Detta kommer till klart
uttryck också i den nu framlagda budgeten. Av den totala utgiftsökningen
avser nära en tredjedel utbildningsområdet. Den fortgående snabba expan
sionen har möjliggjorts bl. a. genom de studiesociala åtgärder som statsmak
terna genomfört. I år föreslås förbättringar av studiestödet för såväl barn
familjer i lägre inkomstlägen som vuxenstuderande.
Möjligheterna att också i fortsättningen bedriva en fördelningspolitik, som
skapar större jämlikhet, är i hög grad beroende av att den ekonomiska po
litiken förs med en sådan fasthet att såväl den yttre som den inre balan
sen upprätthålls. Den senaste tidens erfarenheter från andra länder under
stryker åter detta faktum. En fortsatt ekonomisk utveckling av det slag som
uppnåddes 1968 förbättrar förutsättningarna för att fördelningspolitikens
syften skall kunna realiseras. Prisstegringarna dämpas, sysselsättningen för
bättras och produktionen ökar i snabbare takt.
Utgiftsprogrammet
Budgetarbetet inför 1969/70 har bedrivits mot bakgrund av de statsfinansiella utvecklingstendenserna, vars huvuddrag jag tecknat i bl. a. 1968 års
reviderade finansplan. Jag framhöll där att den offentliga utgiftsprövningen
med hänsyn till övriga anspråk på de totala resurserna i första hand måste
inriktas på att genomföra de grundläggande reformkraven och att resursin
satsen måste koncentreras till de områden, där de från välfärdssynpunkt
viktigaste resultaten kunde uppnås.
Denna allmänna bakgrund för utgiftsprövningen inför budgetåret 1969/70
skisserades redan i de anvisningar för myndigheternas anslagsframställning
ar som Kungl. Maj :t utfärdade i mars 1968. I dessa underströks att den all
männa ekonomiska utvecklingen i förening med det budgetläge som kunde
förutses för de närmaste åren nödvändiggjorde återhållsamhet i fråga om
åtgärder och förslag som innebar ökade anspråk på statsbudgeten. I syfte
att underlätta avvägningen av anslagen på olika områden föreskrevs i an
visningarna att myndigheterna i sina anslagsframställningar skulle redovisa
hur de själva prioriterade sina behov. En gradering av framförda önskemål
i olika prioritetsgrupper föreskrevs för i princip samtliga fall där begärda
anslag översteg riksstaten för budgetåret 1968/69.
Petitaanvisningarnas föreskrifter om restriktivitet medförde totalt sett
inte någon dämpning av myndigheternas krav på anslagsökningar jämfört
med 1967. Relativt omfattande begränsningar av myndigheternas expansionsplaner på olika områden har därför måst vidtas. Den föreskrivna angelägenhetsgraderingen av kraven genomfördes av myndigheterna mer eller mindre
fullständigt beroende på arten av de ändamål som anslagen avsåg. I fråga
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om anslagen till avlöningar och omkostnader, s. k. myndighetsanslag, hade
den avsedda angelägenhetsgraderingen i betydande utsträckning genom
förts. I dessa fall torde en bättre vägledning än tidigare ha erhållits för att
tillgodose de krav som av myndigheterna själva ansetts vara mest angelägna.
Jag kommer senare denna dag vid min anmälan av vissa punkter i bilaga
2 till statsverkspropositionen: För flera huvudtitlar gemensamma frågor att
närmare redogöra för den pågående försöksverksamheten med programbudgetering och vissa därmed sammanhängande frågor. Som ett led i anpass
ningen mot programbudgetering föreslås i årets statsverksproposition vissa
anslagstekniska förändringar. Dessa innebär, som jag också närmare redo
visar i det följande under avsnittet Särskilda frågor, bl. a. att pensions- och
andra socialförsäkringskostnader, den allmänna arbetsgivaravgiften samt
lokalhyror skall belasta de enskilda anslagen. Den nya anslagstekniken med
för att berörda enskilda riksstatsanslag för 1969/70 inte är direkt jämför
bara med motsvarande anslag för 1968/69 och tidigare. För budgetens total
summa är skillnaden jämfört med nuvarande anslagsteknik relativt obetyd
lig, eftersom pensionsutgifter m. m. och socialförsäkringskostnader samt lo
kalkostnader även nu belastar budgeten i form av särskilda samlingsanslag
på civildepartementets huvudtitel eller, i fråga om lokalkostnaderna, på sär
skilda anslag under varje huvudtitel.
I följande tabell redovisas utgifterna i årets budgetförslag grupperade efter
ändamål. I tabellen anges också utgiftsförändringar i förhållande till riksstaten för innevarande budgetår. En direkt jämförelse av anslag i riksstatsförslaget med anslag i riksstaten för 1968/69 är, som jag nyss påpekat, inte
möjlig. På grund härav har för beräkningen i detta sammanhang av förändringstalen pensions- och socialförsäkringskostnaden samt lokalhyror förde
lats på de olika ändamålsgrupperna även i riksstaten 1968/69. Detta medför
att förändringstalen avviker från dem som redovisas under de särskilda
huvudtitlarna.
I jämförelse med gällande riksstat innebär budgetförslaget en beräknad
utgiftsökning på i runt tal 3,2 miljarder kr. Jämfört med det nu beräknade
utfallet för innevarande budgetår uppskattas utgiftsökningen till drygt 2,6
miljarder kr.
I likhet med vad som gäller för löpande budgetår domineras utgiftspoliti
ken av fullföljandet av redan inledda reformprogram samt en fortsatt snabb
utbyggnad av sysselsättnings- och trygghetspolitiken. Betydande insatser
görs för att trygga sysselsättningen, särskilt för äldre och för personer som
av andra skäl har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden. I syfte att minska
miljöförstöring genom industriutsläpp av olika slag samt stimulera investe
ringar och sysselsättning föreslås ett bidrag om högst 25 % till vissa investe
ringar. Även i övrigt har insatserna för miljöpolitiken prioriterats. Detsam
ma gäller åtgärderna på näringspolitikens område för den tekniska och in
dustriella utvecklingen. Genom den allmänna stramheten i utgiftsprövning-
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Tabell 5. Statsutgifterna budgetåret 1969/70
(avrundade belopp)
Riksstatsförslag
1969/70

Förändring från riksstat
1968/69
Milj. kr.

Utbildning och forskning.............................................
Allmän försäkring .........................................................
Arbetsmarknads- och lokaliseringspolitik...............
Kommunikationsväsende och energiförsörjning ..
Rättsväsende ..................................................................
Stöd till barnfamiljer .................................................
Internationellt utvecklingsbistånd ............................
Totalförsvar......................................................................
Bostadspolitik..................................................................
Övrigt ...............................................................................
Totalt

S
7
2
4
1
2

°o

110
100
110
230
660
260
630
6 030
1 470
8 360

+ 1 020
+ 540
-r 270
+ 230
+ 190
+ 160
+ 130
+
20
- 370
+ 1 040

+
+
+
+
+
+
+
+
+

41 960

+ 3 230

+ 8,3

14,4
8,3
14,7
5,7
13,1
7,5
25,7
0,2
20,0
14,2

en har utrymme också skapats för insatser med syfte att öka jämlikheten.
Ett nytt program förordas för årliga folkpensionshöjningar för pensionärer
som inte har allmän tilläggspension eller har låga pensionsbelopp. Även an
slaget för stöd till barnfamiljer med lägre inkomster ökar väsentligt.
Restriktiviteten i prövningen av utgifterna tar sig också uttryck i en, bort
sett från utbildningsväsendet, relativt begränsad ökning av statens efterfrå
gan på arbetskraft. Den totala personalökningen uppgår visserligen till drygt
4 000 tjänster, men härav hänför sig ca 2 500 till redan tidigare beslutade
utbyggnader av skolväsendet på gymnasial nivå samt universiteten. Priorite
ringen av arbetsmarknadspolitiken tar sig uttryck i en betydande personal
ökning i den arbetsmarknadspolitiska organisationen. En förstärkning av
polisväsendets personalresurser sker också.
Den fortsatta snabba expansionen inom utbildningsväsendet återspeglas i
en betydande utgiftsökning inom området utbildning och forskning. Ansla
gen inom detta område beräknas öka med över 14 % eller drygt en miljard
kr., motsvarande närmare en tredjedel av budgetens totala utgiftsökning.
Grundskolan kommer läsåret 1969/70 att vara genomförd i hela landet i
årskurs 1—6 och i årskurs 9 till ca 90 %. Sedan 1960-talets början har en
fjärdedel av grundskolans lokalbestånd förnyats och skolbyggandet ligger
1969/70 kvar på en oförändrat hög nivå. Det nya gymnasiet kommer att vara
helt genomfört läsåret 1969/70 i och med att årskurs 4 på teknisk linje in
rättas och fackskolan kommer nästa läsår att vara införd i flertalet gymnasieregioner. Yrkesskolan förutsätts komma att expandera relativt snabbt de
närmaste åren. I de frivilliga skolformerna ovanpå grundskolan: gymna
sium, fackskola och yrkesskola, kommer intagningskapaciteten nästa läsår
att motsvara över 80 % av en årskull.
Den kraftiga utbyggnaden av universitet och högskolor fortsätter, ök
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ningen av antalet studerande är särskilt markant vid de samhällsvetenskap
liga och humanistiska fakulteterna. Intagningskapaciteten vid de spärrade
utbildningslinjerna utökas. Samtidigt som en ändrad organisation av ut
bildningen införs vid de filosofiska fakulteterna förstärks resurserna för
studierådgivning. En avsevärd förstärkning av forskarutbildningen före
slås i syfte att höja effektiviteten på universitetens högstadier. Genom denna
reform och genom den fortsatta utbyggnaden av universitet och högskolor
tillförs forskningen utökade resurser. Därutöver föreslås att anslagen till de
statliga forskningsråden ökas med ca 25 milj. kr. Stödet till det tekniska
forsknings- och utvecklingsarbetet byggs ut väsentligt. Anslaget till AB
Atomenergi reduceras bl. a. med hänsyn till att utvecklingsarbetet på atomenergiområdet i växande omfattning förutsätts finansierat av industrin.
Utgifterna för studiesociala ändamål ökar dels till följd av det ökade stu
derandeantalet, dels till följd av vissa studiesociala reformer till förmån
främst för vuxenstuderande, för barn till låginkomsttagare och till studeran
de som undergår forskarutbildning.
Ändamålsgruppen allmän försäkring domineras helt av anslagen till folk
pensioner och till sjukförsäkringen. Av utgiftsökningen på 540 milj. kr. hän
för sig 510 milj. kr. till folkpensionsanslaget, varav 320 milj. kr. betingas av
ökat antal pensionärer och värdesäkring av utgående folkpensioner. Ett nytt
program för årliga folkpensionshöjningar avses komma att föreslås riksda
gen i särskild proposition till vårriksdagen. Programmet innebär en ökning
av pensionerna upp till en garantinivå motsvarande för ensamstående 120 %
av basbeloppet och för makar 200 % av basbeloppet. Ökningen avses komma
till stånd under en tioårsperiod genom årliga pensionstillskott på 3 % av
basbeloppet för personer som inte har allmän tilläggspension eller har låga
ATP-belopp. Detta innebär att folkpensionerna från den 1 juli i år höjs med
180 kr. till 5 400 kr. för ensamstående och med 360 kr. till 8 472 kr. för ma
kar. Reformkostnaden beräknas för nästa budgetår till 190 milj. kr.
Den starka prioriteringen av åtgärder till stöd för sysselsättningen åter
speglas i utvecklingen av anslagen till arbetsmarknads- och lokaliseringspo
litik. De ökar med ca 270 milj. kr. eller ca 15 % jämfört med riksstaten för 1968/69. Tyngdpunkten ligger på åtgärder för handikappade och äld
re lokalt bundna. De särskilda beredskapsarbetena för dessa grupper räknas
upp med ungefär en tredjedel. Även verksamheten vid de skyddade verkstä
derna och i halvskyddad sysselsättning utvidgas. Utgifterna för kontantstöd
vid arbetslöshet ökar betydligt.
Den kraftiga expansionen av arbetsmarknadsutbildningen leder till väsent
liga anslagsökningar 1969/70. Anslaget beräknas möjliggöra en utbildnings
verksamhet 1969/70 som totalt berör 95 000 personer. Den påtagliga stegring
av omflyttningen av arbetskraft som kunnat iakttas under det senaste året
väntas fortsätta. Det tar sig uttryck i ökade kostnader för flyttningsbidrag.
Den fortsatta starka utbyggnaden av arbetsmarknadspolitiken föranleder
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behov av en förstärkning främst av förmedlingsorganisationen. Arbetsmark
nadsverket tillförs därför 200 tjänster bl. a. för vidgade arbetsvårdande in
satser och förmedling.
Ramen för lokaliseringsstöd föreslås höjd med 100 milj. kr. till 1 100
milj. kr. Samtidigt sker en omfördelning från bidrags- till låneramen. Anslagsmässigt ligger för 1969/70 lokaliseringsstödet kvar på samma nivå
som under innevarande budgetår.
Utgifterna inom ändamålsgruppen kommunikationsväsende och energiför
sörjning stiger enligt budgetförslaget med i runt tal 230 milj. kr. eller när
mare 6 %. Väganslagen stiger med omkring 75 milj. kr. Om hänsyn dess
utom tas till produktivitetsökningen innebär detta att vägnätet kan fort
sätta att förbättras och byggas ut i snabb takt.
Affärsverkens investeringsramar medger en fortsatt kapacitetsutbyggnad
och effektivisering av verksamheten. Posten erhåller en ramökning bl. a.
med hänsyn till pågående nybyggnader i Stockholm. För televerkets del sker
en uppräkning, som gör det möjligt att tillgodose en snabbt stigande efter
frågan. Luftfartens investeringar ökar främst på grund av stegrat medels
behov för det nya flygfältet vid Sturup. Vattenfallsverkets ram ökar, främst
beroende på den kraftiga utbyggnad av kärnkraften som sker genom att
Ringhals kraftstation byggs ut till två aggregat. Statens järnvägars ram
minskar genom att utgifterna för upprustning av Storstockholms lokaltra
fik nu passerat sin topp.
Utgifterna inom rättsväsendet fortsätter att stiga. Den ökade arbetsbelast
ningen på myndigheterna möts delvis genom åtgärder för rationalisering
av verksamheten. En utbyggnad av personalresurserna har emellertid ansetts
nödvändig. Polisorganisationen tillförs sålunda ca 500 tjänster, varav 400 nya
polistjänster. Domstolarna erhåller medel för ca 150 nya tjänster.
Utgiftsökningen inom anslagsgruppen stöd till barnfamiljer med 160 milj.
kr. betingas till väsentlig del av att de bostadstillägg som börjar utgå i ja
nuari 1969 får fullt genomslag på budgeten nästa budgetår. Förslag fram
läggs som garanterar de lägre inkomsttagarna att även vid viss inkomsthöj
ning bibehålla det maximala stödet. Ett annat led i familjepolitiken utgör
utbyggnaden av barntillsynen, en utbyggnad som också är ett led i arbets
marknadspolitiken.
Förra årets riksdag antog en plan för internationellt utvecklingsbistånd
som innebär att biståndsanslagen budgetåret 1974/75 skall motsvara en pro
cent av bruttonationalprodukten. Målet skall nås genom successiva årliga
anslagshöjningar med i genomsnitt 25 %. I enlighet härmed redovisas för
budgetåret 1969/70 en ökning av biståndsanslagen med 130 milj. kr. till
634 milj. kr.
Utgifter inom gruppen totalförsvar avser till helt övervägande del det mi
litära försvaret. Härutöver ingår civilförsvar, ekonomiskt försvar och övriga
delar av totalförsvaret. Genom 1968 års försvarsbeslut fastställdes den eko
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nomiska ramen för det militära försvaret under budgetåren 1968/69—1971/
72. För nästa budgetår föreslås en utgiftsram om ca 5 300 milj. kr. vilket
jämfört med innevarande budgetår innebär en ökning med drygt 90 milj. kr.
Denna ökning beror dels på en ramhöjning med 50 milj. kr. enligt 1968 års
försvarsbeslut dels på ett ökat ianspråktagande av reservationsmedel.
För civilförsvaret beräknas utgifterna till närmare 150 milj. kr. för bud
getåret 1969/70 vilket möjliggör en planenlig uppbyggnad av resurserna i
enlighet med försvarsbeslutet.
Vissa anslag inom gruppen totalförsvar minskar bl. a. för byggnadsarbe
ten vid I 1 och Ing 1 samt för försvarets fabriksverk.
Anslagsbehovet för bostadspolitik minskar kraftigt. Detta beror bl. a. på
alt förseningar uppstått i samband med övergång till det nya lånesystemet
och i viss mån på att lånebeloppen per lägenhet blivit lägre än beräknat. En
mycket betydande anslagsreservation har därigenom uppkommit och för
väntas kvarstå vid ingången av nästa budgetår. Trots ett kraftigt ökat bo
stadsbyggande under 1967 och 1968 — vilket anslagsmässigt belastar i hu
vudsak budgetåret 1969/70 — kan anslaget därför minskas med 200 milj.
kr. jämfört med innevarande budgetår.
1 gruppen övrigt har sammanförts en rad utgiftsändamål, av vilka flera är
av betydande storlek. Här ingår som de intressantaste förändringarna en ök
ning av statens insatser på miljövårdsområdet samt en ytterligare aktieteck
ning i investeringsbanken med 300 milj. kr. varigenom det avsedda beloppet
1 000 milj. kr. i eget kapital uppnås. Inom miljövårdsområdet föreslås stat
ligt stöd utgå till vatten- och luftvårdande åtgärder inom industrin. Ett pro
gram på 250 milj. kr. förordas för en femårsperiod. Stödet föreslås utgå i
form av statsbidrag med högst 25 % av en godkänd investeringskostnad för
anläggningar inom befintlig industri. För nästa budgetår beräknas 50 milj.
kr. för detta ändamål. Bidragsramen till kommunala reningsverk och ansla
gen för inköp och vård av naturområden höjs.
För stöd åt pressen har preliminärt beräknats 35 milj. kr. med anledning
av det förslag som 1967 års pressutredning nyligen avlämnat och som f. n.
remissbehandlas. Vidare sker en fortsatt utbyggnad inom kulturområdet.
Bland andra ökade utgiftsanspråk kan nämnas att skatteutjämningsbidragen
till kommunerna ökar till över 1 500 milj. kr.

Sammanfattning
Den internationella händelseutvecklingen har under de senaste åren klart
visat vilka problem och svårigheter som möter den nation som i en allt mer
integrerad världsekonomi råkar ur balans i sin ekonomiska utveckling. Ett
internt överslag i pris- och kostnadsutvecklingen leder till en försämring av
konkurrenskraften med sjunkande export, valutasvårigheter och sysselsätt
ningsproblem som följd. Vi saknar ej exempel härpå i vår omvärld. Vi kan
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också se hur den medicin som erfordras för att återställa nationens ekono
miska hälsa i regel blir mest påfrestande för de mindre motståndskraftiga
grupperna i samhället.
År 1968 har för vårt lands vidkommande representerat en lugn och balan
serad utveckling. Prisstegringen har varit avsevärt lägre än tidigare under
60-talet. Den reala inkomstförbättringen har trots en måttlig lönestegring
varit större än under år med icke oväsentligt starkare lönestegringar. Vår
internationella konkurrenskraft är tillfredsställande, vilket bestyrks av fjol
årets exportutveckling. Den motsvarar väl den av många som optimistisk
ansedda prognos som redovisades i finansplanen 1968.
Konjunktur dämpningen har nu efterträtts av en internationell konjunk
turuppgång. Den passerade konjunktursvackan har satt den ekonomiska
politiken och särskilt arbetsmarknadspolitiken på hårda prov. Sålunda har
insatsen för att hålla sysselsättningen uppe inneburit budgetmässiga på
frestningar som varit större än under tidigare avmattningsperioder under
efterkrigstiden. Statsupplåningen har förts upp på en nivå som för inneva
rande budgetår uppskattas till 3,5 miljarder kr. I det rådande konjunktur
läget har en så omfattande upplåning varit försvarlig. Den inledda konjunk
turuppgången nödvändiggör en begränsning i de statliga låneanspråken.
Budgetförslaget har utformats med hänsyn härtill och representerar såle
des en anpassning av budgetpolitiken till konjunkturutsikterna.
Arbetsmarknadspolitiken har under konjunktur dämpningen arbetat med
ett allt rikare register. Då arbetslösheten huvudsakligen varit geografiskt
och branschmässigt avgränsad har politiken genomgående utformats som
selektiva insatser. Dessa insatser får i stort sett betraktas om framgångs
rika. Även under konjunkturdämpningen har den totala sysselsättningen
hållit sig på samma nivå som under den tidigare högkonjunkturen. Delvis
har den arbetslöshet som likväl uppkommit varit en följd av den i ett hår
dare konkurrensklimat erforderliga strukturrationaliseringen inom närings
livet. Denna har emellertid bidragit till en snabb produktivitetsökning inom
industri och handel, varför tillväxten i vår ekonomi fortgått. Genom ratio
naliseringarna bör näringslivet stå väl rustat att möta en fortsatt hård kon
kurrens med goda utsikter att försvara sina exportmarknader. Förutsätt
ningen är emellertid att vi behåller den interna balans som i sista hand är
avgörande för en expansiv utrikeshandel.
Industrins investeringar har 1968 legat kvar på föregående års nivå, låt
vara att denna i och för sig är förhållandevis hög. Den successiva förbätt
ringen av konjunkturläget bör kunna skapa en ökad investeringsbenägenhet vilket är viktigt för att den ekonomiska tillväxten på längre sikt skall
kunna upprätthållas.
I det ekonomiska läge som förutses för 1969 blir avtalsrörelsen av strate
gisk betydelse för samhällsekonomin och vår ekonomiska framtid. Den se
naste tidens utveckling torde ha gett belägg för att de största reala vinsterna
görs i en ekonomi som präglas av prisstabilitet och balanserad expansion.
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Lönestegringar som snabbt elimineras av åtföljande prisstegringar ger inget
utbyte för den enskilde men äventyrar i stället balansen och den expansion
i utrikeshandeln som vårt välstånd i så avgörande grad är beroende av. Den
na enkla sanning framstår med särskild pregnans i dagens läge då vår om
värld mer och mer låter sin ekonomiska politik dikteras av omsorgen om
stabila priser och betryggande valutareserver. Möjligheten att förhandlings
vägen uppnå lönepolitikens riktiga kompromiss underlättas av att man även
för 1969 kan emotse en mycket moderat prisuppgång.
Sedan den sociala reformpolitikens grundstenar under senare decennier
fastlagts blir uppgiften på detta område att genomföra de förbättringar som
fortsättningsvis alltid kommer att aktualiseras. På utbildningspolitikens om
råde har det gångna decenniet inneburit något av en revolution i fråga om
utbildningens kvalitet och demokratisering. Här liksom på andra områden
återstår likväl mycket av brister att avhjälpa samtidigt som nya reformbehov
och framtidsmöjligheter ständigt öppnar sig.
De nya perspektiv som nu står i förgrunden hänför sig till medborgarnas
intresse av att via samhället och på andra vägar vinna delaktighet och medinflytande i den produktionsprocess och ekonomiska tillväxt på vilka re
formverksamhet och standardhöjning ytterst vilar. Fördelningsproblemen
har alltjämt sin stora aktualitet. Samtidigt måste vi alla ta ansvaret för att
den tillgång som skall fördelas tillväxer och utvecklas i betryggande takt.
Med världshushållet som vår marknad och i en process där de nationella
barriärerna successivt minskar krävs samlade ansträngningar för att nå en
riktig och rättvis utveckling. Vi har i vårt land särskilt på arbetsmarknaden
samarbetstraditioner som vi kan bygga vidare på. I samarbetet ligger en av
förklaringarna till att vi i fråga om medborgarnas trygghet och standard
har kunnat uppnå internationellt sett goda resultat. Därför har vi goda för
hoppningar att i en orolig och komplicerad värld också för framtiden hävda
vår ställning som en utvecklad välfärdsnation och kunna göra en konstruk
tiv insats i ett fördjupat internationellt samarbete.

Särskilda frågor
Totalbudgetens utgiftsanslag
Totalbudgetens utgifter, exklusive förändringar i anslagsbehållningar och
rörliga krediter, tas upp i riksstaten för budgetåret 1968/69 med 38 727 milj.
kr., varav 33 570 milj. kr. på driftbudgeten och 5 157 milj. kr. på kapital
budgeten. Riksdagen har därefter på tilläggsstat I anvisat 81 milj. kr., varav
15 milj. kr. på driftbudgeten och 66 milj. kr. på investeringsanslag. Bland
större medelsanvisningar på tilläggsstat I kan nämnas 48 milj. kr. till teck
ning av aktier i Aktiebolaget ASEA-ATOM samt 11 milj. kr. till kostnader
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för Svenska FN-styrkor m. m. På tilläggsstat II föreslås denna dag anslag
med sammanlagt 196 milj. kr., varav 193 milj. kr. på driftbudgeten och 3
milj. kr. på investeringsanslag. De beloppsmässigt största förslagen är 10
milj. kr. till bidrag till anordnande av barnstugor, 21 milj. kr. till kostna
der för övergång till högertrafik, samt 150 milj. kr. till beredskapsarbeten.
Inklusive beslutade och föreslagna anslag på tilläggsstat uppgår sålunda
totalbudgetens utgiftsanslag för budgetåret 1968/69 till 39 004 milj. kr., var
av 33 778 milj. kr. på driftbudgeten och 5 226 milj. kr. på kapitalbudgeten.
För budgetåret 1969/70 uppgår totalbudgetens utgiftsanslag till 41 555
milj. kr., varav 36 184 milj. kr. på driftbudgeten och 5 371 milj. kr. på kapi
talbudgeten (bilaga 5, tabell 1).
Totalbudgetens inkomster samt investeringsplan
Riksrevisionsverket har med skrivelse den 13 december 1968 lämnat bl. a.
beräkningar aAr totalbudgetens inkomster under budgetåret 1968/69 och
1969/70. För en närmare redogörelse härför hänvisar jag till verkets skri
velse (bilaga 2).
Avgörande för beräkningen av statsinkomsternas utveckling är de anta
ganden som görs om inkomstutvecklingen i samhället under prognospe
rioden. Riksrevisionsverket har i sina beräkningar med understrykande av
den ovisshet som råder i dagens läge utgått från att inkomsten av tjänst för
fysiska personer kommer att öka med 6 % både år 1969 och år 1970. Dessa
antaganden ansluter väl till de bedömningar som redovisas i den prelimi
nära nationalbudgeten och bör därför enligt min mening kunna läggas till
grund för kalkylerna. Med dessa utgångspunkter har riksrevisionsverket
beräknat inkomsterna under titeln skatt på inkomst och förmögenhet m. m.
till 14 000 milj. kr. för budgetåret 1968/69 och till 16 300 milj. kr. för bud
getåret 1969/70.
Jag vill i detta sammanhang ta upp frågan om skogsvårdsavgiftens stor
lek. Enligt förordningen den 28 juni 1946 (nr 324) om skogsvårdsavgift
skall sådan avgift utgå för jordbruksfastighet, som vid fastighetstaxering
åsatts särskilda värden för skogsmark och växande skog, med högst 1,5
promille av summan av dessa värden. För varje år bestäms med vilket pro
milletal skogsvårdsavgiften för året skall utgå. Jag finner ingen anledning
till ändring av det tal som gällde för år 1968 och förordar sålunda att pro
milletalet även för år 1969 sätts till 0,9. Min beräkning av uppbörden över
ensstämmer med riksrevisionsverkets.
I det följande redovisar jag de fall, där jag funnit skäl att frångå riks
revisionsverkets beräkning av statsinkomsterna.
Som jag förut nämnt avser jag att senare för Kungl. Maj:t anmäla fråga
om förslag till riksdagen angående ändring av förordningen den 2 juni 1922
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(nr 260) om automobilskatt, innebärande en höjning av skattesatserna för
släpfordon fr. o. m. den 1 januari 1970. Nuvarande skatt på släpfordon sti
ger med fordons tyngden upp till en totalvikt av 14 ton. För dragfordon
stiger skatten med ökande fordonstyngd utan någon maximigräns med av
seende på vikten. Motivet för att belasta tyngre dragfordon med högre skatt
är bl. a. det ökade slitage på vägarna som uppkommer vid stigande fordonstyngder. Det finns enligt min mening inte anledning att härvidlag tillämpa
ett annat betraktelsesätt i fråga om släpfordon. Skatten på släpfordon bör
därför höjas så att den i större utsträckning än nu kommer att motsvara
beskattningen på dragfordon. Denna skatteomläggning kan beräknas med
föra en ökning av statens inkomster med ca 40 milj. kr. för helt år. För
budgetåret 1969/70 kan inkomstökningen uppskattas till ca 20 milj. kr.
Riksrevisionsverkets beräkning av inkomsterna av fordonsskatt bör således
höjas med detta belopp.
Jag vill härefter ta upp frågan om redovisningen av de transaktioner, som
berörs av den anslagstekniska omläggning, som genomförs i årets budget
förslag och för vars bakgrund jag kommer att redovisa utförligare vid min
anmälan av vissa för flera huvudtitlar gemensamma frågor. Denna omlägg
ning innebär främst att under avlöningsanslag och andra anslag, varifrån
löner bestrids, upptas för pensions- och socialförsäkringskostnader samt
för den allmänna arbetsgivaravgiften ett lönekostnadspålägg, som uppgår
till 23 % av lönebeloppen.
Riksrevisionsverket har den 6 november 1968 överlämnat en utredning
angående det administrativa förfarandet vid vissa anslagstekniska omlägg
ningar. Verket har föreslagit, att lönekostnadspålägget av myndigheterna
överförs till en ny inkomsttitel, benämnd pensionsmedel m. m. På denna
titel skulle även redovisas de medel som nu tillgodoförs inkomsttiteln per
sonalsjukpenningar m. m. Vidare skulle titeln tillföras de ersättningar för
socialförsäkringsavgifter och pensionskostnader m. m. vilka beräknas en
ligt kungörelsen den 6 juni 1968 (nr 322) om fastställande för budgetåret
1968/69 av grunder för beräkning av ersättning till statsverket för social
försäkringsavgifter m. m. i vissa fall, och vilka nu redovisas på inkomst
titeln övriga diverse inkomster. Den nya inkomsttiteln skulle belastas med
de utgifter som motsvarar lönekostnadspålägget och som nu bestrids från
anslag på riksstaten, varvid dessa anslag skulle kunna utgå. De anslag som
berörs är anslagen till pensioner samt till arbetsgivaravgifter till den all
männa tilläggspensioneringen och till den allmänna sjukförsäkringen under
hittillsvarande tolfte och fjortonde huvudtitlarna samt anslaget till vissa
yrkesskadeersättningar m. m. under femte huvudtiteln.
Gemensamt för de utgifter som enligt riksrevisionsverkets förslag skulle
bestridas från inkomsttiteln pensionsmedel m. m. är att de utgår enligt be
stämmelser vid vilkas tillkomst riksdagen medverkat.
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Enligt lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om allmän försäkring skall arbets
givare för varje år erlägga avgift dels till sjukförsäkringen, dels till försäk
ringen för tilläggspension. Om betalningsförfarandet finns bestämmelser i
förordningen den 18 december 1959 (nr 552) angående uppbörd av vissa av
gifter enligt lagen om allmän försäkring, m. m. I fråga om arbetsgivaravgift
som staten har att erlägga i sin egenskap av arbetsgivare gäller, att dylik
avgift beräknas och redovisas enligt föreskrifter som meddelas av Kungl.
Maj :t. Sådana föreskrifter utfärdas årligen enligt grunder som godkänts av
riksdagen (prop. 1960: 1 bil. 2, SU 64, rskr 191).
Statens arbetsgivaravgifter till den allmänna försäkringen inbetalas slut
ligt till riksförsäkringsverket under första hälften av kalenderåret närmast
efter det som avgifterna avser. Till försäkringen för tilläggspension erlägger
staten dock liksom övriga arbetsgivare preliminär avgift. Denna inbetalas
i början av juli månad under samma budgetår som den slutliga avgiften.
De affärsdrivande verkens avgifter bestrids av driftmedel och avgifter för
statsförvaltningen i övrigt, inklusive riksdagen och dess verk, från anslag
under hittillsvarande tolfte och fjortonde huvudtitlarna. Till grund för be
räkningarna av statens arbetsgivaravgifter ligger lönestatistik från myndig
heterna.
Personalpensioner enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente den
28 maj 1959 (nr 287, ändrad senast 1968: 249) och därmed jämförliga för
måner samt grupplivförsäkringsbelopp belastar f. n. riksstatsanslag under
nuvarande tolfte och fjortonde huvudtitlarna, när det gäller förmåner på
grund av anställning hos staten samt i vissa fall på grund av icke-statlig an
ställning. Statens affärsdrivande verk har att själva bestrida utgifterna för
utgående pensioner av driftmedel.
Allmän arbetsgivaravgift skall enligt förordningen den 6 juni 1968 (nr
419) om allmän arbetsgivaravgift erläggas av arbetsgivare med ett belopp
motsvarande en procent av löner eller naturaförmåner som utges efter den
31 december 1968. I fråga om debitering och uppbörd av avgiften gäller
samma regler som beträffande avgifter enligt lagen om allmän försäkring.
Allmän arbetsgivaravgift som staten skall erlägga skall sålunda beräknas
och redovisas enligt föreskrifter som meddelas av Kungl. Maj :t.
Ersättningar till statligt anställd personal m. fl. enligt lagen den 14 maj
1954 (nr 243) om yrkesskadeförsäkring eller andra bestämmelser om er
sättning av statsmedel vid sltadefall bestrids nu från anslaget till vissa yr
kesskadeersättningar m. m. under femte huvudtiteln. Motsvarande utgifter
beträffande riksdagen och dess verk bestrids från hittillsvarande fjortonde
huvudtiteln och beträffande statens affärsdrivande verk av verkens drift
medel.
Jag finner det lämpligt att en ny inkomsttitel inrättas för de transaktioner
som hör samman med nu ifrågavarande anslagstekniska omläggning. Denna
titel bör krediteras med lönekostnadspålägget. Titeln bör vidare tillgodo3
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föras de sjukpenningar och socialförsäkringsavgifter m. m. som nu redovisas
under personalsjukpenningar m. m. samt under övriga diverse inkomster.
Utgifterna för personalpensionsförmåner m. m., för arbetsgivaravgifter till
den allmänna tilläggspensioneringen och till den allmänna sjukförsäkringen
och för ersättningar på grund av den statliga grupplivförsäkringen bör be
lasta ifrågavarande inkomsttitel, varvid motsvarande riksstatsanslag kan
utgå. Vidare bör titeln debiteras utgifter för ersättningar enligt lagen om yr
kesskadeförsäkring samt för den allmänna arbetsgivaravgift staten har att
erlägga i sin egenskap av arbetsgivare.
Beträffande debitering och uppbörd av den allmänna arbetsgivaravgift
staten har att erlägga bör samma system tillämpas som för statens avgifter
till den allmänna sjukförsäkringen. Då det gäller statens avgiftsbetalningar
till den allmänna tilläggspensioneringen får jag hänvisa till vad chefen för
civildepartementet anför vid anmälan av anslag till detta ändamål.
Transaktionerna på inkomsttiteln pensionsmedel m. m. med beräknade
belopp för budgetåret 1969/70 redovisas i följande tablå (milj. kr.).
Pensionsmedel m. m.
Utgifter

Inkomster

Personalpensionsförmåner.................
1 008,0
Pensioner åt f. d. riksdagsledamö
ter m. fl..........................................................
3,0
Pensioner åt f. d. tjänstemän m. fl.
vid riksdagen och dess verk ....
1,5
Arbetsgivaravgift till den allmän
na tilläggspensioneringen...........
410,0
Arbetsgivaravgift till den allmän
na tilläggspensioneringen avse
ende riksdagen och dess verk
utom riksbanken.....................
1,3

Lönekostnadspålägg.................................
Personalsjukpenningar m. m.............
Vissa socialförsäkringsavgifter
m. m...................................................................

Arbetsgivaravgift till den allmän
na sjukförsäkringen ...................
Arbetsgivaravgift till den allmän
na sjukförsäkringen avseende
riksdagen och dess verk utom
riksbanken .................................................
Vissa yrkesskadeersättningar m. m.
Allmän arbetsgivaravgift ...................

1 743,1
95,0
10,0

121,0

0,5
6,6
60,0

Allmän arbetsgivaravgift avseende
riksdagen och dess verk ..............
Överskott..............................................
236,0

0,2

En konsekvens av den här berörda anslagstekniska omläggningen är alt
statsbudgetens omslutning ökar med skillnaden mellan lönekostnadspålägget och de i tablån upptagna utgifterna eller med 131 milj. kr. för budget
året 1969/70. Denna skillnad är främst ett uttryck för den statliga verksam
hetens expansion såtillvida som lönekostnadspålägget hänför sig till löner
till nu anställda statstjänstemän medan de pensioner som utbetalas avser
pensionerade statstjänstemän. Tas hänsyn även till de inkomster i form av
personalsjukpenningar och vissa socialförsäkringsavgifter, som nu redovisas
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under andra inkomsttitlar kan överskottet på den nya inkomsttiteln beräk
nas till (131 + 95 + 10) 236 milj. kr.
På grundval av vad jag anfört i det föregående förordar jag efter samråd
med chefen för civildepartementet att under uppbörd i statens verksamhet
upptas en ny titel, benämnad pensionsmedel m. m., vilken för budgetåret
1969/70 bör uppföras med 236 milj. kr. Inkomsttiteln personalsjukpenningar
m. m. bör därvid utgå. Vidare bör riksrevisionsverkets beräkning av inkoms
terna under övriga diverse inkomster för budgetåret 1969/70 nedräknas med
10 milj. kr.
Beträffande övriga inkomstposter under rubriken uppbörd i statens verk
samhet förordar jag följande justeringar av riksrevisionsverkets beräkning
ar. Jag beräknar inkomster vid flygtekniska försöksanstalten till 9,4 milj.
kr. för budgetåret 1969/70, vilket är 2,1 milj. kr. mindre än vad riksrevi
sionsverket angivit. Vidare bör inkomster vid karolinska sjukhuset till följd
av beslut om höjda avgifter räknas upp med 1 milj. kr. i förhållande till vad
riksrevisionsverket tagit upp för budgetåret 1969/70. Inkomster vid arbetsmedicinska institutet beräknar jag till 300 000 kr. mot 250 000 kr. i riksre
visionsverkets kalkyl. Med hänvisning till vad föredragande statsrådet sena
re anför vid anmälan av fråga om anslag till tandsjukvård förordar jag, att
inkomsttiteln inkomster vid odontologiska fakulteterna utgår fr. o. m. bud
getåret 1969/70. Inkomster vid riksantikvarieämbetet bör upptas till 1 643 000
kr. för budgetåret 1969/70, vilket är 157 000 kr. mindre än i riksrevisionsver
kets beräkning. Slutligen beräknar jag efter samråd med chefen för han
delsdepartementet avgifter för registrering i förenings- m. fl. register till 1
milj. kr. för budgetåret 1969/70 mot 1,1 milj. kr. i riksrevisionsverkets be
räkning.
Efter samråd med chefen för kommunikationsdepartementet beräknar jag
inkomsterna från televerket till 167,2 milj. kr. för budgetåret 1968/69 och
till 176,3 milj. kr. för budgetåret 1969/70, vilket är 92,2 milj. kr. resp. 46,3
milj. kr. mer än i riksrevisionsverkets beräkning. Uppräkningen är främst en
konsekvens av höjning av samtalsmarkeringsavgiften från den 1 februari
1969 samt av höjning av ramen för televerkets rörliga kredit. Vidare beräk
nar jag inkomsterna från luftfartsverket till 14,1 milj. kr. för budgetåret
1968/69 och till 14,9 milj. kr. för budgetåret 1969/70, vilket är 0,1 milj. kr.
mer resp. 1,1 milj. kr. mindre än vad riksrevisionsverket tagit upp.
Beträffande inkomsterna på kapitalbudgeten beräknar jag efter samråd
med chefen för kommunikationsdepartementet avskrivningsmedlen för bud
getåret 1969/70 inom televerkets fond till 593,2 milj. kr. och inom statens
järnvägars fond till 241 milj. kr. Avskrivningsmedlen inom statens allmänna
fastighetsfond bör tas upp till 37 582 000 kr. Härvid har jag beräknat 11 milj.
kr. för avskrivning av investeringar i radio- och televisionshus. Avskriv-
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Tabell 6. Justering av riksrevisionsverket® beräkning av totalbudgetens inkomster. Milj. kr.
1968/69
Riksrevisionsverket
(ny ber.)

1969/70
Förändring
enligt
dep.eh.

Riksrevisionsverket

Förändring
enligt
dep.eh

A. Skatter, avgifter, m. m.
I. Skatter
Fordonsskatt

........................................................

II. Uppbörd i statens verksamhet
Inkomster vid flygtekniska försöksanstalten ...................................................................
Personalsjukpenningar m. m.......................
Inkomster vid karolinska sjukhuset . .
Inkomster vid arbetsmedicinska institutet ........................................................................
Inkomster vid riksantikvarieämbetet..
Inkomster vid odontologiska fakulte-

1 000,0

—

1 050,0

+ 20,0

10,6
90,0
90,0

—
—
—

11,5
95,0
106,0

- 2,1
- 95,0

0,3
1,6

—

—

1,4

+

1,0

0,3
1,8

+

0,1
0,2

1,9

—
1,9
+ 236,0
-

—

-

Pensionsmedel m. m. (ny inkomsttitel)
Avgifter för registrering i förenings- m. fl.
register ...................................................................

1,0

—

1,1

III. Diverse inkomster
Övriga diverse inkomster..............................

75,0

—

100,0

- 10,0

75,0
14,0

+ 92,2
+ 0,1

130,0
16,0

+ 46,3
- 1,1

1 343,5

- 0,1

1 434,9

0,1

B. Inkomster av statens kapitalfonder
I. Statens affärsverksfonder
Televerket ..............................................................
Luftfartsverket ...................................................

C. Beräknad övrig finansiering

Summa förändring enligt departementschefen

+ 92,2

+

5,5

+ 198,4

ningarna inom försvarets fas tighets fond beräknar jag efter samråd
med chefen för försvarsdepartementet till 22 293 000 kr. Övriga kapital
medel inom luftfartsverkets fond bör enligt nu tillgängliga kalkyler tas upp
till 1 000 kr. för såväl budgetåret 1968/69 som budgetåret 1969/70. Sam
mantagna innebär dessa justeringar att inkomsterna på kapitalbudgeten
minskar med 100 000 kr. för budgetåret 1968/69 och ökar med 5,5 milj. kr.
för budgetåret 1969/70 jämfört med riksrevisionsverkets beräkning.
Riksrevisionsverkets beräkningar i övrigt av totalbudgetens inkomster
för budgetåren 1968/69 och 1969/70 har inte föranlett någon erinran från
min sida. Totalt innebär de av mig förordade avvikelserna en uppräkning
av totalbudgetens inkomster i jämförelse med riksrevisionsverkets beräk
ning med 92,2 milj. kr. för budgetåret 1968/69 och med 198,4 milj. kr. för
budgetåret 1969/70 (tabell 6). För sistnämnda budgetår är uppräkningen
till betydande del — 131 milj. kr. — en konsekvens av den anslagstekniska
omläggning jag tidigare redovisat.
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Jag vill nu ta upp frågan om investeringsplan och investeringsstater för
hudgetåret 1969/70. För varje kapitalfond fastställs årligen en investeringsstat. På statens ena sida redovisas den sammanlagda bruttoinvesteringen,
investeringsanslagen, och på andra sidan upptas de medel, som står till
förfogande för finansiering härav. Dessa medel utgörs dels av avskrivningsmedel inom fonderna samt övriga inom fonderna tillgängliga kapitalmedel,
dels av avskrivningsmedel anvisade på driftbudgeten. De medel som härut
över behövs betecknas investeringsbemyndigande. Investeringsbemyndigandena sammanställs till en investeringsplan, vars summa — sedan avdrag
skett för medel som tillförs kapitalbudgeten över fonden för oreglerade kapitalmedelsförluster samt för övrig kapitalåterbetalning avseende lån från
icke revolverande fonder — utvisar det ytterligare medelstillskott som be
hövs för investeringarnas genomförande. Investeringsplanen utgör kapital
budgetens utgiftssida enligt riksstaten. På motsatta sidan tas för kapitalbud
getens finansiering under beteckningen lånemedel upp en balanspost med
samma belopp som investeringsplanens slutsumma. Det bör emellertid un
derstrykas, att det på detta sätt framräknade lånemedelsbeloppet inte är
detsamma som statsverkets faktiska upplåningsbehov, eftersom här inte
medräknats driftbudgetens över- eller underskott och hänsyn inte heller
tagits till förändringar i anslagsbehållningen och i dispositionen av rörliga
krediter.
För budgetåret 1969/70 beräknas investeringsanslagen till totalt 5 371
milj. kr. För dessa investeringar skall i första hand anlitas dels de avskrivningsanslag som i annat sammanhang denna dag begärs på driftbudgeten,
dels kapitalbudgetens inkomster. Avskrivningsmedlen från riksstaten upp
går till 1 104 milj. kr. och inom kapitalfonderna tillgängliga medel till 1 402
milj. kr. Med utgångspunkt härifrån kan investeringsbemyndigandena pre
liminärt beräknas till 2 865 milj. kr. Efter avdrag för kapitalåterbetalning
(inklusive oreglerade kapitalmedelsförluster) blir således investeringspla
nens slutsumma ca 2 825 milj. kr. Kapitalbudgetens utgifter och finan
siering budgetåret 1969/70 framgår av sammanställningen i tabell 7.
Ett preliminärt förslag till investeringsplan och investeringsstater för bud
getåret 1969/70 med specifikation av de i planen angivna investerings
bemyndigandena har upprättats (bilaga 4). Det slutliga förslaget till investe
ringsplan bör anstå i avvaktan på de definitiva förslag om investeringsanslag, som kan komma att framläggas under vårriksdagen.
Beräkning av anslagsbehållningarnas utveckling
Anslagsbehållningarna beräknades i prop. 1968: 125 komma att öka med
300 milj. kr. under budgetåret 1967/68. Härvid tog jag hänsyn till bl. a. att
behållningen på lånefonden för bostadsbyggande enligt vederbörande myn
dighets bedömning beräknades öka med ca 350 milj. kr. till följd av en viss
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Tabell. 7. Kapitalbudgetens utgifter och finansiering budgetåret 1969/70
Investeringsanslag

Fond

Finansiering
Avskrivning
inom fon
derna

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Affärsverksfonderna
...................
Statens allmänna
fastighetsfond ..
Försvarets fastig
hetsfond ..............
Statens utlåningsfonder ....
Fonden för låne
understöd ..............
Fonden för sta
tens aktier ....
Fonden för förlag
till statsverket..
Diverse kapital
fonder ...................

Övriga kapi
talmedel
inom
fonderna

Avskrivning
från drift
budgeten

Investeringsbemyndi-i
gande

1 773 057 000 1 179 800 000

16 353 000

79 807 000

497 097 000

311 109 000

37 582 000

5 700 000

123 536 000

144 291 000

207 218 000

22 293 000

2 000 000

140 919 000

42 006 000

670 850 000 1 571 454 000

2 242 304 000
376 601 000

89 027 000

40 000 000

_
_

- 14 600 000

252 000

2 000

67 466 000

300 000 000
25 400 000
135 050 000

67 330 000

Summa kr. 5 37!) 739 000 1307 003 000

257 074 000

30 500 000

300 000 000

94 SOS 000 1104 141000 2 864 788 060
Avgår kapitalåterbetalning:
Oreglerade kapitalmedelsförluster ...................
Övrig kapitalåterbetal
ning ..............................................

1

000 000

38 539 000

Lånemedel 2 825 249 000

försening av utbetalningarna av lån i samband med införande av ett nytt
system för statlig bostadsfinansiering. Det slutliga utfallet enligt budget
redovisningen blev — efter justering för effekten av indragna reservationer
— en ökning av anslagsbehållningarna på totalbudgeten med ca 810 milj.
kr., dvs. drygt 500 milj. kr. mer än beräknat (tabellerna 8 och 9). På låne
fonden för bostadsbyggande ökade medelsbehållningen med 535 milj. kr.,
dvs. med nära 200 milj. kr. mer än beräknat. Mindre förbrukning av medel
än beräknat redovisas även bl. a. beträffande anslagen till bidrag till an
ordnande av kliniker för psykiskt sjuka m. m. (drygt 60 milj. kr.), bila
teralt finansiellt utvecklingsbistånd (ca 55 milj. kr.) och lokaliseringslån
(nära 50 milj. kr.).
De mera långsiktiga förändringarna i anslagsbehållningarna redovisas i
sammanställningen i tabell 10. Under perioden i fråga har behållningarna
nästan tredubblats. Särskilt stora ökningar ägde rum under budgetåren
1964/65 och 1967/68. Denna långsiktiga ökning i medelsbehållningarna tor
de väsentligen höra samman med den statliga verksamhetens expansion
med åtföljande ökade behov av kassamedel. De kortsiktiga förändringarna
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Tabell 8. Sammanställning över behållningar på riksstatsanslag: Driftbudgeten. Milj. kr.
Reservation
30.6.67

Huvudtitel

Justitiedepartementet ........................................................
Utrikesdepartementet ........................................................
Försvarsdepartementet........................................................
Socialdepartementet.............................................................
Kommunikationsdepartementet...................................
Finansdepartementet ........................................................
Utbildningsdepartementet .............................................
Jordbruksdepartementet...................................................
Handelsdepartementet........................................................
Inrikesdepartementet ........................................................
Övriga huvudtitlar .............................................................
Summa

Reservation
30.6.68

Ökning ( + )
minskning (—)
under budget
året 1967/68

33,4
10,5
817,8
65,7
907,7
280,3
58,9
70,2
4,0
291,9
2,8

41,2
10,8
1 001,7
108,5
971,4
341,6
57,0
49,9
4,6
374,5
1,8

+
7,8
+
0,3
“I- 183,9
+ 42,8
+ 63,7
+ 61,3
1,9
— 20,3
+
0,6
+ 82,6
—
1,0

2 543,1

2 963,0

+ 419,9
+

Tillkommer: indragna reservationer

Summa egentliga statsutgifter

2 543,1

Avskrivningar av nya kapitalinvesteringar

565,0

541,6

Summa driftbudgeten

3 108,1

3 504,6

2 963,0

40,2

+ 460,1
-

23,4

+ 436,7

Tabell 9. Sammanställning över behållningar på riksstatsanslag: Investeringsanslag. Milj. kr.
Behållning
30.6.67

Anslagsgrupp

Behållning
30.6.68

Ökning ( + )
minskning (—)
under budget
året 1967/68

Statens affärsverksfonder:
Försvarets fabriksverks fond...................................
Postverkets fond .............................................................
Televerkets fond .............................................................
Statens järnvägars fond..............................................
Luftfartsverkets fond ...................................................
Statens vattenfallsverks fond .............................
Domänverkets fond........................................................
Summa statens affärsverksfonder..............................
Statens allmänna fastighetsfond ..............................
Försvarets fastighetsfond .............................................
Statens utlåningsfonder ...................................................
Fonden för låneunderstöd.............................................
Fonden för statens aktier.............................................
Fonden för förlag till statsverket.............................
Diverse kapitalfonder ........................................................

6,2
1,4
49,5
28,8
18,5
24,2
8,2
136,7
265,7
428,0
65,5
323,9
0,1
74,8
30,9

3,6
1,6
63,0
41,9
17,5
20,2
8,4
156,2
190,4
257,8
637,5
262,0
0,1
68,1
33,6

2,6
+
0,2
+ 13,5
+ 13,1
1,0
4,0
+
0,2
+ 19,5
- 75,3
- 170,2
-h 57^,0
— 61,9
—
6,7
+
2,7

Summa

1 325,6

1 605,6

+ 280,0

Tillkommer: Indragna anslagsbehållningar
Summa investeringsanslag

1325,6

1 605,6

+

70,4

+

350,4

^

4
O

1958/59

Reservationer på driftbudgeten (exkl.
avskrivningar av nya kapitalinvesteringar) ......................................
Outnyttjade belopp på investeringsanslag ...................................................

1,12
0,56

Summa

1,68
+ 0,06

33,2
22,5
28,7

Ökning

(+)

resp.

minskning

1959/60

1,14

1960/61

1961/62

1962/63

1963/64

1964/65

1965/66

1966/67

1967/68

1,41

1,47

1,57

1,50

0,77

0,98

0,94

1,01

1,41

1,39

1,21

1,33

1,61

1,91

2,39

2,41

2,58

2,91

3,50

3,46

3,81

4,57

+ 0,23

+ 0,48

+ 0,02

+ 0,17

+ 0,33

+ 0,59

- 0,04

+ 0,35

+ 0,76

31,8
26,4
29,3

36,7
34,3
35,7

36,5
34,8
35,8

37,6
35,4
36,7

32,3
46,2
37,8

38,1
44,8
40,5

39,8
32*6

40,9
30,1
36,3

43 4
33 2
39,2

2,11

2,25

2,48

2 06

(—)

under budgetåret ..............................
Behållning i procent av under budgetåret anvisade:
reservationsanslag ..............................
investeringsanslag ...................................
reservations- och investeringsanslag
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Tabell 10. Medelsbehållning vid utgången av budgetåren 1958/59—1967/68. Miljarder kr.
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Tabell 11. Beräknade förändringar i anslagsbehållningar under budgetåret 1968/69. Milj. kr.
(Ökning -f, minskning —)

Anslagsbe
hållningar
30.6.68

Driftbudgeten

(exkl.

Beräknad förändring till 30.6.69
Prop.
1968:125

Myndig
heterna

Dep.ch.

avskrivningar)

2 963
1 606

+ 200
- 200

- 75
- 300

±
0
- 100

Summa

4 569

±

o

- 375

- 100

är svårare att ge en entydig tolkning. Till en del torde de vara beroende av
variationer i konjunkturläget och i tillgången på lediga resurser för att till
fredsställa den statliga efterfrågan. I många fall synes dock mera speciella
faktorer inverka.
För budgetåret 1968/69 antas i riksstaten anslagsbehållningarna totalt
sett bli oförändrade. Genom riksrevisionsverkets försorg har sedermera in
hämtats uppgifter rörande myndigheternas bedömning av anslagsbehåll
ningarnas utveckling. En sammanfattning härav liksom min egen bedöm
ning återges i tabell 11. Vid min bedömning har jag beaktat att myndighe
terna regelmässigt överskattar sina möjligheter att förbruka reserverade
medel, även om denna överskattning för innevarande budgetår med hänsyn
till resurstillgången i samhällsekonomin sannolikt är mindre än normalt.
Medelsanvisningarna på tilläggsstat bör också i vissa fall ge anledning till
en nedjustering av myndigheternas prognoser. Jag bedömer nu en minsk
ning av anslagsbehållningarna med 100 milj. kr. under budgetåret 1968/69
som sannolik.
För budgetåret 1969/70 förutser jag att anslagsbehållningarna kommer
att minska med ca 300 milj. kr. Jag räknar därvid med en förbrukning av
reservationsmedel för myndigheterna inom försvarsdepartementets verk
samhetsområde med ca 180 milj. kr. Vidare utgår jag från att en viss för
brukning av reserverade medel på lånefonden för bostadsbyggande kommer
att ske. Jag vill dock understryka, att beräkningar av anslagsbehållningarnas
utveckling måste omges med betydande osäkerhetsmarginaler.
Beräkning av dispositionen av rörliga; krediter
Budgelulfallet och därmed statens upplåningsbehov påverkas av föränd
ringar i dispositionen av de rörliga krediter hos riksgäldskontoret, vilka
enligt riksdagens beslut ställts till förfogande för vissa myndigheter och
bolag. De beviljade krediterna samt de belopp som tagits i anspråk framgår
av sammanställningen i tabell 12.
Under budgetåret 1967/68 ökade dispositionen av rörliga krediter med ca
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Tabell 12. Ianspråktagande av rörliga krediter. Milj. kr.
Låntagare

Av riksdagen
medgivet
30.6.67

Ianspråktaget
30.6.67

Telestyrelsen ...................................................
Järnvägsstyrelsen ........................................
Vattenfallsstyrelsen
...................................
Domänstyrelsen ..............................................
Luttfartsstyrelsen ........................................
Försvarets fabriksstyrelse........................
Marinförvaltningen........................................
Överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap
........................................
Svenska Reproduktions AB...................
Karlskronavarvet AB ..............................
Svenska Tobaks AB...................................
AB Vin- och Spritcentralen...................
Svensk Spannmålshandel........................
Svensk Kötthandel AB..............................
Allmänna Bevaknings AB........................
Norrbottens Järnverk AB ...................
Kungl. Maj:t (prop. 1946: 308) ....

200,0
150,0
100,0
130,0
3,0
40,0
5,0

100,0

740,0
0,7
8,0
10,0
10,0
190,0
—
3,0
125,0
5,0

570,0

Summa

1 719,7

Av riksdagen
medgivet
30.6.68

Iansprålctaget
30.6.68

200,0
150,0
200,0
130,0
3,0
40,0
5,0

95,0

618,4

77,0
—

740,0
0,7
8,0
10,0
10,0
190,0
50,0
3,0
125,0
5,0

165,0
22,8
—
118,0
—

981,0

1869,7

1138,2

—

70,0
64,0
—
25,0

—
—

—
—
—
75,0
—

—

—

45.0
64,0
—
10,0
—

—
—

—
—

157 milj. kr. till ca 1 138 milj. kr. Ökningar i de ianspråktagna beloppen
noteras för överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap, Svensk Spann
målshandel, Svensk Kötthandel AB och Norrbottens Järnverk AB.
För budgetåret 1968/69 räknade jag i prop. 1968: 125 med att de ian
språktagna beloppen av rörliga krediter totalt sett skulle förbli oföränd
rade. Enligt uppgifter som insamlats av riksrevisionsverket förutser nu be
rörda myndigheter och bolag en uppgång i de disponerade beloppen med ca
210 milj. kr. Ökningar anges för bl. a. televerket (80 milj. kr.), statens vattenfallsverk (50 milj. kr.) och överstyrelsen för ekonomisk försvarsbered
skap (40 milj. kr.). Chefen för kommunikationsdepartementet kommer se
nare denna dag att föreslå att ramen för televerkets rörliga kredit höjs med
125 milj. kr. till 325 milj. kr. Vid en samlad bedömning finner jag det san
nolikt att dispositionen av rörliga krediter kommer att öka med 100 milj.
kr. under innevarande budgetår.
För budgetåret 1969/70 räknar jag likaledes med en ökning av de ian
språktagna beloppen av rörliga krediter med 100 milj. kr., vilket ansluter till
den genomsnittliga årliga ökningen under senare år. Jag vill dock betona,
att en dylik prognos av naturliga skäl är osäker.
Beräkning av totalbudgeten
På grundval av min redovisning i det föregående beräknar jag totalbud
geten förbudgetåret 1969/70 på sätt som framgår av följande uppställning
(s. 43). Kalkylen utvisar ett totalbudgetunderskott om ca 2 488 milj. kr.,
vilket innebär en nedgång i förhållande till det nu beräknade underskottet

Förslag till riksstat för budgetåret 1969/70: Totalbudgeten
I. Skatter ...................................................
II. Uppbörd i statens verksamhet
III. Diverse inkomster ........................

34 452 700 000
931 481 000
584 000 000

35 968 181 000

B. Inkomster av statens kapitalfonder:
I. Statens affärsverksfonder ....
II. Riksbanksfonden..............................
III. Statens allmänna fastighetsfond .........................................................
IV. Försvarets fastighetsfond ....
V. Statens utlåningsfonder..............
VI. Fonden för låneunderstöd ....
VII. Fonden för statens aktier ....
VIII. Statens pensionsfonder .............
IX. Diverse kapitalfonder...................

C.

690 200 000

200 000 000
92
83
772
37
50
89
44

011 000
262 000
169 000
736 000
000 000
100 000
338 000

2 058 816 000

I. Minskning av anslagsbehåll
ningar ...................................................
II. Ökad disposition av rörliga
krediter...................................................

41 555 174 000

300 000 000
100 000 000

1

400 000 000

1 401 810 000

II. Övrig kapitalåterbetalning ... ■_______ 38 539 000

1 440 349 000

Summa kr.

39 467 346 000
2 487 828 000

Summa kr.

41 955 174 000

Underskott

7 647 000
1 626 416 000
508 406 000
5 675 950 000
11 612 799 000
4 247 536 000
2 376 308 000
7 723 339 000
970 601 000
240 476 000
3 772 955 000
236 450 000
1 113 095 000
1 000 000
72 196 000
1 370 000 000

B. Beräknad övrig medelsförbrukning:

Beräknad övrig finansiering:
I. Avskrivningar och övriga kapi
talmedel inom kapitalfonderna:
Statens affärs
verksfonder . .
1 196 153 000
Övriga kapital
fonder ..............
205 657 000

Utgiftsanslag:

I. Kungl. hov- och slottsstaterna
II. Justitiedepartementet
..............
III. Utrikesdepartementet...................
IV. Försvarsdepartementet ..............
V. Socialdepartementet ...................
VI. Kommunikationsdepartementet
VII. Finansdepartementet ....................
Vill. Utbildningsdepartementet ....
IX. Jordbruksdepartementet. .....
X. Handelsdepartementet...................
XI. Inrikesdepartementet ...................
XII. Civildepartementet .........................
XIII. Industridepartementet ..............
XIV. Oförutsedda utgifter ...................
XV. Riksdagen och dess verk m. m.
XVI. Riksgäldsfonden .............................

Summa kr.

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 1: Finansplanen

A.

A. Skatter, avgifter, m.m.:

41955 174 000

w
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för innevarande budgetår med drygt 1 miljard kr. En tabell som visar totalbudgetens utveckling under en längre tidsperiod ingår i bilaga 5.
Till statsrådsprotokollet i detta ärende torde få fogas såsom
Bilaga 1: Preliminär nationalbudget för år 1969.
Bilaga 2: Riksrevisionsverkets inkomstberäkning.
Bilaga 3: Specifikation av inkomsterna på driftbudgeten för budgetåret
1969/70.
Bilaga i: Preliminärt förslag till investeringsplan och investeringsstater
för budgetåret 1969/70.
Bilaga 5: Vissa tabeller rörande den statsfinansiella utvecklingen m. m.

Hemställan
Under åberopande av vad jag har anfört hemställer jag, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen att
1. medge att avsättning av kommunalskattemedel sker till
budgetutjämningsfonden för budgetåret 1969/70 för att där
särredovisas;
2. besluta att skogsvårdsavgift enligt förordningen den 28
juni 1946 (nr 324) om skogsvårdsavgift skall utgå med 0,9
promille för år 1969;
3. i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budget
året 1969/70
a) godkänna min preliminära beräkning av driftbudge
tens inkomster,
b) godkänna min preliminära beräkning av förändringar
i anslagsbehållningar,
c) godkänna min preliminära beräkning av förändringar
i dispositionen av rörliga krediter,
d) godkänna det preliminära förslaget till investerings
plan och investeringsstater samt därvid på kapitalbudgeten
beräkna den mot investeringsplanen svarande inkomsttiteln
Lånemedel till 2 825 249 000 kr.
Vad föredraganden sålunda med instämmande av
statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans
Maj :t Konungen.
Ur protokollet:
Gunnel Anderson
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Bilaga 1

PRELIMINÄR NATIONALBUDGET FÖR ÅR 1969
Inledning
Den preliminära nationalbudgeten för 1969 som härmed framläggs är ut
arbetad inom finansdepartementets sekretariat för ekonomisk planering och
konjunkturinstitutet. Nationalbudgeten bygger på material som erhållits
från fackdepartement och olika verk och institutioner. Vidare har utredningsrådet hörts. Dess ledamöter bär dock ej något ansvar för nationalbudgetens utformning och bedömningar.
Kapitlen III, Utrikeshandeln och VII, Investeringarna samt IX, Kredit
marknaden har helt sammanställts inom konjunkturinstitutet. Institutet
har även sammanställt avsnitten om industriproduktion och skogsbruk i
kapitel IV samt avsnitten om de disponibla inkomsterna och den privata
konsumtionen i kapitel VI. Ansvaret för bedömningen av Sveriges ekonomi
1969 — med undantag för de avsnitt eller punkter där konjunkturinstitutet
uttryckligen åberopas -— vilar på finansdepartementets sekretariat för eko
nomisk planering, där arbetet med nationalbudgeten letts av t.f. planerings
chefen Lars Lindberger.1

1

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 1. Finansplanen. Bilaga 1
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I. Sammanfattande översikt
1. Den ekonomiska utvecklingen 1967—1968
Den ekonomiska utvecklingen 1967—1968 har inneburit en återgång till
något snabbare tillväxttakt (3,5 % mot 2 % 1966—1967) och förloppet har
i sina huvuddrag tämligen väl anslutit sig till prognoserna i preliminär
och reviderad nationalbudget för 1968. Ett väntat omslag i lagerinveste
ringarna har inträffat och detta har verksamt bidragit till efterfrågans
snabbare tillväxt. I andra hänseenden har den faktiska utvecklingen, såvitt
den nu kan bedömas, avvikit från den väntade. Den privata konsumtionens
volymökning förefaller sålunda ha blivit större än vad som förutsågs. Detta
har motvägts av en svagare utveckling av andra efterfrågekomponenter.
Exportens tillväxt har motsvarat förväntningarna och det har även den
totala efterfrågans ökning. Eftersom denna i något större utsträckning än
vad som på förhand beräknades, har tillgodosetts genom ökad import, har
emellertid nationalproduktens tillväxt blivit något lägre än vad som förut
sågs (3,5 % i stället för drygt 4 % enligt den reviderade nationalbudgetens
prognoser).
Den internationella ekonomiska utvecklingen har under 1968 i stort sett
präglats av stigande konjunkturer och en förhållandevis kraftig tillväxt av
världshandeln. Västeuropas handel beräknas sålunda ha stigit med ca 10 %,
vilket är påtagligt mera än vad man ansåg sig kunna räkna med för ett år
sedan. Mot denna bakgrund kan den svenska exportens beräknade ökning
.— med drygt 8 % i värde — framstå som ett tämligen blygsamt resultat,
även om det motsvarat förhandsbedömningarna. Skillnaden i utvecklings
takt kan emellertid till stora delar återföras på länderfördelningen av den
svenska exporten. På de nordiska marknaderna som svarar för en fjärdedel
av den svenska exporten har avsättningsmöjligheterna varit begränsade och
tillväxten har blivit påfallande låg. På utomnordiska marknader har där
emot den svenska exporten stigit med inemot 10 %. Fartygsexporten beräk
nas för övrigt ha minskat i volym med 7 % och exporten utom fartyg har
på samtliga marknader stigit med ca 9 % i volym. De kraftigaste ökningar
na noteras för malm, papper och trävaror, medan järn och stål samt verkstadsprodukter visat mera moderat tillväxt.
Oavsett hur den svenska exportens utveckling 1967—1968 må bedömas
vid internationell jämförelse har den inneburit en klar acceleration i för
hållande till utvecklingen 1966—1967. Exporten har således bidragit till
snabbare tillväxt av nationalprodukten 1967—1968. Bland de övriga efter-
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Tabell 1:1. Försörjningsbalans 1966—1968
Milj. kr.
1959 års priser

Löpande priser
1966

1967

1968

1966

1967

1968

90 797
21 162
3 003

92 673
21 692
3 280

95 887
23 530
3 565

3,5
8,5
8,7

7,1 114 962 117 645 122 982

4,5

För
änd
ring
19671968
%

För
änd
ring
19671968
%

Tillgång
Bruttonationalprodukt.............. 123 709 132 606 141 460
23 704 24 319 26 380
Import av varor1..............................
3 976
4 429
3 512
Import av tjänster2 ...................
Summa tillgång

150 925 160 901 172 269

6,7
8,5
11,4

Efterfrågan
Privat bruttoinvestering ....
(exkl. bostäder)
Statlig bruttoinvestering ....
(exkl. bostäder)
Kommunal bruttoinvestering.
(exkl. bostäder)
Bostäder (inkl. fritidshus),
bruttoinvestering ...................
Lagerförändring..............................
Privat konsumtion........................
Offentlig konsumtion...................
Export av varor1..............................
Export av tjänster2
...................
Summa efterfrågan

17 378

17 640

17 560

— 0,5

12 486

12 128

11 681

— 3,7

8 624

8 431

9 418

11,7

6 210

5 825

6 316

8,4

6 490

7 701

8 451

9,7

4 707

5 391

5 714

6,0

9 209
9
68 867
21 250
23 422
4 372

9 580
366
73 009
24 026
25 342
4 517

4,0

6 323
— 36
50 918
12 499
20 926
3 671

6 430
322
52 899
13 432
22 570
3 618

1,7
3,9
7,5
7,9
— 1,4

7,1 114 962 117 645 122 982

4,5

7
1
64
18
22
3

987
402
616
382
071
975

150 925 160 901 172 269

.
6,0
13,1
8,2
3,3

5
1
49
11
19
3

659
307
713
567
866
447

.

1 Enligt handelsstatistiken.
2 Här ingår även sådan handel som faller utanför handelsstatistiken. Nettot av transfereringar
till och från utlandet påverkar bytesbalansen i kapitel III men ej ovanstående försörjningsbalans.

frågekomponenter som var påtagligt expansiva 1966—1967 har den offent
liga konsumtionen i det närmaste bibehållit sin starka tillväxt med inemot
8 %. Byggnads- och anläggningsinvesteringarnas volymökning har däremot
sjunkit från ca 5,5 % till knappt 2 %. Sammanlagt för de »importsnåla»
efterfrågekomponenterna av den totala efterfrågan, dvs. exporten med dess
kraftiga ökning på råvarusidan, byggnadsverksamheten och den offentliga
konsumtionen har detta inneburit i det närmaste oförändrad hög tillväxt
med 6 % eller något därunder.
Det har i stället varit de »importdryga» komponenterna, den privata
konsumtionen samt investeringarna i maskiner och lager som svarat för
efterfrågans ökade tillväxt. Konsumtionens volymökning beräknas ha stigit
från 2,4 % till 3,9 %, maskininvesteringarna har från någon minskning
gått över till obetydlig ökning och för lagerinvesteringarna noteras ett om
slag från stark nedgång till påtaglig uppgång. Sammanlagt innebär detta en
förändring i dessa komponenters utveckling från minskning i volym med
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0,8 % 1966—1967 till ökning med 4,0 % 1967—1968. Denna normalisering
har bidragit till ökad efterfrågan på inhemska produktionsfaktorer och en
snabbare tillväxt av nationalprodukten, samtidigt som den medfört en för
hållandevis kraftig ökning av importens tillväxt. Resultatet har enligt preli
minära beräkningar blivit att volymtillväxten av nationalprodukten stigit
från 2,1 % till 3,5 % och för importen av varor och tjänster från 3,3 % till
8.5 %. Enbart varuimporten beräknas 1967—1968 ha stigit med 8,5 % i
volym. De kraftigaste ökningarna har framträtt för textilvaror och indu
striråvaror.
Exporten av varor och tjänster har inte hållit jämna steg i denna utveck
ling. Dess beräknade volymtillväxt 1967—1968 har stannat vid 6,5 % mot
5.5 % 1966—1967. Bytesbalansen har som följd härav försvagats med när
mare 400 milj. kr. för enbart varor och tjänster och med inemot 500 milj.
kr. för samtliga löpande inkomster och utgifter. Skillnaden mellan dessa
båda belopp utgörs av en förändring av transfereringsnettot, främst be
roende på ökad finansiell u-hjälp. Det kan nämnas att varuexporten som
1967—1968 beräknas ha ökat i volym med knappt 8 % sannolikt skulle
ha behövt stiga med inemot 11 % för att en försvagning av bytesbalansen
skulle ha kunnat undgås. Härvid har räknats med i övrigt oförändrad ut
veckling, dock med beaktande av det troliga tillskott till importen som
skulle ha tagits i anspråk för importinnehållet i en ytterligare ökning av
exporten. Vid sålunda förutsatt utveckling av exporten och importen kan
bruttonationalprodukten förmodas ha stigit med 3,8 % i stället för med
3.5 %. Av tidigare erfarenheter att döma skulle det normalt inte krävas
en så kraftig ökning av varuexporten för att hålla oförändrad bytesbalans
vid denna utveckling av nationalprodukten, utan det skulle ha varit till
räckligt om varuexporten procentuellt ökade i dubbelt så snabb takt dvs. med
ca 8 %. Det är en i förhållande till efterfrågans beräknade tillväxt kraftig
ökning av varuimporten och en ovanligt svag utveckling av tjänsteexporten
som förklarar att varuexporten vid bibehållen bytesbalans skulle ha behövt
öka med ungefär tre procentenheter utöver det normala mönstret.
Genom den faktiskt inträffade utvecklingen av utrikeshandeln har emel
lertid det beräknade underskottet i bytesbalansen stigit till en nivå som
endast med ca 250 milj. kr. understiger 1965 års (ca tre kvarts miljarder kr.),
låt vara att detta har skett i ett något annorlunda konjunkturläge och vid ett
ca 300 milj. kr. högre transfereringsnetto än 1965. Det kan mot denna
bakgrund synas värt att pröva om det kanske mest karakteristiska inslaget
i 1968 års utrikeshandel nämligen exportens ur vissa synvinklar begrän
sade tillväxt skulle kunna sättas i samband med inträffade förändringar
i det svenska näringslivets internationella kostnadsläge. Till följd av deval
veringarna hösten 1967 och den låga lönestegringen vid snabb produktivi
tetstillväxt i Västtyskland och i viss mån även Nederländerna förefaller de
faktiska lönekostnaderna per produktenhet i några västeuropeiska länder
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att ha sjunkit med ett par tre procentenheter under loppet av 1967 och
såtillvida ha utvecklats gynnsammare än i Sverige där de torde ha stigit om
än obetydligt (med ca en halv procentenhet). Inom övriga västliga industri
länder av betydelse —- bortsett således från Storbritannien, Finland, Väst
tyskland och Nederländerna — förefaller den procentuella kostnadsstegringen per produktenhet att ha varit lika stor som i Sverige eller större.
Under 1968 synes dessutom kostnadsutvecklingen i Sverige internationellt
sett ha varit gynnsam, och detta för övrigt även vid en jämförelse med Väst
tyskland. En preliminär genomgång av handelsstatistiken för de tre första
kvartalen visar inte heller på att den svenska färdigvaruexporten skulle
ha gjort andelsförluster på våra mera betydande ländermarknader. I den
mån den i vissa hänseenden oförmånliga kostnadsutvecklingen under 1967
haft en negativ inverkan på svensk färdigvaruexport 1968, får denna an
tas ha legat däruti att den återhållande effekten av den svenska exportens
starka inriktning på de 1968 föga expansiva nordiska marknaderna inte
kunnat kompenseras genom andelsvinster på mera expansiva marknader.
Inte heller har råvaruexporten trots i vissa hänseenden gynnsam volymut
veckling värdemässigt kunnat stiga fullt i takt med den övriga exporten
och fartygsexportens värde har i stort sett stått stilla från 1967 till 1968.
En återblick på utvecklingen från 1963 som ur konjunktur synpunkt var
ett med 1968 någorlunda jämförbart år visar att bytesbalansen under mel
lanliggande period troligen har försvagats med ca 1 000 milj. kr. För att
denna försvagning skulle ha kunnat förebyggas genom en starkare utveck
ling av varuexporten hade denna årligen behövt stiga med drygt en halv
procentenhet mera än den faktiskt gjort under perioden 1963—1968, dvs.
med 9,5 % i värde eller med 7,5 % i volym i stället för med knappt 9 % i
värde eller 7 % i volym. Detta hade förutsatt att den svenska exporten haft
i det närmaste samma utvecklingstakt som OECD:s totala export i stället för
att som nu skett, ha ökat med en procentenhet mindre per år. Det har emel
lertid visat sig att den svenska exporten i fråga om bearbetade varor haft
minst lika stark tillväxt som OECD:s färdigvaruexport. Det är den svagare
utvecklingen av Sveriges betydande export av råvaror och fartyg som förkla
rar att Sveriges export totalt sett haft en procentuellt sett något lägre tillväxt
än OECD:s totala export. För att den svenska exporten totalt sett likväl skul
le ha kunnat hållas uppe i samma utvecklingstakt som OECD-områdets,
skulle tydligen ha krävts att den svenska färdigvaruexporten utvecklats
procentuellt snabbare än för OECD. Detta har i själva verket skett, men
inte i tillräckligt hög grad för att kompensera den svagare utvecklingen av
övriga komponenter i den svenska exporten. Härvid är att märka att arbets
kraftskostnadernas utveckling per produktenhet under 1960-talet procentu
ellt sett inte varit högre inom svensk industri än inom övriga västeuropeiska
industriländer. —• Med hänsyn till vår ofullständiga statistik över utrikesbetalningar kan det inte med full säkerhet avgöras hur stor försvagning av
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bytesbalansen som i själva verket inträffat under de senaste åren. Det kan
emellertid påpekas att även om man gör ett så optimistiskt antagande som
att det årliga tillskott till tjänstebalansens intäkter, som undgår statistisk
registrering, skulle uppgå till så mycket som 150 milj. kr. i stället för 75
milj. kr., som här har förutsatts, tvingas man ändå dra den slutsatsen att
bytesbalansen från 1963 till 1968 försvagats med ca 600 milj. kr.
Med det beräknade underskottet i bytesbalansen 1968 om i runt tal 500
milj. kr. kan man nu överblicka en oavbruten period på fyra år med troliga
underskott i bytesbalansen av i årligt genomsnitt drygt 450 milj. kr. Valuta
reserven har under denna period stigit med i genomsnitt ca 50 milj. kr.
årligen. Det har samtidigt försiggått en årlig registrerad nettokapitalimport
om i genomsnitt nära 600 milj. kr. och restposterna för respektive år har i
kalkylen antagit ett negativt genomsnittsvärde om ca 100 milj. kr. per år.
Under 1968 har den registrerade nettokapitalimporten varit förhållandevis
låg — drygt 350 milj. kr. — vilket kan tänkas vara en följd av det lätta kre
ditmarknadsläget inom landet. Restposten som 1967 antog starkt negativa
värden har under de tre första kvartalen 1968 legat på ovanligt hög nivå.
Vid dessa avstämningar har i bytesbalansen inräknats en korrigeringspost
för i statistiken icke redovisade löpande betalningar. I förhållande till 1968
års reviderade nationalbudget samt betalningsbalanstabellen i kapitel III
har denna post — här och i tabell 2 — i anslutning till bedömningen i finans
planen uppjusterats med 300 milj. kr. per år. — Valutareserven ökade under
de 11 första månaderna 1968 och kan förmodas ha minskat med ca 200
milj. kr. från ultimo 1967 till ultimo 1968.
Inledningsvis har framhållits att den inhemska efterfrågans utveckling
kännetecknats av i det närmaste oförändrat stark expansion av den offent
liga konsumtionen men en avsaktning av byggnadsinvesteringarnas tillväxt
och en försiktig vändning uppåt av maskininvesteringarna. Omslaget i fråga
om maskininvesteringarna kan denna gång till stor del återföras på förhål
landen inom den offentliga sektorn. Den militära materialanskaffning, för
vilken betalning skett under respektive år, beräknas nämligen ha minskat
med 16,5 % 1967 för att ånyo stiga med 12,5 % 1968. Utvecklingen återspeg
las även i de totala statliga investeringarnas förändringar. Statens investe
ringar i byggnader, anläggningar och maskiner beräknas sålunda ha sjunkit
med 6,0 % i volym 1966—1967 och därefter ha stigit med 8,5 % 1967—1968.
Fastän de kommunala investeringarnas tillväxt märkbart avtagit — från
14,5 % 1966—1967 till 6,0 % 1967—1968 — har det med denna utveckling på
den statliga sidan blivit en kraftigare volymökning av de offentliga inves
teringarna totalt sett 1967—1968 än 1966—1967 eller med drygt 7 % mot
knappt 3 %. Inberäknat den offentliga konsumtionen har även den totala of
fentliga verksamhetens volym stigit i något högre takt eller med ca 7,5 %
mot knappt 6 %.
Inom den offentliga hushållningen närstående bostadssektorn har inves
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teringarnas tillväxt däremot sjunkit starkt, från 13 % till 1,5 %, men inte
ens om man slår samman bostadsinvesteringar och offentlig verksamhet
rubbas intrycket av bibehållen stark expansion i nämnvärd grad. För den
sammanslagna aktiviteten har nämligen volymtillväxten bibehållits vid
G,3 % 1967—1968 mot 7,0 % 1966—1967. De sektorer som var starkt expan
siva 1967 har alltså i huvudsak behållit sin tillväxttakt 1968 och för den
samlade offentliga verksamheten har tillväxten i någon mån stigit.
Samtidigt som den ekonomiska politiken medverkat till att hålla uppe till
växten inom i första hand den offentliga sektorn med dess arbetskraftsintensiva efterfrågan har man sökt undvika generellt expansiva åtgärder
med betydande stimulanseffekter på den privata konsumtionen. Syftet har
i stället varit att främst söka stimulera näringslivets investeringar genom
en expansiv kreditpolitik och fortsatta investeringsfondfrisläpp. Industri
investeringarnas volym har emellertid i stort hållits tämligen oförändrad
1967—1968 och för näringslivets investeringar totalt sett noteras en fortsatt
mindre nedgång med 3,5 %. Denna kan i huvudsak återföras på handels
flottans investeringar samt på byggnader för handel m. m. I det sistnämnda
fallet har nedgången — en minskning med ca 10 % i volym — utgjort en
eftersträvad effekt av den förda ekonomiska politiken. Den särskilda investeringsavgiften var avsedd att begränsa investeringar av detta speciella
slag.
Mot stagnationen i det privata näringslivets investeringar kontrasterar i
viss mån den snabbare tillväxten i den privata konsumtionen. Denna har
till stor del haft sin grund i en motsvarande förändring vad gäller utveck
lingen av de realt disponibla inkomsterna. Dessa beräknas nämligen ha ökat
med drygt 3,5 % 1967—1968 mot drygt en procentenhet mindre 1966—1967.
Det kan synas påfallande att en sådan förändring kunnat ske, fastän löne
nivåns uppgång 1968 varit inemot 2 procentenheter lägre än föregående år,
samtidigt som det även synes ha inträffat en påtagligt lägre tillväxt av de
enskilda företagarnas inkomstsumma — det sistnämnda en följd av jord
brukarnas inkomstutveckling. Av större sammanlagd betydelse har emeller
tid varit att prisstegringstakten blivit lägre 1968 än 1967 och att sysselsättningsförändringarnas nettoeffekt på lönesumman varit mindre negativ. Här
till kommer även en lägre marginell effekt av hushållens stigande nettoinbe
talningar till det offentliga som följd av att återbäringen av överskjutande
skatt stigit ovanligt kraftigt från 1967 till 1968. Den privata konsumtionens
procentuella tillväxt har emellertid såvitt nu kan beräknas blivit något stör
re än för de disponibla inkomsterna. Den anges sålunda till knappt 4 % för
1968 mot ca 2,5 % för 1967. Den förhållandevis kraftiga konsumtionsök
ningen sammanhänger delvis med ökade bilköp och kan mera allmänt sett
förmodas ha ett visst samband med ökade lånemöjligheter på kreditmarkna
den.
Främst genom den betydande konsumtionsökningen har tillväxten av s. k.
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slutlig inhemsk efterfrågan — dvs. bortsett från lagerförändringar — visat
en måttlig uppgång från 3,0 % till 3,6 %. Accelerationen i den totala in
hemska efterfrågan inklusive lager har emellertid varit betydligt mera på
fallande. Här framträder nämligen en uppgång från 1,5 % till 4,0 %. Med
rimligt beaktande av det betydande importinnehållet i lagerinvesteringarna
förefaller det tänkbart att omslaget i fråga om lagerinvesteringarna till
ungefär 50 % skulle kunna förklara nationalproduktens kraftigare tillväxt
1967—1968 jämfört med 1966—1967. Detta skulle innebära att lagerutveck
lingen i denna konjunkturfas som förändringsfaktor vägt lika tungt som
exporten och den privata konsumtionen tillsammans.
Bruttonationalproduktens och därmed den totala produktionens tillväxt
med ca 3,5 % har försiggått vid en totalt sett ungefär oförändrad syssel
sättning. Den registrerade arbetslösheten har ännu under oktober och no
vember varit i det närmaste lika stor som 12 månader tidigare, men efterfrå
gan på arbetskraft mätt med antalet lediga platser vid månadens mitt har
i stort sett varit stigande sedan senare delen av 1967. Framför allt mot
slutet av 1968 har utvecklingen präglats av en fastare tendens. Arbetslöshe
ten i december var klart lägre än föregående år. Någon markerad omsväng
ning i läget på arbetsmarknaden har emellertid inte inträffat och regionalt
har olikheterna snarast skärpts.
Läget på arbetsmarknaden synes ha inverkat på löneutvecklingen så till
vida som löneglidningen 1968 förefaller att ha blivit förhållandevis låg. För
industriarbetare uppskattas den till ca 3 %. Då den avtalsmässiga löneök
ningen i den sista etappen av 3-årsavtalet likaledes uppskattas till ca 3 %
beräknas den totala arbetskraftskostnadsstegringen inklusive arbetsgivar
avgifter ha stannat vid ca 6,5 % vad gäller industrins arbetarpersonal. Totalt
har lönenivån enligt föreliggande uppskattningar stigit med knappt 7 %.
Högre procentuella lönestegringar än för industriarbetarna synes ha före
kommit för bl. a. jordbruks- och skogsarbetare samt anställda inom varu
handel och servicenäringar.
Vid denna kostnadsutveckling bör någon ökning av vinstmarginalerna
inom exportproduktionen har varit möjlig, vilket tyder på en omkastning
från de föregående årens utveckling. Tillgängliga uppgifter om produk
tion och sysselsättning tyder nämligen på en fortsatt hög produktivitetstill
växt inom industrin och de effektiva exportpriserna har i genomsnitt kunnat
hållas oförändrade eller möjligtvis obetydligt sänkta. Ökad omsättning har
vidare utgjort en positiv faktor inom exportproduktionen.
Lönsamhetsutvecklingen inom den hemmamarknadsinriktade produktio
nen är om möjligt svårare att bedöma. Konsumentprisernas uppgång har
under 1968 varit väsentligt lägre än under 1967 —ca 2 % mot 3,1 % — var
vid dock är att märka att en övervägande del av denna avsaktning kan åter
föras på finanspolitiska och liknande offentliga åtgärder. Sålunda har in
direkta skatter, taxor och hyror höjts väsentligt mindre 1968 än 1967. Vid
jämförelse mellan genomsnittsnivåerna för respektive år framstår prisför
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ändringen 1967—1968 — med sina 2,0 % — klarare som en nedtrappning i
förhållande till 1966—1967, då den uppgick till 4,2 %. Det finns emellertid
ingenting som med bestämdhet tyder på att företagen skulle ha förlorat
mera genom den lägre prisökningen än de vunnit genom den lägre kostnadsstegringen. För byggnads- och byggnadsämnesindustrierna är lönsamheten
inte särskilt nära korrelerad med konsumentprisnivåns utveckling. De mo
derata byggpriserna 1968 kan möjligen tyda på en försvagning av vinstut
vecklingen inom dessa branscher.
Enligt en av riksrevisionsverket företagen enkätundersökning beräknas de
större aktiebolagens nettoinkomster ha ökat med ca 10 % verksamhetsåret
1968. Motsvarande undersökning för 1967 som visade på vinstökning med
5 % har bestyrkts av det faktiska utfallet och detta trots att utfallet av
1967 års ekonomiska utveckling i övrigt inte i alla hänseenden ter sig lika
fördelaktig som enligt de preliminära kalkyler som var tillgängliga för ett
år sedan. Sammanfattningsvis tyder detta på att i varje fall de större före
tagens vinstutveckling varit något gynnsammare än 1967, som synes ha kän
netecknats av att väl vinstsumman ökat något men knappast vinstmargina
lerna. Det förefaller vidare troligt att den förbättring av lönsamheten som
kan ha ägt rum 1968 företrädesvis gällt exportproduktionen. Den ökning
av företagssparandet som kan ha ägt rum synes för övrigt inte ha varit
mera markerad än att den inträffade tillväxten av lagerinvesteringarna med
fört en viss ökning av företagens nettofinansieringsbehov.
Utvecklingen för offentliga och närstående sektorers finansiella sparande
har blivit slående olika 1967—1968 jämfört med 1966—1967. Från 1966 till
1967 ökade nämligen statens, kommunernas, AP-fondernas och bostadssek
torns gemensamma nettofinansieringsbehov med 2 400 milj. kr. Från 1967
till 1968 har detta nettofinansieringsbehov ånyo sjunkit med ca 500 milj. kr.
Den bibehållet starka expansionen av verksamheten inom dessa sektorer
har alltså 1968 delvis motverkats genom en något snabbare ökning av de
nettointäkter som indragits från övriga sektorer — till skillnad från 1967,
då intäkterna ökade så väsentligt mycket mindre än utgifterna.
Under det att de offentliga sektorernas finansiella sparande sålunda har
förstärkts förefaller det som om hushållssparandet har ökat förhållandevis
obetydligt och företagens finansiella sparande i någon mån försvagats. Kre
ditmarknaden förefaller härigenom ha fått ökad betydelse inte blott för
företagens utan i viss mån även för hushållens finansiering. Kreditgivningen
till näringslivet, dvs. för andra privata ändamål än nybyggnad av bostäder,
tillväxte sålunda med ett miljardbelopp 1968 —- eller från mindre än 6 mil
jarder kr. 1967 till ca 7 miljarder kr.
2. Sveriges ekonomi 1969

Den ekonomiska utvecklingen 1968 medförde en något snabbare tillväxt
av den totala produktionen och den påskjutande effekten härtill utgick i
första hand från exporten, lagerinvesteringarna och den privata konsum-
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lionen. Den offentliga verksamhetens tillväxt som totalt sett var kraftig
redan 1966—1967 ökade ytterligare något, medan däremot bostadsinvesteringarnas utveckling dämpades påtagligt. Tillväxten av den inhemska efter
frågan riktades i förhållandevis stor utsträckning mot utländska markna
der. Importen av varor och tjänster ökade något snabbare än exporten och
bytesbalansen blev härigenom något försvagad.
Inför 1969 svarar utsikterna för exporten och näringslivets investeringar
för en betydande del av ovissheten i den ekonomiska bedömningen. Inte
heller 1969 förefaller nu att medföra någon påtaglig ökning i volym av
näringslivets fasta investeringar, även om investeringsviljan synes ha
visat någon återhämtning sedan sommaren. Med hänsyn till erfarenheterna
i rån tidigare konjunkturuppsving behöver det inte anses direkt uppseende
väckande om företagens investeringar ånyo skulle släpa efter i förhållande
till utvecklingen av produktion och vinster, i all synnerhet som stimu
lanseffekten från investeringsfondsfrisläppen kan väntas bortfalla. Investe
ringsbesluten inför 1969 är emellertid inte i sin helhet låsta och det är
uppenbart att en förändring av utsikterna för den internationella ekonomis
ka utvecklingen och exporten kan få en betydande återverkan på det faktiska
investeringsutfallet liksom även på lagerutvecklingen 1969.
Den bedömning av den internationella ekonomiska utvecklingen som ta
gits till utgångspunkt för prognoserna för Sveriges ekonomi 1969 innebär i
korthet att expansionstakten i Västeuropa bibehålies vid drygt 4 % 1969
men att världshandelns tillväxt sjunker från ca 10 % till ca 8 %, varvid
dock länderfördelningen förskjuts i från svensk synpunkt gynnsam riktning.
Prisutvecklingen för bearbetade varor i internationell handel kan under
sådana förutsättningar inte väntas bli väsentligt starkare än under 1968.
Denna bedömning av den världsekonomiska utvecklingen får betraktas som
relativt försiktig, vilket dock inte gör det helt uteslutet att det faktiska ut
fallet skulle kunna bli mindre fördelaktigt. Å andra sidan finns det också
chanser för ett fortsatt internationellt konjunkturuppsving av mera marke
rad typ, baserat på en snabbare tillväxt av i första hand näringslivets inves
teringar och den privata konsumtionen.
Ett av villkoren för en gynnsam utveckling är givetvis att oron på valuta
marknaden inte fortsätter och utvecklas till en övermäktig störningsfaktor.
En ytterligare förutsättning för att expansionen inom industriländerna un
der 1969 skall kunna fortgå i ett någorlunda tillfredsställande tempo
kan sägas vara att den framför allt av yttre balansskäl eftersträvade dämp
ningen av efterfrågan inom OECD:s stora underskottsländer (Förenta stater
na, Storbritannien, Frankrike) inte försiggår med större styrka och snabb
het än att de depressiva effekterna härav på världshandeln i erforderlig
grad kommer att kunna motvägas av en tilltagande stegring av överskottsländernas efterfrågan. Sett ur ett något längre perspektiv utgör en anpass
ning av de internationella betalningarna en förutsättning för att den väst
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liga industrivärlden skall kunna bibehålla den tillväxttakt som under efter
krigstiden kommit att betraktas som normal.
Konjunkturinstitutets prognos för exporten 1969 utgår från de bedöm
ningar som sålunda kunnat göras av efterfrågeutvecklingen i avnämarländerna. — Totala exporten exklusive fartyg beräknas i volym öka drygt 2
procentenheter mindre 1969 än 1968 eller med 6,5 % mot inte fullt 9 %. För
hela exporten väntas dock skillnaden i tillväxten genom omsvängningen
från minskning till ökning i fartygsleveranserna bli mindre eller från 8 %
till 7 %.
Utvecklingen blir påtagligt svagare 1969 än 1968 för råvaror och skogs
industriprodukter. Trävaror, massa och papper samt malm ökade tillsam
mans med ca 12 % i volym 1968, men beräknas främst som en följd av upp
hörande lageruppbyggnad hos köparna komma att öka endast omkring 3 %
1969. I värde räknat blir skillnaden i ökningstakt dock betydligt mindre till
följd av en förväntad gynnsammare prisutveckling för skogsprodukterna.
Exporten av färdigvaror beräknas totalt sett stiga kraftigare 1968—1969
såväl i värde som i volym. Fartygsleveranserna beräknas stiga snabbast
(11 % i volym) medan ökningstakten för verkstadsprodukter i övrigt, järn
och stål samt »övrigvaror», förutses bli 9 % i volym mot föregående år
ca 8 %.
I värde beräknas exporten totalt stiga med drygt 8,5 % mot 7 % i volym.
I genomsnitt räknas härvid med en positiv förändring av exportprisernas
utveckling, vilket i huvudsak kan återföras på skogsprodukterna. För ex
portpriserna i övrigt väntas små förändringar i utvecklingstendensen från
1967—1968.
Det privata näringslivets investeringar i fasta anläggningar väntas öka
med 4 % från 1968 till 1969. För industrins del förväntas en oförändrad
volym totalt sett. En drygt 7-procentig minskning av byggnadsinvestering
arna uppvägs härvid av en procentuellt lägre ökning av de tungt vägande
maskininvesteringarna. Uppjusteringarna av de i novemberenkäten angivna
planerna för 1969 är något större än tidigare år men har bedömts motiverade
utifrån en förutsatt successiv förstärkning av konjunkturläget under 1969.
Investeringsuppgifterna på branschnivå pekar mot att verkstäderna och
stålverken kommer att öka sina investeringar 1969 efter nedgången de två
senaste åren, medan den motsatta utvecklingen bedöms trolig för massaoch pappersindustrin. Övriga branschers investeringsnivå förväntas komma
att i stort sett ligga kvar på 1965 års nivå. — Handelns investeringar beräk
nas komma att öka kraftigt (12 %) efter den betydande minskningen 1968
(10 %). Dessa svängningar sammanhänger med införandet respektive av
vecklandet av den 25-procentiga investeringsavgif len.
Lagerinvesteringarna väntas komma att öka 1969 med drygt 700 milj. kr.
eller dubbelt så mycket som 1968. Uppgången synes bli särskilt stark inom
verkstadssektorn med undantag för varvsindustrin, där en viss nedgång
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väntas. Lagerinvesteringarna ökar dessutom inom flertalet övriga industri
branscher. — För näringslivets totala realkapitalbildning blir uppgången
1968—1969 9 % att jämföra med en nedgång med drygt 0,5 % 1967—1968.
För statliga investeringar väntas en oförändrad investeringsnivå 1969.
Uppgången för de statliga byggnadsinvesteringarna 1968 väntas fortsätta
1969 men i lägre takt, medan de statliga maskininvesteringarna beräknas
minska något 1969 efter den kraftiga ökningen (10 %). Den ojämna utveck
lingen förklaras av att militära materielanskaffningar tidigarelades under
1968.
Kommunernas investeringar förutses öka med 8 1/2 % 1968—1969 mot
6 % 1967—1968. Särskilt markerad är uppgången i byggnadsinvestering
arna med 9 % att jämföra med 6 1/2 % närmast föregående år. Delvis tor
de den vara en effekt av investeringsavgiftens slopande i oktober 1968. Vid
sidan av sjuk- och hälsovårdsutbyggnaden är väg- och gatubyggandet det
starkaste expansionsområdet i den kommunala sektorn för närvarande,
medan skolbyggandet inte längre förefaller att öka.
För bostadsbyggandet beräknas en planerad igångsättning om 103 000
lägenheter komma att medföra en ökning av investeringsvolymen med 3 %
1968—1969. Härvid förutsätts att tyngdpunkten av igångsättningen liksom
1967 och 1968 kommer att ligga på andra och tredje kvartalet. I övrigt har
räknats med fortsatt god tillgång på arbetskraft och oförändrade byggnads
tider för flerfamiljshus påbörjade 1968 och 1969 samt förutsatts att tren
den 1968 mot ökad projektstorlek blir bestående 1969. Antalet inflyttningsfärdiga lägenheter 1969 väntas genom den höga igångsättningen andra halv
året 1968 komma att överstiga 103 000.
Den totala fasta investeringsvolymen väntas stiga med 3 1/2 % 1968—
1969. Byggnadsinvesteringarna ökar något snabbare än maskininvesteringar
na eller med 4 % mot 3 % för de senare. Inberäknat lager blir den totala in
vesteringsökningen knappt 6 % 1968—1969.
Beträffande inkomster, priser och konsumtion framläggs följande kalky
ler. Den genomsnittliga lönenivån antas stiga i något långsammare takt än
mellan 1967 och 1968 eller med inte fullt 6,5 %. Härvid åsyftas lön per
tidsenhet, vilket innebär att effekten av arbetstidsförkortningen fr. o. m.
den 1 januari 1969 ingår i den sålunda angivna löneförändringen. Löne
summan förutsätts öka med 6,5 %, vilket trots en trolig mindre nedgång
av sysselsättningsvolymen mätt i verktimmar, är rimligt med hänsyn till
sedvanlig övergång från lägre till högre betalda arbeten. Faktorinkomster
na beräknas stiga med 6 %, vilket innebär oförändrad eller obetydligt hög
re takt än 1968. Tillväxten i de disponibla inkomsterna stannar dock vid
knappt 5 % mot drygt 5,5 % 1967—1968 beroende på att hushållens netto
inbetalning till det offentliga beräknas stiga betydligt snabbare 1968—1969
än 1967—1968.
Vid bedömningen av prisutsikterna för 1969 har en utgångspunkt varit att
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arbetsgivarnas kostnad per timme i genomsnitt för samtliga anställda an
tagits stiga med ca 6,5 %, bortsett från den kostnadsstegring som följer av
den allmänna arbetsgivaravgiften. Denna har emellertid beaktats jämte
effekten av övriga åtgärder i samband med skatteomläggningen vid årsskif
tet 1968/1969. Enligt den prisprognos som sålunda utarbetats kan konsu
mentprisnivån under loppet av 1969 antas stiga med 2,1 %. Mellan genomsnittslägena för kalenderåren 1968 och 1969 kan förändringen väntas bli
obetydligt lägre eller omkring 2,0 %. En allmän förutsättning för dessa be
räkningar har varit att kostnadsförändringar i erfarenhetsmässig grad slår
igenom i konsumentpriserna. Vidare har dessa i ringa utsträckning antagits
bli påverkade av överskottsefterfrågan på varumarknaderna.
Vid den förutsatta prisuppgången 1969 kan de reala disponibla inkoms
terna beräknas öka med inte fullt 3 % 1968—1969 mot drygt 3,5 % 1967
1968.
Den privata konsumtionen har prognoserats på basis av ett antagande om
att den volymmässiga konsumtionsutvecklingen nära kommer att ansluta
till den reala disponibla inkomstens tillväxt. Den totala privata konsum
tionens volym har sålunda, inklusiva turistnettot, beräknats komma att öka
med drygt 3 % 1968—1969 (mot knappt 4 % 1967—1968). Grupperna tjäns
ter, exklusive turistnettot, och icke varaktiga varor väntas öka med 2 å 3 %,
medan bilar och övriga varaktiga varor väntas öka med 13 % respektive
4,5 %. För turistnettot förutses en volymökning på närmare 10 %. Progno
sen innebär att sparandet i löpande priser antas minska obetydligt 1968—
1969 efter att ha stigit några procent 1967—1968.
Den offentliga konsumtionen väntas öka med ca 6 %, varav den kommu
nala med 6,5 % och den statliga med 5 %.
Sammanlagt innebär detta att den totala efterfrågans tillväxt 1968—1969
väntas uppgå till 4,5 %, vilket är obetydligt mer än för 1967—1968, då den
vid jämförbar beräkning synes ha stannat vid 4,3 %. Vid en beräknad läg
re tillväxt för offentlig verksamhet (5 % mot drygt 7 %), privat konsum
tion och export är det i första hand det förväntade omslaget i utvecklingen
av näringslivets realkapitalbildning som vid sidan av en mindre förändring
i fråga om bostadsinvesteringarna förklarar den något högre tillväxten för
den totala efterfrågan.
Med ledning av den förväntade efterfrågans tillväxt kan importvolymen
beräknas stiga med 7 % 1968—1969. Att importökningstakten blir lägre än
1968 beror delvis på att råoljeimporten väntas öka betydligt långsammare
till följd av att den utbyggnad som under senare år skett av raffinaderi
kapaciteten i Sverige blev i det närmaste helt tagen i anspråk under 1968.
Importen av konsumtionsvaror förutses, vid den förutsatta lägre konsumtionsökningstakten, stiga obetydligt mindre 1968—1969 jämfört med 1967—
1968 eller med 8 % mot 9 %. Dämpningen kan delvis återföras på en lägre
prognoserad tillväxt av textilvaruimporten.
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Eftersom importvolymens tillväxt beräknas nära sammanfalla med export
volymens men importpriserna stiger svagare än exportpriserna (1/2 % mot
1 1/2 %) förutses underskottet i handelsbalansen sjunka med närmare 2.50
milj. kr. 1968—1969. Nettot av tjänster och transfereringar beräknas komma
att minska med ytterligare 350 milj. kr. jämfört med 1968 med de stora
minusutslagen fördelade på de tre posterna turistnetto, övriga tjänster m. m.
samt transfereringar. — Bytesbalansens underskott kommer enligt dessa
beräkningar att öka med drygt 100 milj. kr. 1968—1969.
Denna beräkning av utrikeshandelns utfall ger tillsammans med de förut
satta förändringarna i försörjningsbalansens övriga delposter till resultat
att nationalproduktens tillväxt 1968—1969 blir ca 4 %.
Med den produktivitetstillväxt som för närvarande försiggår inom sam
hällsekonomin kan en ökning av den totala produktionen med 4 % beräk
nas medföra att tillgänglig arbetskraft tas i anspråk i ungefär oförändrad
eller svagt ökad utsträckning. Om prognoserna i övrigt inte kommer att
upprevideras av den faktiska utvecklingen skulle man härvid närmast ha
anledning att vänta sig att den uppåtriktade tendens som varit rådande på
arbetsmarknaden mot slutet av 1968 inte kommer att fortsätta under hela
1969. Med den påtagligt positiva bedömning av de omedelbara framtidsut
sikterna som framträder i den senaste konjunkturbarometern, vilken ba
seras på uppgifter som företagen avgivit i början av december, finns nu
större anledning att räkna med stigande efterfrågan på arbetskraft, i vart
fall under den tidigare delen av 1969. De regionala ojämnheterna kan dock
i huvudsak väntas bestå.
Balansproblemen inför 1969 kan skärskådas från olika synpunkter. Ur
ett renodlat kortsiktsperspektiv kan tänkbara komplikationer i huvudsak
uppdelas på två huvudalternativ. Sålunda skulle den internationella kon
junkturutvecklingen kunna bli svagare än som här har antagits, och åter
verkningar härav skulle kunna tänkas uppkomma för näringslivets investe
ringar och möjligen också för den privata konsumtionen. Negativa effekter
på arbetsmarknaden skulle i ett sådant läge kunna motverkas genom ökade
pådrag av bostadsbyggen, offentliga anläggningsarbeten och industribeställ
ningar samt en allmänt aktiverad arbetsmarknadspolitik. Även om dylika
åtgärder inte är speciellt importuppdragande, skulle en sådan utvecklinggenom bortfall av exportinkomster normalt föra med sig en försvagning
av bytesbalansen och en viss avtappning av valutareserven, något som i ett
dylikt läge inte skulle behöva anses speciellt oroande. En viktig funktion
för valutareserven får nämligen förutsättas vara att kunna tillgripas i dy
lika situationer.
Detta — som det i dagens läge kan förefalla — föga aktuella störningsalternativ har sin motsats i en utveckling, som skulle leda till alltför högefterfrågan med risk för överhettning på arbetsmarknaden och en besvä
rande stegring av priser och kostnader. Med den prognos som framlagts i
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försörjningsbalansen kvarstår emellertid en marginal att ta i anspråk innan
överhettningstendenser mera allmänt kan förmodas uppkomma på arbets
marknaden. Denna marginal skulle överslagsvis kunna motsvara 1 å 1,5 %
av den totala produktionen. Inom offentliga och närstående sektorer fort
sätter avsaktningen av tillväxten för de reala aktiviteterna — en nedgång
från drygt 6 % 1967—1968 till knappt 5 % 1968—1969 — och finanspo
litikens inverkan på övriga sektorer bibehåller sin moderat återhållande
prägel. Nettofinansieringsbehovet för offentliga och närstående sektorer
(bostads- och socialförsäkringssektorerna) kan sammantaget beräknas
sjunka ytterligare under 1969. Riskerna för att det snabbt och överraskan
de skulle uppkomma ett övertryck på arbetsmarknaden förefaller inte från
dessa utgångspunkter betydande.
Mera närliggande konsekvenser av ett opåräknat starkt uppsving för den
interna efterfrågan i förening med en exportutveckling som inte överträf
fade förväntningarna skulle däremot vara att en snabbare tillväxt för inves
teringar i maskiner och lager och för privat konsumtion verkar uppdrivande
på importen med negativa återverkningar på bytesbalansen. I det korta
perspektivet bör denna eventualitet med tanke på valutareservernas om
fattning inte inge alltför stor oro. Detta omdöme synes kunna gälla oavsett
om bytesbalansens faktiska underskott 1968 i enlighet med tidigare bedöm
ning av icke redovisade löpande intäkter (den s. k. korrigeringsposten) har
uppgått till närmare 800 milj. kr. eller i enlighet med den här framlagda
bedömningen utgjort närmare 500 milj. kr., ett deficit som kan utläsas ur
tabell 2. Som isolerad företeelse utgör inte heller den försvagning av bytes
balansen med ca 100 milj. kr. som enligt försörjningsbalansens prognoser
förutses för 1969 något alarmerande symptom och knappast heller den ök
ning av underskottet med inemot 500 milj. kr. som synes ha inträffat 1968.
Det är först i ett längre perspektiv som problematiken kring bytesbalan
sen och dess samband med strukturutvecklingen framträder med större
tydlighet. Det svenska näringslivet genomgår för närvarande en snabb
strukturomvandling som bl. a. kännetecknas därav att mindre konkurrens
kraftig produktion slås ut och till stora delar ersätts av billigare import.
Härigenom frigörs arbetskraft som dels överförs till konkurrenskraftig
exportproduktion och dels sätts in för att tillgodose de växande behoven
inom sådana områden där importsubstitution överhuvud taget inte kan
ifrågakomma (offentlig konsumtion m. m.). Om exportförmågan utvecklas
tillräckligt snabbt lägger denna omvandlingsprocess som drivs fram av ett
flertal faktorer, varibland vårt relativt höga reallöneläge torde vara en, inga
andra restriktioner på den ekonomiska politiken än kravet att uppehålla
balans mellan utbud och efterfrågan inom samhällsekonomin och på arbets
marknaden. Om däremot exportförmågans tillväxt är otillräcklig ökas
svårigheterna att absorbera den arbetskraft som frigörs genom struktur
omvandlings- och rationaliseringsprocessen. Vissa möjligheter kan föreligga
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Tabell Is 2. Bytesbalansen 1967—1969
Milj. kr., löpande priser

1967

Prognos
1968

Export av varor..............................................................
Import av varor..............................................................

1969

23 422
24 319

25 342
26 380

27 530
28 325

Handelsbalans

-

897

- 1038

-

Sjöfartsnetto ..................................................................
Turistnetto ......................................................................
Övriga tjänster m. m., netto*1....................................
Transfereringar ..............................................................
Korrigeringspost2 ..........................................................

-

1 803
920
487
268
750

1 875
- 1 075
713
362
825

1 925
- 1225
900
500
900

Bytesbalans

-

19

-

-

488

795

595

1 Motsvaras av posterna »korrigering av handelsstatistiken» och »övriga tjänster, netto» i
tabell III: 3.
2 Uppskattning av i statistiken icke redovisade löpande betalningar.

att öka sysselsättningen inom »importsnåla» sektorer som offentlig verk
samhet och byggnadsinvesteringar, varvid dock en skärpning av skatte
trycket eller en eljest höjd sparbenägenhet utgör ett normalt komplement.
Söker man däremot generellt öka sysselsättningen genom en allmän påspädning av efterfrågan leder detta visserligen till åsyftat resultat men ock
så till en proportionell ökning av importen och en försvagning av bytes
balansen.
Mot denna bakgrund uppkommer frågan om den försvagning som under
senare år inträffat i den svenska bytesbalansen utgör ett symptom på otill
räcklig utvecklingsförmåga hos den svenska exporten och såtillvida vittnar
om en brist hos de positiva krafterna i omvandlingsprocessen eller om den
i huvudsak kan betraktas som ett resultat av tillfälliga omständigheter.
Även om något entydigt svar på detta spörsmål inte lär kunna ges torde
följande omständigheter få lov att beaktas vid en sådan bedömning.
Sedan 1963 har bytesbalansen försvagats med i runt tal 1 miljard kr. eller
vid en optimistisk bedömning med åtminstone 600 milj. kr. Importbenägen
heten har stigit starkt både vad gäller varor och tjänster (utlandsturism
m. m.), vartill kommer vissa effekter av ett stigande u-landsbistånd. Na
tionalprodukten har ökat med i genomsnitt 4 % per år vilket nära samman
faller med ett genomsnitt för Västeuropa. Procentuellt skulle varuexporten
ha behövt stiga dubbelt så snabbt eller med ungefär 8 % per år i volym för
att en försvagning av bytesbalansen skulle ha kunnat undvikas. Varuex
portens utveckling har emellertid inte fullt motsvarat detta krav. Totalt sett
har den också växt i något svagare takt än i genomsnitt för OECD, men
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Tabell I: 3. Preliminär försörjningsbalans för 1969
Milj. kr. i 1968 års priser

1968
milj. kr.

Förändring 1968—1969
milj. kr.

procent

Tillgång
Bruttonationalprodukt........................................
Import.............................................................................

141 460
26 380

5 750
1 850

4,0
7,0

Summa tillgång

167 840

7 600

4,5

Privat bruttoinvestering (exkl. bostäder)
Statlig bruttoinvestering
*
Kommunal bruttoinvestering
»
Bostäder (inkl. fritidshus) bruttoinveste
ring .............................................................................
Lagerförändring ...................................................
Privat konsumtion ..............................................
Offentlig konsumtion ........................................
Tjänstenetto .............................................................
Export ........................................................................

17 560
9 418
8 451

700
0
700

4,0
0
8,5

9 580
366
73 009
24 026
88
25 342

250
750
350
450
300
700

3,0

Summa efterfrågan

167 840

7 600

4,5

Efterfrågan

2
1
—
1

3,0
6,0
7,0

eftersläpningen gäller speciellt utförseln av råvaror och fartyg, däremot
inte färdigvaruexporten i övrigt. Arbetskraftskostnadernas procentuella till
växt per produktenhet har på grund av den snabba produktivitetstillväxten
utvecklats väl så fördelaktigt inom svensk industri som inom flertalet väst
europeiska industriländer. Härvid är dock att märka att produktivitetsök
ningen med all sannolikhet skulle ha blivit något lägre om man lyckats up
pehålla en högre sysselsättning och en trendmässigt starkare produktions
utveckling inom industrin. Den i förhållande till nationalproduktens till
växt och även med beaktande av efterfrågeökningens sammansättning på
fallande kraftiga ökningen av importen 1968 kan tänkas vittna om en kraf
tig autonom importstegringstendens, men skulle också kunna ha sin förkla
ring i en av statistiken icke infångad lagerökning eller i en speciellt kraftig
ökning av lagrens eller färdigvaruexportens importinnehåll.
Vad gäller den närmaste 5-årsperioden kommer den beslutade stegringen
av u-landsbiståndet att ställa betydande krav på bytesbalansen. Mera all
mänt sett gäller att löneutvecklingen liksom även de internationella kon
junkturförhållandena kommer att inverka på den framtida bytesbalans
problematiken. Vid tillräckligt kraftig uppgång i de internationella kon
junkturerna skulle förutsättningarna för svaghetstendenser i bytesbalan
sen bortfalla och speciellt en gynnsam utveckling av den framtida export
konjunkturen för våra råvaror skulle verksamt kunna bidra härtill.2
2
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II. Det internationella läget
1. Sammanfattande översikt
Efter drygt ett år med svag produktionstillväxt i Västeuropa började
denna åter tillta under senare delen av 1967. Produktionsökningen 1968 be
räknas till drygt 4 % mot 2,7 % 1967. Omslaget kan främst hänföras till
utvecklingen i Västtyskland. Efter en viss absolut minskning av produktio
nen där 1967 torde ökningen 1968 ha uppgått till ca 6 %. Till en bety
dande del beror uppgången på att lagren drogs ned mycket kraftigt 1967
och att denna neddragning 1968 följdes av en kraftig lagerpåfyllnad. Lager
investeringarna har bidragit till en betydande importökning. Efterfrågetillskottet från Västtyskland har naturligtvis haft en gynnsam effekt på
produktionsutvecklingen i övriga Västeuropa. I de mindre länderna på kon
tinenten har tillväxten också varit högre 1968 än 1967. Däremot har en för
svagning inträffat i de båda andra större EEC-länderna. Utvecklingen i
Frankrike har helt präglats av krisen där i maj och juni och dess efterverk
ningar. I Italien har det privata näringslivets vilja till ytterligare investe
ringsökning märkbart avtagit. Efter devalveringarna och den härav föran
ledda restriktiva ekonomiska politiken var den totala produktionsutveck
lingen fortsatt svag i Danmark och Finland och i Norge har en tydlig avsaktning inträffat.
En hög importefterfrågan från Förenta staterna och Storbritannien har
1968 utgjort en betydelsefull stimulansfaktor för omvärlden. Under våren
förutsågs allmänt att importen till dessa länder skulle komma att hejdas
andra halvåret och som följd härav väntades en markant avsaktning av
världshandelns tillväxt och av OECD-ländernas produktionsökning. I dessa
bedömningar hade man tagit fasta på att de båda reservvalutaländerna strä
vade efter att förstärka den yttre balansen. Som ett led i denna strävan in
gick det att man genom en restriktiv ekonomisk politik försökte uppnå en
begränsning av importen. Trots åtgärder i denna riktning uteblev emeller
tid den eftersträvade importdämpningen. I Förenta staterna berodde detta
till stor del på att en föreslagen skattehöjning om 10 % genomfördes se
nare än förutsett och att, när den väl genomfördes, konsumenterna reage
rade med att minska sparandet. Dessutom har den statliga utgiftsökningen
ej kunnat reduceras i den omfattning som avsetts. Inför den väntade myc
ket strama budgeten i Storbritannien som lades fram i mars ökade både
den privata konsumtionen och importen kraftigt förslå kvartalet. Den im
portminskning som väntades efter budgeten inträffade emellertid inte utan
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Tabell Ils 1. Försörjningsbalansens poster i olika länder och länderområden 1967—1969
Procentuella volymförändringar från närmast föregående år. Uppgifterna för 1967 och 1968
avser utfall (preliminära), för 1969 prognoser.

Bruttonationalprodukt

Im
port
av

Ex
port
av

Konsumtion

Fasta brutto
investeringar

ror
och
tjäns
ter

ror
och
tjäns
ter

privat

offent
lig

to
talt

byggnå
der

Lagerinveste
ringar
ma
ski
ner

Föränd
ring i
miljarder
US dollar

Förenta staterna
1967......................
1968......................
1969......................

2,4
5,0
3,0

8,9
15,0
3,0

4,2
7,5
4,0

3,0
5,0
3,0

11,2
6,0
2,5

—1,4
7,0
5,0

—5,5
9,0
6,0

2,4
5,0
4,0

—8,6
± 0
—1,6

Västtyskland
1967.....................
1968.....................
1969.....................

—0,2
6,0
5,0

—0,3
13,5
10,5

9,5
12,5
8,0

0,6
3,0
5,0

3,3
1,0
4,0

—7,3
7,0
8,5

—6,4
5,5
4,0

— 8,2
8,0
13,0

—1,6
+ 2,9
—0,3

Frankrike
1967......................
1968.....................
1969......................

4,4
3,0
5,0

5,1
10,0
8,0

4,4
8,0
8,0

4,1
3,0
3,5

6,0
5,0
3,0

5,8
4,0
6,0

3,7
4,0
5,0

8,9
4,0
7,5

—0,1
±0
+ 0,5

Italien
1967......................
1968.....................
1969......................

6,0
5,0
5,5

10,5
6,0
9,5

6,7
12,0
7,5

6,1
4,0
5,5

2,7
4,0
5,0

9,9
5,5
9,0

6,3
7,0
8,5

16,4
2,5
10,0

+ 0,3
—0,3
+ 0,2

EEC1 2 3
1967......................
1968......................
1969......................

3,0
4,7
5,0

3,6
10,9
9,5

7,4
11,1
7,9

3,2
3,2
4,6

4,1
3,0
3,9

0,3
5,7
7,7

—0,2
5,3
5,2

1,0
5,9
10,8

—1,4
+ 2,6
+ 0,4

Storbritannien
1967......................
1968.....................
1969.....................

1,6
3,5
2,0

5,4
9,0
1,5

—0,5
9,0
5,0

1,8
3,0
1,0

4,6
3,0
0,5

5,4
4,5
4,5

7,7
5,5
2,5

3,0
3,5
6,5

—0,1
+ 0,1
+ 0,1

Norge
1967......................
1968......................
1969......................

5,3
3,5
3,5

*11,7
21,5
2—1,0

310,8
3 8,5
3 3,0

4,2
4,0
3,0

4,7
5,5
4,0

12,0
—4,5
—0,5

7,8
414,7
2,5 4—10,0
3,0 4— 3,5

—0,1
—0,0
+0,0

Västeuropa1
1967......................
1968......................
1969......................

2,7
4,2
4,1

4,5
9,9
6,9

5,5
10,4
7,0

2,9
3,2
3,7

4,2
3,1
3,0

1,6
5,2
6,9

1,4
5,3
4,7

—1,6
+ 2,7
+ 0,5

1,9
4,9
9,4

1 Bruttonationalproduktens förändringstal avser samtliga till området hörande länder, de
olika komponenternas endast de separat redovisade länderna.
2 Exkl. fartyg var ökningstalen 7,5, 5,5 resp. 4,5 %.
3 Exkl. fartyg var ökningstalen 8,3, 8,0 resp. 5,5 %.
1 Exkl. handelsflottans investeringar var ökningstalen 10,5, — 1,5 resp. 1,5 %.
Källor: OECD, EEC, nationell statistik, nationella prognoser och uppskattningar gjorda inom
sekretariatet för ekonomisk planering.
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importen har i stort sett legat kvar på den höga nivå som nåddes under
första kvartalet. I samband med konsumtionsökningen under början av
året tömdes lagren i stor omfattning. Den därpå följande lagerökningen
kan ha bidragit till att importen inte avtog under månaderna efter budget
presentationen. Den uteblivna förstärkningen av handelsbalansen kan i sin
tur ha framkallat oro för att ytterligare importbegränsande åtgärder skulle
komma att vidtas och därmed lett till en spekulativ import. Kvar står dock
det faktum att den brittiska importen, trots en genomsnittlig prishöjning
på ca 11 %, ökade med ca 12 % i volym under de tio första månaderna.
Detta tyder på att hemmaproduktionen har svårigheter att hävda sig gent
emot den till synes föga priskänsliga importen.
Den kraftiga expansionen i Västtyskland har lett till en tydlig minsk
ning av arbetslösheten och ökande kapacitetsutnyttjande. Men trots denna
utveckling har den registrerade arbetskraften, som minskade avsevärt un
der konjunkturnedgången, inte ökat. I övriga länder i Västeuropa har ar
betslösheten fortsatt att stiga 1968 i förhållande till den redan 1967 höga
nivån. Den lediga anläggningskapaciteten har inte heller reducerats. Där
med har gapet mellan möjlig och faktisk tillväxt som uppkommit under de
senaste åren bestått. Att man i detta läge fullföljt den försiktigare ekono
miska politiken från de senaste åren beror till stor del på den vikt varje land
lagt vid att bevara eller förstärka sitt internationella konkurrensläge och
därmed att begränsa pris- och kostnadsökningarna. Klarast har denna mål
sättning uppnåtts i Västtyskland. Tillväxttakten där under 1968 har inte
inneburit att kapacitetstaket nåtts och stabiliseringen av priserna och lö
nerna från 1967 har fortsatt 1968. I de västeuropeiska länder som inte de
valverade hösten 1967 har, med undantag för Frankrike och Nederländerna,
pris- och lönestegringarna dämpats 1968, men utvecklingen är inte lika mar
kant som i Västtyskland. I Förenta staterna har däremot ökningstakten
stigit tydligt det senaste året. Samtidigt synes det som om produktivitets
utvecklingen i Förenta staterna varit avtagande de två senaste åren, medan
den i de flesta västeuropeiska länderna tycks ha varit gynnsammare än
tidigare. Mest betydande förefaller produktivitetsvinsterna i Västtyskland
varit. De två senaste årens utveckling av priser, löner och produktivitet
innebär därmed att Förenta staternas förmånliga konkurrensläge i förhål
lande till Västeuropa reducerats, medan Västtysklands förstärkts i förhål
lande till flertalet övriga länder.
Främst på grund av den ökande importefterfrågan från Förenta staterna,
Storbritannien och Västtyskland har världshandeln expanderat kraftigt
1968. Den beräknas ha ökat med ca 10 % mot endast 5 % 1967 och har där
med uppnått den ökningstakt som rätt tidigare under 60-talet. Dock
svarar enbart Förenta staternas importökning på över 20 % för ca
40 % av världshandelns totala ökning. Tillväxten av handeln inom OECD
har i det närmaste fördubblats från drygt 6 % 1967 till ca 12 % 1968. Även
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Tabell II: 2. Konsumentpriser 1960—1968
Procentuella förändringar

1960—
1967
per år

3 kv. 1966—
3 kv.1967

3 kv. 1967— 3 kv. 1967—
1 kv. 1968
3 kv. 1968
(i årstakt)

1 kv. 1968—
3 kv. 1968
(i årstakt)

Förenta staterna.....................
Kanada.........................................

1,7
2,2

2,7
3,9

4,3
3,6

3,8
3,0

4,7
4,2

Västtyskland.............................
Frankrike.....................................
Italien.............................................
Belgien...........................................
Nederländerna..........................

2,7
3,5
4,3
2,8
3,7

1,5
2,5
3,7
3,1
3,4

1,1
4,8
0,7
2,6
3,3

2,0
5,7
1,2
2,9
3,3

0,3
3,7
0,2
2,3
3,2

Storbritannien..........................
Danmark......................................
Finland..........................................
Norge..............................................

3,4
5,8
5,1
4,1
4,1
3,5
3,7

1,7
11,0
5,0
4,3

5,6
5,3
9,3
2,8

5,2
4,6
12,2
1,7

5,9
6,0
5,6
3,9

4,6

1,5

1,6

1,5

4,6
3,6

1,4
3,2

2,4
3,4

0,5
2,8

Sverige...................................
Schweiz..........................................
Österrike......................................

Anm. Prisutvecklingen har i vissa fall påverkats av förändringar i indirekt beskattning och
subventionering.
Källor: OECD och nationell statistik.

OECD:s handel med länderna utanför OECD har tilltagit markant i förhål
lande till 1967. Exportökningen till dessa länder har varit större än im
portökningen från dem, varför OECD:s handelsbalansöverskott, som redan
1967 ökade, tilltagit ytterligare och beräknas ha uppgått till inemot 4 mil
jarder dollar. OECD:s positiva tjänstenetto, vari främst ränteinkomster
och sjöfartsintäkter ingår, är t. o. m. något högre än handelsbalansöverskot
tet. Till övervägande del är det u-länderna som svarar för underskottet på
båda dessa poster. Efter avdrag för transfereringar till u-länderna beräk
nas emellertid OECD:s totala överskott på bytesbalansen stanna vid 3,3
miljarder dollar 1968 mot knappt 3,1 miljarder 1967.
Den genomsnittliga prisnivån inom världshandeln med färdigvaror, som
tidigare under 60-talet varit stigande, har minskat något sedan mitten av
1967.
Västtyskland har bibehållit sin position som det mest betydande överskottslandet. Genom en fortsatt kraftig exportexpansion blev de stora han
dels- och bytesbalansöverskotten från 1967 i det närmaste oförändrade 1968,
trots importökningen. Italien har efter en mycket svag importökning
stärkt sin ställning som överskottsland. Den kraftiga importökningen i reservvalutaländerna har för Förenta staternas del lett till att landet för första
gången sedan 1959 tycks ha fått ett visst underskott på sin bytesbalans och
för Storbritanniens del till att 1967 års stora underskott ytterligare ökat.
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Tabell II: 3. Lönekostnader och förtjänster per arbetad timme för industriarbetare 1960—1968
Procentuella förändringar

Total lönekost
nad

Timförtjänst

1960—1967
per år

1960—1967
per år

3 kv. 1966—
3 kv. 1967

3 kv. 1967—
3 kv. 1968

Förenta staterna.....................
Kanada..........................................

3,6

3,2
4,4

3,6
7,8

6,1
27,4

Västtyskland.............................
Frankrike1 .................................
Italien1...........................................
Belgien...........................................
Nederländerna1........................

9,0
7,3
9,8

8,4
7,1
8,7
8,1
9,4

2,9
6,1
6,2
5,9
7,7

5,6
15,3
2,8
5,6
6,5

Storbritannien..........................
Danmark......................................
Finland..........................................
Norge..............................................
Sverige............................................
Schweiz1........................................
Österrike......................................

5,8
10,2
8,4
8,6
9,2

4,7
10,5
8,2
7,3
8,2
5,5
8,6

4,9
8,8
7,5
6,3
7,9
5,1
4,9

6,2

8,6

8,2

—

210,2
9,6
6,5
4,0
6,6

1 För förtjänstutvecklingen föreligger endast tarifflöner.
2 2 kv. 1967—2 kv. 1968.
Källor: Svenska arbetsgivareföreningen, OECD och nationell statistik.

Kapitalrörelserna under 1968 har påverkats av det program som Förenta
staterna lade fram i början av året för att förstärka betalningsbalansen,
beslutet i mars att skapa två guldmarknader, den franska krisen i maj och
juni och av spekulationer om förändring av främst francens och D-mar
kens värden. Efter införandet av de två guldmarknaderna har guldutflödet
från Förenta staterna i det närmaste upphört. Trots försämringen av För
enta staternas bytesbalans har därefter dess betalningsbalans förstärkts be
tydligt. Till en mindre del beror detta på minskat kapitalutflöde. Väsent
ligare har varit en stark ökning av kapitalinflödet till Förenta staterna. Be
talningsbalansprogrammet har bidragit till att amerikanska företag utom
lands i ökad utsträckning använt sig av utländskt kapital, bl. a. på Eurobondmarknaderna, för sin finansiering. Efter krisen i Frankrike har kapital
exporten därifrån varit betydande och till stor del tycks den ha gått till
Förenta staterna. Västtyskland har fört en lågräntepolitik för att stimulera
kapitalexporten. Den långfristiga kapitalexporten har ungefär fyrdubblats
i förhållande till 1967, medan ett nettoinflöde av kortfristigt, till stor del
spekulativt, kapital ägt rum. Detta står i kontrast till den västtyska kapital
exporten 1967, då den huvudsakligen bestod av kortfristigt kapital. En av
spänning på den internationella kapitalmarknaden inträffade efter första
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Diagram 11:1. Industriproduktionen i olika länder 1965—1968
Index: 1965 = 100. Säsongrensade kvartalssiffror
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Källor: OECD och nationell statistik.

kvartalet 1968, till följd av att kapitalrörelserna i stort verkade utjämnande
mellan över- och underskottsländer. Detta gavs uttryck bl. a. i räntesänk
ningar i flera länder under sommaren och början av hösten.
De ekonomiska problem som uppstod i Frankrike efter krisen i maj och
juni, och uppgörelsen som följde på den, strävade man att lösa genom att
föra en expansiv politik. Därigenom skulle realt utrymme skapas för att
möta den ökade köpkraften. En sådan politik innebar inga kapacitetspro
blem, men pris- och kostnadsökningarna skulle kunna bli besvärande som
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följd av de betydande lönehöjningar som avtalet efter krisen innebar. Detta
sökte man i prishänseende motverka genom frivilliga överenskommelser.
För att begränsa kostnadsökningarna övertog staten tillfälligt betalningen
av vissa socialavgifter från företagen. Samtidigt gav staten företagen bety
dande och fördelaktiga krediter, dels för att avvärja den svåra likviditetssituation företagen hamnat i som en följd av krisen, dels för att stimulera
investeringarna. I oktober föreföll möjligheterna goda att Frankrike skulle
lyckas med att avvärja de akuta ekonomiska problem som krisen lett till.
Bl. a. mot denna bakgrund kunde man förvänta en fortsatt och mera all
män ökad tillväxttakt i Västeuropa 1969. Till skillnad från de närmast före
gående åren tydde industri enkäter i flera länder på att industriinvestering
arna skulle komma att utgöra ett viktigt expansivt element. Den största
osäkerheten gällde Storbritannien. Med den uteblivna förbättringen av den
yttre balansen föreföll nya importhämmande åtgärder sannolika.
Mot bakgrund av den expansiva politiken i Frankrike räknades med en
kraftig återhämtning där i förhållande till 1968. Likaså föreföll det troligt
att tillväxten i Italien skulle komma att öka något, med hänsyn till den
förda politiken. För de flesta mindre länderna räknades det med att pro
duktionen skulle komma att öka något mer 1969 än 1968, delvis som en
eftersläpande effekt av att stimulansen från Förenta staternas och Stor
britanniens importefterfrågan 1968 varit betydande. Detta synes ha lett till
en påbörjad självgenerande expansion, vilken under 1969 skulle få stöd av
framför allt en kraftig importökning från Frankrike och Italien samt en
fortsatt hög import från Västtyskland. Bakom prognoserna låg ett anta
gande om att Storbritanniens import på något sätt skulle hejdas. För För
enta staternas del räknades med en markant dämpning av tillväxten under
första halvåret 1969, då effekten av de vidtagna restriktiva åtgärderna för
utsågs bli kraftigast. Detta skulle bidra till en mycket markant försvagning
av importutvecklingen, och därmed skulle Förenta staterna uppnå en för
stärkning av sin bytesbalans. I Västeuropa syntes Västtyskland och Italien
komma att bibehålla sina positioner som överskottsländer, och deras bytes
balansöverskott inte märkbart reduceras 1969. Frankrikes bytesbalans för
väntades i detta läge komma att försvagas, men i relativt måttlig utsträck
ning.
En osäkerhetsfaktor i dessa prognoser var att de implicerade att OECD:s
sammanlagda bytesbalansöverskott med i första hand u-länderna skulle
komma att öka med ytterligare drygt en miljard dollar 1969.
Under november accelererade emellertid kapitalutflödet från Frankrike.
En tilltagande prisstegring och en reducering till hälften av de i juli in
förda exportsubventionerna kan ha bidragit till ökad misstro mot att fran
cen skulle kunna bibehålla sitt värde. Samtidigt tilltog förväntningarna om
att D-marken skulle komma att skrivas upp. Under ca en vecka förlorade
Frankrike 2 miljarder franc av sin valutareserv, medan Västtyskland er

Bil. t. Preliminär nationalbudget för år 1960

25

höll ett stort inflöde av utländska valutor. Oron på kapitalmarknaden för
anledde ett sammankallande av tiogruppen. Under mötet deklarerade Väst
tyskland att man inte skulle och inte heller i framtiden skulle komma atl
revalvera D-marken. Man hänvisade dock till att den Västtyska regel ingen
för att minska det betydande handelsbalansöverskott som förutsågs för
1969 beslutat reducera den dåvarande mervärdeskatten på importen om
11 % med fyra procentenheter och införa en 4-procentig pålaga på expor
ten. Tidigare rådde total avdragsrätt för mervärdeskatt på exporten.
Något beslut om francens värde fattades inte under mötet, men i vida
kretsar antogs att den franska regeringen skulle tillkännage en devalvering
av francen. Främst med den väntade nedskrivningen av francen som motive
ring presenterade den brittiske finansministern efter tiogruppsmötet en ny
typ av importbegränsande åtgärd samtidigt som han förklarade att omsätt
ningsskatterna skulle höjas och kreditgivningen ytterligare stramas åt. Den
åtgärd som föreskrevs i importbegränsande syfte innebar att ett belopp
motsvarande 50 % av importvärdet under 180 dagar skall deponeras hos
staten. Dagen efter att dessa åtgärder tillkännagetts i London meddelades
det från Paris att francen skulle bibehålla sitt nuvarande värde.
För att stärka francens ställning vidtogs en rad restriktiva åtgärder i
Frankrike och valutakontrollen återinfördes. Statsutgifterna skall skäras
ned så att det tidigare beräknade budgetunderskottet för 1909 om ca 12 mil
jarder franc reducerades till ungefär hälften. Samtliga ministerier får mins
kade anslag och de statliga företagen lägre subventioner. Detta torde bl. a.
få till följd att en rad avgifter kommer att höjas. Vidare skall priskontrol
len skärpas. De löneökningar som krisuppgörelsen, det s. k. Grenelle-avtalet,
resulterade i, skall genomföras, men däremot kommer löneökningarna under
1969 att starkt begränsas. Kreditmarknaden stramas åt, och genom en
skatteomläggning främjas exporten och hemmaproduktionen i förhållande
till importen.
De brittiska åtgärderna torde i sig endast i ringa mån påverka förvänt
ningarna om utvecklingen i övriga Västeuropa 1969, då redan de tidigare
prognoserna förutsatte en mycket svag brittisk import 1969. Däremot före
faller det sannolikt att tillväxten inom Storbritannien blir något svagare än
vad man tidigare officiellt räknat med. Den åtstramning av den ekonomiska
politiken och den skatteomläggning som Frankrike vidtagit innebär emel
lertid ett efterfrågebortfall för omvärlden. Effekterna av de västtyska åtgär
derna i motsatt riktning är svåra att uppskatta. Under förutsättning av att
de underbyggs av en ekonomisk politik som främjar den inhemska ex
pansionen kan inverkan på importen och därmed på bytesbalansen dock
tänkas bli betydelsefull.
Bortsett från den direkta restriktiva effekten av de franska åtgärderna
kan den förnyade oron på valutamarknaden komma att verka dämpande på
expansionstakten. Osäkerheten kan leda till en försiktigare ekonomisk poli-
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Diagram 11:2. Arbetslöshet och konsumentpriser 1965—1968
Den heldragna linjen visar arbetslösheten, den streckade förändringen i konsumentpriserna.
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Anm. Den vänstra, logaritmiska skalan visar arbetslösheten i 1 000-tal, säsongrensade kvartalssiffror.
Den högra skalan anger konsumentprisernas procentuella förändring mellan motsvarande
kvartal resp. år.
Källor: OECD och nationell statistik.
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tik och till en dämpning av näringslivets investeringsbenägenhet. De dis
kontohöjningar som i december vidtogs i flera länder skulle möjligen kun
na tolkas som ett utslag av en sådan politik. De uppgavs dock genom
gående vara motiverade av den interna ekonomiska situationen i respektive länder. Under förutsättning att oron på valutamarknaden inte fortsät
ter torde man dock kunna räkna med en i det närmaste bibehållen expansionstakt i Västeuropa 1969, eller drygt 4 %. Enligt de officiella ameri
kanska prognoserna skulle den beslutade åtstramningspolitiken i det när
maste leda till en stagnation av produktionen under första halvåret. Bak
om den här förväntade tillväxten i Västeuropa 1969 ligger ett antagande
om att effekten av de restriktiva åtgärderna inte blir fullt så uttalad.
Detta skulle i så fall innebära en något högre, om dock mycket begränsad,
importökning till Förenta staterna och en produktionstillväxt där på in
emot 3 % 1969, mot de ca 2 % man officiellt räknar med.
Som det nu förefaller kommer begränsningen av importefterfrågan från
de större underskottsländerna 1969 inte att kunna kompenseras av ökande
import i motsvarande grad från andra länder. Därmed skulle världshandelns
expansion åter försvagas 1969, men likväl bli väsentligt starkare än 1967.
Den här prognoserade tillväxttakten under 1969 innebär att i de flesta
länder de redan förekommande lediga produktionsresurserna inte märk
bart kommer att reduceras. Detta tyder på att dämpningen av prisutveck
lingen på hemmamarknaderna och inom världshandeln kommer att fort
sätta 1969, låt vara att någon motsvarighet inte är i sikte till de speciella
prissänkningsimpulser inom den internationella handeln som utlöstes av
devalveringarna hösten 1967.
En av förutsättningarna för att expansionen inom industriländerna under
1969 skall kunna fortgå i ett någorlunda tillfredsställande tempo kan sägas
vara att den ej minst av yttre balansskäl eftersträvade dämpningen av efter
frågan inom OECD:s stora underskottsländer (Förenta staterna, Storbritan
nien, Frankrike) inte försiggår med större styrka och snabbhet än att de
depressiva effekterna härav på världshandeln i erforderlig grad kommer att
kunna motvägas av en tilltagande stegring av överskottsländernas efterfrå
gan. Sett ur ett något längre perspektiv utgör en anpassning av de interna
tionella betalningarna en förutsättning för att den västliga industrivärlden
skall kunna bibehålla den tillväxttakt som under efterkrigstiden kommit att
betraktas som normal. Denna anpassning kan emellertid ta sig olika uttryck.
En möjlig väg är att överskottsländerna och då i första hand Västtyskland
skulle föra en expansivare ekonomisk politik, med ökad inhemsk efterfrå
gan, tilltagande import och minskat bytesbalansöverskott som följd. Som ett
alternativ, eller komplement, till denna utvecklingslinje skulle den erforder
liga stimulansen kunna erhållas genom fortsatt ökande import från u-länderna. Detta skulle då förutsätta att den finansiella u-hjälpen eller annan
form av kapitalexport ökades i motsvarande grad. OECD:s prognoser för
1969 synes i viss mån förutsätta en utveckling i denna riktning.
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Ett tredje alternativ skulle vara att förstärkningen av Förenta staternas
bytesbalans blir mindre markerad än vad man nu räknar med. Detta skulle
inte behöva leda till några betalningsmässiga komplikationer i den mån de
internationella kapitalrörelserna behåller den ur amerikansk synpunkt för
delaktiga inriktningen som varit kännetecknande för 1968. Vid annan ut
veckling av kapitalrörelserna kommer i stället omvärldens monetära tillgo
dohavanden på Förenta staterna enligt detta alternativ att öka i snabbare
tempo. Hur långt och i vilken takt en sådan utveckling kan tänkas försig
gå utan besvärande återverkningar för det internationella valutasystemets
stabilitet kan synas vanskligt att bedöma. Något omedelbart krisläge kan
dock knappast väntas uppkomma, så länge de ledande överskottsländerna
avstår från att lösa in sina monetära tillgodohavanden i guld och alter
nativ saknas till dollarn som starkaste reservvaluta.
2. Länderöversikter
Förenta staterna
Det budgetförslag som presenterades i början av 1968 innebar en tydlig åt
stramning av finanspolitiken. Utgiftsökningarna begränsades och upplåningsbehovet reducerades till mindre än hälften i förhållande till föregående
budgetår. Den härmed eftersträvade dämpningen av den interna efterfrågan
var föranledd av en ökande pris- och kostnadsstegring samt av den under
de senaste åren försämrade handelsbalansen. I budgetberäkningarna ingick
en förutsatt 10-procentig höjning av bolagsskatten fr. o. m. 1 januari 1968
och av inkomstskatten fr. o. m. 1 april. Detta skatteförslag mötte hårt mot
stånd i kongressen och när det till slut gick igenom i juni godkändes det på
villkor alt de budgeterade utgifterna skulle skäras ned med 6 miljarder dol
lar. Under våren stramades även krediIpolitiken åt. Räntan höjdes två gånger
med en halv procent och uppgick därmed i april till 5,5 %, vilket är en re
kordnivå för Förenta staterna1.
Trots de åtgärder som efter hand vidtogs för att dämpa den interna efter
frågan var produktionstillväxten betydande, kapacitetsutnyttjandet högt och
arbetslösheten efter amerikanska förhållanden låg under större delen av
1968. Importen ökade, delvis på grund av detta, mycket kraftigt och prisoch kostnadsstegringarna fortsatte. Samtidigt tycks produktivitetsutveck
lingen varit mindre gynnsam än tidigare.
Till en del var den fortsatt höga tillväxten en följd av att skattehöjningen
inte trädde i kraft förrän andra halvåret. Effekten av den omsider inträdda
skattehöjningen motverkades dessutom i hög grad av en betydande minsk
ning av sparkvoten, från 7,8 % andra kvartalet till 6,2 % tredje kvartalet,
varigenom den privata konsumtionen fortsatte att öka. Reduceringen av de
statliga utgifterna har heller inte ägt rum i den omfattning som avsetts. Vis1 I augusti sänktes räntan med 1/4 %.
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sa utgiftsposter har undantagits från utgiftstaket. Ökningen för dessa un
der de tre första kvartalen var ca 4,5 miljarder dollar högre än den budge
terade, varav knappt hälften hänför sig till extra anslag för Vietnamkriget.
Av de beslutade nedskärningarna hade ännu vid slutet av året endast 3,5
miljarder definierats.
Under de tre första kvartalen översteg aldrig arbetslösheten 3,8 %, vilket
hör ses i relation till att en arbetslöshet om 4 % i Förenta staterna anses
markera balans på arbetsmarknaden. Under tolvmånadersperioden fram
t. o. m. september ökade industriarbetarlönerna med 6,3 % mot 3,6 % un
der motsvarande period ett år tidigare. Prisstegringstakten har ökat i mot
svarande grad. Från augusti 1967 till augusti 1968 ökade konsumentpriserna
med 4,3 V mot 2,7 % ett år tidigare. Industriproduktionens ökning uppgick
till 4,3 % under de tre första kvartalen. Denna förhållandevis svaga utveck
ling förklaras till stor del av att produktionen inom stålindustrin begränsats
efter att den hotande strejken avvärjts. Lagernivån hade inför den väntade
strejken nämligen höjts betydligt över den normala.
Bruttonationalproduktens tillväxt 1968 beräknas till inemot 5 %. De pri
vata fasta industriinvesteringarna torde ha ökat med ca 7 %. Bostadsbyg
gandet låg under de tre första kvartalen i stort sett kvar på den högre nivå
som uppnåtts under slutet av 1967. Tredje kvartalet ökade emellertid på
börjandet tydligt, varför bostadsbyggandet torde ha tilltagit mot slutet av
året. Från det låga utgångsläget under större delen av 1967 beräknas bo
stadsbyggandet ha ökat med över 15 % 1967—1968. Genom att konsumen
terna vid skattehöjningen reagerade med att minska sparandet bibehölls
den privata konsumtionsökningen under större delen av året och konsum
tionen torde totalt ha ökat med ca 5 %. Under första kvartalet ägde en om
fattande lagerneddragning rum, vilken under andra kvartalet följdes av en
kraftig lageruppbyggnad. Till den stora lagerökningen bidrog att stållagren
fylldes på inför hotet om en kommande stålstrejk. Sedan strejken avvärjts
inträffade delvis som följd härav en viss dämpning av lagerutvecklingen.
Totalt torde lagerinvesteringarna 1968 varit ungefär oförändrade i förhål
lande till 1967. Under första halvåret bidrog den offentliga konsumtionen
i väsentlig grad till expansionen. Ökningstakten reducerades under tredje
kvarlalet. Denna utveckling torde ha fortsatt till slutet av året, varför den
offentliga konsumtionen beräknas ha ökat med ca 6 % 1968, mot nära det
dubbla 1967.
Under de tre första kvartalen ökade exporten med drygt 8 %. Importen
som börjat att öka under slutet av 1967 fortsatte att öka mycket kraftigt
1968. Under de tre första kvartalen ökade den med ca 25 %. Koppar strejker
under början av året samt hotet om stålstrejk bidrog till ökningen, men
även om hänsyn tas till dessa faktorer var ökningen betydande och torde
vara en följd av det inhemska efterfrågetrycket. Handelsbalansens överskott,
som var lågt i förhållande till tidigare år, både 1966 och 1967, minskade
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därmed ytterligare 1968. Under de tre första kvartalen uppgick överskottet
till 834 miljoner dollar mot 3 500 miljoner dollar under motsvarande period
1967. Någon markant förändring av utvecklingen på bytesbalansens övriga
poster har inte inträffat.
Sedan andra världskriget har en nettoexport av kapital ägt rum från För
enta staterna. Samtidigt har de utländska likvida fordringarna på Förenta
staterna ökat och parallellt med detta har guldreserven minskat. Under
1967 accelererade utflödet både av kapital och av guld. Det ökade kapitalut
flödet hängde till en del samman med den brittiska devalveringen, medan
guldutflödet främst var ett uttryck för en tilltagande misstro mot att dollarn
skulle kunna bibehålla sitt guldvärde. Mot bakgrund av situationen på kapi
talmarknaden presenterades i januari ett omfattande program för att mins
ka kapitalutflödet. De under början av 1968 fortsatta spekulativa gulduppkö
pen ledde i mars fram till beslutet att skapa två guldmarknader. Avtapp
ningen av den amerikanska guldreserven har därefter i stort sett upphört.
Betalningsbalansen förstärktes markant under första halvåret 1968, trots
den fortsatta försvagningen av handelsbalansen. 1967 uppgick betalningsba
lansens underskott (på likviditetsbasis) till 3,57 miljarder dollar. Under
första halvåret reducerades underskottet till mindre än hälften eller till 1,66
miljarder dollar i årstakt. Till en mindre del beror detta på minskat kapital
utflöde från Förenta staterna. Trots att betalningsbalansprogrammet inne
höll omfattande restriktioner för direkta investeringar utomlands har des
sa emellertid så vitt man nu kan se fortsatt att öka efter en minskning
första kvartalet. Däremot har utflödet av annat långfristigt kapital och av
kortfristigt kapital märkbart avtagit. Främst beror emellertid betalnings
balansens förstärkning på ett ökat inflöde av kapital till Förenta staterna.
Amerikanska företag utomlands har i ökad utsträckning använt sig av ut
ländskt kapital, till stor del genom att utnyttja Eurobondmarknaderna. Ge
nom räntedifferenserna mellan Västtyskland och Förenta staterna har väst
tyskt kapital dragits till den amerikanska marknaden. En betydande del av
det ökade kapitalinflödet torde därutöver bero på det kapitalutflöde från
Frankrike som ägt rum efter krisen där i maj och juni.
Den ekonomiska utvecklingen i Förenta staterna under 1969 är till en
betydande del beroende av i vilken utsträckning den nya administrationen
anser att betalningsbalanssituationen och pris- och kostnadsutvecklingen
påkallar en restriktiv ekonomisk politik. Härtill kommer bl. a. ovissheten
om utvecklingen av kriget i Sydostasien. Enligt de officiella amerikanska
prognoserna skulle den totala produktionen i det närmaste stagnera första
halvåret 1969. Detta förklaras främst av att effekten av de beslutade rest
riktiva finanspolitiska åtgärderna blir kraftigast under denna period. Den
i juni beslutade skattehöjningen gällde retroaktivt från de datum som an
givits vid förslagets framläggande. De retroaktiva inbetalningarna sker till
största delen under början av 1969 och delvis som en följd härav förväntas
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den privata konsumtionen komma att öka med mindre än 1 % i årstakt
under denna tid. Under antagande av att inga ytterligare restriktiva åtgär
der vidtages är det möjligt att den privata konsumtionen kan komma att
öka något mer. Nedgången av spar kvoten under slutet av 1968 var visser
ligen betydande, men den lägre nivån motsvarar ungefär den som rått un
der tidigare år och under nuvarande förhållanden torde en viss ytterligare
sänkning inte vara osannolik. Skall budgetutfallet hållas inom de uppsatta
gränserna måste de federala utgifterna minska absolut under början av
1969. Ett antagande om att en sådan minskning kommer att äga rum ligger
också bakom de officiella prognoserna. Det finns emellertid anledning att
ställa sig tveksam inför denna prognos. Dels har det förekommit allvarliga
diskussioner i kongressen om att utöka de sektorer som skall undantas ut
giftstaket, dels tycks svårigheterna att bestämma vad som skall drabbas av
de beslutade nedskärningarna vara betydande.
Under andra halvåret räknas med, under förutsättning av oförändrad
ekonomisk politik, att både den privata och den offentliga konsumtionen
åter skulle komma att tillta. Även om den extra skattehöjningen bibehålls,
vilket anses som troligt, kommer den retroaktiva effekten att upphöra då.
Vissa offentliga utgiftsökningar för andra halvåret 1969 är redan beslutade
och det anses troligt att den återhållsamma utgiftspolitiken inte kan bibe
hållas i samma grad.
De senaste investeringsenkäterna angav en fortsatt tillväxt av de privata
investeringarna också under 1969 om än något svagare än 1968. Delta kan
tyda på att näringslivet inte räknar med några längre gående restriktiva
åtgärder 1969. Det ökande påbörjandet av bostadsbyggandet och läget på
bostadsmarknaden gör att en fortsatt kraftig ökning av bostadsbyggandet
kan väntas.
De officiella prognoserna innebär att produktionen efter ett svagt första
halvår skulle komma att öka med ca 5 % i årstakt under andra halvåret.
Detta skulle leda till en total produktionstillväxt om ca 2,5 % 1969. Om
inte den nya regimen kommer att strama åt den ekonomiska politiken yt
terligare, förefaller det emellertid sannolikt att produktionsökningen blir
något högre. Vid oförändrad politik torde skillnaden mellan de båda halv
åren bli mindre markerad.
Den förväntade dämpningen av den inhemska efterfrågan väntas ge tyd
ligt utslag på arbetsmarknaden. Vid halvårsskiftet räknar man med en ar
betslöshet på ca 4,5 %, varvid uppgången likväl inte skulle motsvara det mins
kade arbetskraftsbehovet. Nedgången av produktionstillväxten väntas ock
så följas av en avtagande produktivitetsutveckling. Mot slutet av 1969 skul
le arbetslösheten vara nere i ca 4 %. Denna prognos om arbetsmarknadens
utveckling är baserad på en något lägre produktionstillväxt än vad som
här ansetts trolig. Likväl kan det förefalla sannolikt att arbetslösheten un
der större delen av 1969 kommer att överstiga 4 %, med tanke på att pro
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duktivitetsutvecklingen skulle kunna bli något gynnsammare än vad man
officiellt räknar med. En dämpning av kostnadsstegringarna kan förutses.
Avtal gällande större delen av arbetsmarknaden träffades 1968. På grundval
av dessa samt mot bakgrund av det svagare arbetsmarknadsläget, torde
löneökningarna bli lägre 1969 än 1968.
Till följd av den förväntade utvecklingen av den interna efterfrågan räk
nar man officiellt med att importen kommer att minska något under första
halvåret för att sedan åter öka något. Totalt skulle importökningen minska
från över 20 % 1968 till ca 3 % 1969. Även om man, i konsekvens med vad
som ovan sagts, finner det befogat att räkna med en något högre import
1969 kommer utan tvivel dämpningen att bli betydande. Exporten kan vän
tas öka obetydligt svagare än 1968, eller med ca 7 %. Denna utveckling
skulle leda till en märkbar förstärkning av handelsbalansen 1969 i förhål
lande till 1968, men överskottet torde inte komma att bli mer än hälften
så stort som 1966 och 1967 års, under vilka år handelsbalansen betraktades
som oroande svag.
Storbritannien
De primära målsättningarna med devalveringen november 1967 och den
mycket strama budget som lades fram i mars 1968 var att uppnå yttre
balans genom ökad export och minskad import samt att stimulera den pri
vata industrins fasta investeringar på bekostnad av den privata konsum
tionen. Framgången i dessa hänseenden har varit begränsad under 1968.
Den totala produktionen har ökat i ungefär den takt som förutsågs under
början av året eller med ca 3,5 %. Avvikelserna från den eftersträvade
inhemska efterfrågeinriktningen har emellertid varit betydande. Sålunda
har den privata konsumtionen ökat mer än förutsetts och investeringsök
ningen helt härstammat från andra sektorer än industrin.
Exportutvecklingen har varit relativt gynnsam i förhållande till tidigare
år. En markant ökning under första kvartalet berodde till en del på en
eftersläpningseffekt från liamnarbetarstrejkerna under hösten 1967. Den
dämpning som inträffade andra kvartalet var därför väntad och under lop
pet av tredje kvartalet skedde åter en betydande ökning. Under de elva
första månaderna ökade exporten med ca 23 % i värde. Exportpriserna be
räknas ha ökat med drygt 6 % i pund, vilket innebär att drygt halva devalveringseffekten tagits ut i form av en sänkning av exportpriserna räk
nat i utländsk valuta. Trots devalveringen ökade importen mycket kraftigt
under första kvartalet 1968. Den väntade åtstramningen av den privata
konsumtionen i den kommande budgeten resulterade i att konsumenterna
gjorde störa inköp under början av året och detta torde till stor del för
klara importutvecklingen under denna period. Den nedgång av importen
som förväntades efter budgeten har emellertid inte inträffat utan importen
har i stort stagnerat på den höga nivå som uppnåddes under första kvar-
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talet. I oktober inträffade åter en markant ökning. Många speciella fak
torer liar anförts som förklaring till att importen inte hejdats. Av betydelse
torde ha varit att en lagerpåfyllnad ägt rum efter en omfattande neddrag
ning törsta kvartalet och att därvid lagrens importandel tycks ha varit
högre än tidigare. De höga importsiffrorna under början av året har lett
till spekulationer om en kommande importreglering och även detta torde
ha bidragit till den ogynnsamma importutvecklingen. Importpriserna be
räknas ha stigit med knappt 11 % i pund, men priskänsligheten hos den
brittiska importen förefaller inte betydande. Under de elva första må
naderna ökade importen nämligen med ca 23 % i värde och ca 12 % i
volym. Underskottet i handelsbalansen som hela 1968 varit betydande, av
tog under tredje kvartalet, för att i oktober åter märkbart öka. För de tio
törsta månaderna uppgick det korrigerade handelsbalansunderskottet till
615 miljoner pund mot 318 miljoner pund under samma period 1967. No^ ember visade minskat underskott, främst beroende på en ökning av ex
porten.
Den allvarliga försämringen av utrikeshandeln under oktober, med sjun
kande export och ökande import och därmed ett tilltagande handelsbalansunderskott, satte ny fart på spekulationerna om en förestående brittisk im
portreglering. Det föreföll också troligt att någon ytterligare form av im
portbegränsning skulle bedömas som nödvändig. Från flera håll har påpe
kats att en effektiv begränsning av likviditeten krävs som komplement till
skattehöjningarna och de s. k. kredittaken för att begränsa den privata
konsumtionen. Detta torde dock inte i sig vara tillräckligt för att uppnå
den eftersträvade förstärkningen av den yttre balansen.
Den uteblivna förbättringen av handelsbalansen har lett till att pundet
även under 1968 tidvis utsatts för spekulativa kapitalrörelser. Främst för
att förstärka förtroendet för den brittiska valutan har den internationella
regleringsbanken, DIS, beslutat att tillsammans med tolv västliga industri
länder ge Storbritannien en stand-by-kredit på 2 miljarder dollar. Drag
ningar på denna kredit får göras under tre år och återbetalningarna skall
ske under en tioårsperiod. Krediten har givits i syfte att förhindra att plöts
liga minskningar i sterlingländernas pundreserver skulle hota stabiliteten i
det internationella valutasystemet. Storbritannien har i samband härmed
gai anterat ett fast dollarvärde på sterlingländernas valutareserver i pund.
Villkoret för denna garanti är bl. a. att sterlingländerna håller en viss
minimiandel av sin valutareserv i London och att 10 % av den totala va
lutareserven hålls i ogaranterad sterling. Den brittiska regeringen beslöt
vidare i oktober att förbjuda alla handelskrediter i sterling för handel mel
lan tredje länder. På kort sikt får denna åtgärd en positiv effekt på betal
ningsbalansen.
Prognosen för industriinvesteringarna har kontinuerligt nedreviderats
under 1968. Helårsresultatet torde vara att ingen ökning av dessa ägt rum
3
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efter nedgången 1967. Övriga näringslivets investeringar har däremot ökat.
Bostadsbyggandet tycks ha ökat med ca 6 %, till stor del beroende på
ökat offentligt bostadsbyggande. De offentliga investeringarnas ökningstakt
bar ungefär "halverats i förhållande till 1967, vilket dock innebär att de ökat
med drygt 6 %. Inom den nationaliserade industrin har utvecklingen varit
svagare. Totalt torde de fasta investeringarna ha ökat med knappt 5 %
1968.
De åtgärder som presenterades i vårens budget förutsågs få en så hämman
de effekt på den privata konsumtionen att denna efter den stora ökningen
första kvartalet skulle minska så kraftigt under loppet av året att helårs
resultatet skulle bli en oförändrad nivå i förhållande till 1967. Efter en ned
gång under andra kvartalet började emellertid konsumtionen åter öka och
den totala ökningen torde komma att bli ca 3 %. På grund av denna utveck
ling beslöt den brittiska regeringen i oktober att åter skärpa reglerna för av
betalningsköp.
En bidragande orsak till att den privata konsumtionen inte påverkats i
den omfattning som väntats torde ha varit att de indirekta skattehöjningar
na inte i den utsträckning som förutsetts slagit igenom på prisnivån. Under
tolvmånadersperioden fram t. o. m. augusti 1968 stannade nämligen konsu
mentprisernas ökning vid 5,8 % trots de indirekta skattehöjningarna och
devalveringen. Lönerna beräknas ha ökat med ca 7 % mellan juli 1967 och
juli 1968. En större del av denna ökning ägde rum under periodens början,
då löneökningar som uppskjutits, till följd av den tidigare stränga prisoch lönekontrollen, trädde i kraft. Under våren presenterades en ny prisoch inkomstlag i vilken bl. a. fastslogs att de genomsnittliga löneökningarna
inte skulle överskrida 3,5 %. I stort tycks de därefter träffade löneavtalen
hållits inom denna gräns.
Arbetslösheten ökade kraftigt under 1967 och fortsatte att stiga under
början av 1968. Läget har därefter stabiliserats och under månaderna au
gusti, september och oktober uppgick den procentuella arbetslösheten till
2,4 %. I förhållande till motsvarande period 1967 har den totala arbetslös
heten sjunkit obetydligt.
Fördelningen i tiden av det offentligas inkomster och utgifter kommer
att innebära en åtstramning av den finanspolitiska effekten för resten av
budgetåret fram till slutet av mars. Även för hela 1969 kan förutses att sti
mulansen från den offentliga sektorn bli ringa eller ingen. De offentliga in
vesteringarna beräknas stagnera totalt, varvid en minskning av investe
ringarna inom den nationaliserade industrin skulle uppvägas av en viss ök
ning av övriga offentliga investeringar, inklusive bostadsbyggandet. Den
offentliga konsumtionen förutses bli i det närmaste oförändrad 1969 i för
hållande till 1968.
Den senaste konjunkturbarometern visar på en betydande ökning av in
dustrins investeringar 1969. Enligt denna skulle de komma att öka med
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17 %. Från brittiskt håll har man ifrågasatt detta resultat och det förefaller
sannolikare att ökningen kommer att bli lägre. Resultatet bör dock kunna
tolkas så att tillförsikten inom det brittiska näringslivet ökat och under för
utsättning av en fortsatt stimulans från den utländska efterfrågan torde
man kunna räkna med en tydlig ökning av industriinvesteringarna. I sam
band med devalveringen infördes ett kredittak om 100 % av bankutlåningen
före devalveringen för den privata industrin exklusive exportindustrin. I
maj 1968 skärptes reglerna så att exportindustrin inkluderades, medan taket
höjdes till 104 %. Inom denna ram skall exportindustrin prioriteras. En
fortsättning av den strama kreditpolitiken kan förutses. Bl. a. på grund
härav kan väntas att investeringsutvecklingen inom det övriga näringslivet
blir relativt svag.
Trots den förutsedda dämpningen av importefterfrågan i Förenta sta
terna 1969 torde den gynnsammare exportutvecklingen kunna fortsätta
1969. Bl. a. torde devalveringen 1967 ännu under 1969 ge utrymme för
ytterligare prissänkningar och en värdeökning på inemot 9 % kan möjligen
uppnås. Från brittisk sida räknar man med en volymminskning av impor
ten om någon procent 1969. Även om man skulle lyckas dämpa den privata
konsumtionen kunde en sådan utveckling förefalla tveksam i beaktande av
alt den brittiska importen visat sig föga priskänslig och att en ökning av
industriinvesteringarna var att vänta. I samband med den ånyo tilltagande
oron på valutamarknaden tillkännagavs i november införandet av en ny
typ av importbegränsande åtgärd, samt höjda omsättningsskatter och en
ytterligare åtstramning på kreditmarknaden. Mot bakgrund av åtgärderna
för att ytterligare begränsa den privata konsumtionen torde en mycket svag
konsumtionsutveckling vara att vänta.
Den åtgärd som direkt riktar sig mot importen innebär att importörerna
hos staten under 180 dagar skall deponera en summa motsvarande 50 % av
importvärdet. Verkningarna av denna åtgärd är svåra att nu uppskatta, men
utsikterna att förverkliga den officiella brittiska importprognosen synes
dock genom de beslutade åtgärderna förbättrats. En förbättring av bytes
balansen kan därmed väntas under loppet av 1969.
Västtyskland
Efter en period med minskande produktion har den västtyska ekonomin
sedan senare delen av 1967 åter expanderat. Ännu under våren 1968 rådde
tveksamhet om uppgångstendenserna skulle hålla i sig efter det att effekten
av de vidtagna stimulansåtgärderna upphört. Under hösten 1968 föreföll det
emellertid ganska säkert att konjunktursvackan var övervunnen. Detta kan
bl. a. ses av industrins orderutveckling. Den totala orderingången har efter
en tillfällig nedgång under början av 1968 ökat och både orderingången
och orderstocken översteg under hösten tydligt läget från före konjunktur
nedgången. Fortfarande har den utländska orderutvecklingen varit gynn
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sammast, men en återhämtning har nu inträffat för den inhemska. Störst
har omslaget för investeringsvaror varit. Den totala produktionen beräknas
ha ökat med ca 6 % 1968 och industriproduktionen med ca 9 %.
Den betydande ökningen av den totala produktionen under första halv
året 1968 berodde till stor del på ett markant omslag i lagerutvecklingen.
Ungefär hälften av produktionsökningen under denna period torde sålunda
kunna hänföras till ökade lagerinvesteringar. Exporten har fortsatt att vara
en betydelsefull expansiv faktor. De offentliga investeringarna har ökat, vil
ket till stor del har sin grund i den andra tilläggsbudgeten 1967. Efter hand
har emellertid även den privata investeringsefterfrågan tilltagit. Enligt den
senaste konjunkturbarometern torde industriinvesteringarna ha ökat med
9 % i värde 1968. Totalt beräknas de fasta investeringarna ha ökat med ca
7 % i volym 1968. Investeringsnedgången 1967 var kraftigast för maskiner
och uppgången 1968 var starkare för dessa än för byggnadsinvesteringarna.
Trots att särskilda åtgärder vidtagits för att stimulera bostadsbyggandet
tycks detta ha ökat endast obetydligt. Tillväxten av den offentliga konsum
tionen beräknas till endast någon procent. Huvudsakligen beror denna svaga
utveckling på att den militära anslagsförbrukningen minskade absolut un
der första halvåret. Även den privata konsumtionen var svag under början
av året, men tilltog under loppet av året och helårsökningen beräknas till
knappt 3 %.
Produktionsökningen har lett till att den lediga kapaciteten i allt högre
grad åter börjat utnyttjas. Arbetslösheten har varit avtagande sedan mitten
av 1967 och i september 1968 uppgick arbetslöshetsprocenten till 0,8 % mot
1,6 % samma månad ett år tidigare. Den genomsnittliga arbetslösheten för
1968 kommer dock att överstiga 0,8 %, vilket är den procentsats som defi
nierats som full sysselsättning i långtidsplanen. Antalet utländska arbetare
minskade kraftigt under konjunkturnedgången, men under 1968 har impor
ten av arbetskraft åter ökat. Vid utgången av tredje kvartalet fanns det
100 000 fler utländska arbetare än vid årsskiftet 1967/1968 (vilket dock är
mer än 220 000 färre än 1966). Trots denna utveckling fortsatte den totalt
angivna arbetskraften att minska åtminstone fram till sommaren 1968. Bety
dande produktivitetsvinster har därmed gjorts. Samtidigt har den stabila
pris- och löneutvecklingen bibehållits. Under tolvmånadersperioden fram
t. o. m. augusti 1968 ökade konsumentpriserna med 1,3 %. Det bör då be
aktas att mervärdeskattesatsen höjdes med en procentenhet från 1 juli. Lö
neökningarna 1968 blir begränsade bl. a. på grund av att de avtal som träf
fades 1967 löper till mitten av 1969.
Produktivitets- och kostnadsutvecklingen innebär att den västtyska ex
portens konkurrenskraft ytterligare förstärkts. Den betydande exportök
ningen 1967 motverkade i väsentlig grad effekten av den svagare inhemska
efterfrågan. Under 1968 har exporten fortsatt att öka och under de tre
första kvartalen var ökningen nära 12 %. Importen ökade under samma

Bil. 1. Preliminär nationalbudget för år 1969

37

period med 16 %. Denna utveckling har inneburit att det mycket stora han
delsbalansöverskottet 1967 inte märkbart reducerats. Överskottet uppgick
till 11,9 miljarder DM de tre första kvartalen 1968 mot 12,6 under samma
period 1967. På grund av att underskottet på bytesbalansens övriga poster
reducerats var bytesbalansens överskott för denna period något högre 1968
än 1967. Med en trolig exportökning om drygt 12 % för hela 1968 och en
importökning om ca 15 % skulle handelsbalansens överskott för hela året
uppgå till drygt 16 miljarder DM, en minskning på ca 0,8 miljarder i för
hållande till 1967. Bytesbalansens överskott torde därmed bli något högre
än 1967, då det uppgick till 9,7 miljarder DM.
Liksom 1967 har Västtyskland 1968 varit en betydande kapitalexportör.
Kapitalexporten har emellertid bytt karaktär. Under 1967 bestod den hu
vudsakligen av kortfristigt kapital, medan under 1968 den långfristiga kapi
talexporten mer än fyrdubblats. I stället har Västtyskland under 1968 blivit
en importör av kortfristigt kapital. Till stor del torde detta bero på en spe
kulation i en appreciering av den västtyska marken. Under intryck av det
ihållande och stora exportöverskottet och det stabila kostnadsläget har ryk
ten om en förestående appreciering ofta cirkulerat under hösten.
Den framlagda budgeten för 1969 innebär en betydande åtstramning i för
hållande till 1968. Statsutgifternas ökningstakt reduceras från ca 8 % 1968
till drygt 5 % 1969. Lånebehovet minskar från 7,4 miljarder DM till 3,6 mil
jarder. Under 1968 gav dessutom de under 1967 beslutade tilläggsbudgeter
na en betydande stimulans, vilken i det närmaste upphör 1969. En väsentlig
intäktsökning i den statliga budgeten 1969 följer därav att övergångsbe
stämmelserna vid mervärdeskattens införande upphör och därmed intäk
terna från denna skatt erhålls fullt ut. De officiella västtyska kommen
tarerna vid budgetpresentationen har bl. a. gått ut på att det beräknade
upplåningsbehovet inte skulle innebära någon risk för den västtyska valu
tans stabilitet.
I motsats till 1967 och 1968 torde den huvudsakliga stimulansen för eko
nomin 1969 komma att härröra från den interna privata efterfrågan. Enligt
den senaste konjunkturbarometern skulle industriinvesteringarna komma
att öka med 16 % 1969. En prognos om en relativt kraftig ökning av de pri
vata fasta investeringarna stöds även av den senaste orderutvecklingen för
investeringsvaror och av att den outnyttjade kapaciteten inom industrin
minskat. Huvudsakligen är det maskininvesteringarna som väntas tillta,
medan byggnadsinvesteringarnas ökning torde bli relativt obetydlig. Härtill
bidrar en betydande reducering av de offentliga investeringarnas öknings
takt, liksom att bostadsbyggandet fortsatt förväntas bli svagt. Lagerökning
en torde avta med hänsyn till den kraftiga ökningen 1968.
En viss ökning av den totala sysselsättningen förutses för 1969, vilket
dels skulle leda till ytterligare någon minskning av arbetslösheten, dels till
en fortsatt ökad import av arbetskraft. Under sommaren 1969 skall nya löne
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avtal träffas och med hänsyn till bl. a. produktivitets- och vinstutvecklingen
förefaller det troligt att den avtalsmässiga löneökningen kommer att över
stiga den nuvarande om ca 4 %. Spar kvoten ökade under konjunkturned
gången och under antagande av ett förbättrat ekonomiskt läge synes en
minskning av denna sannolik. En ökning av den privata konsumtionen un
der loppet av 1969 kan därmed förutses.
Enligt de officiella västtyska prognoser som framlades före november
väntade man sig en minskning av exportökningen 1969 till 7 %. Denna
prognos motiverades främst med att kapacitetsläget inte skulle ge utrymme
för en högre export. Samtidigt räknade man med en importökning om 11 %,
härledd från den förväntade utvecklingen av maskininvesteringarna och
den privata konsumtionen. Detta skulle leda till ett fortsatt betydande han
delsbalansöverskott om ca 13 miljarder DM. Med den utveckling som här
ansetts trolig för industriinvesteringarna och sysselsättningen borde det
dock inte möta några kapacitetshinder att genomföra en högre exportök
ning än den angivna om 7 % 1969. Därmed skulle reduceringen av handels
balansöverskottet ha blivit ännu obetydligare än vad man officiellt räknade
med. Bytesbalansens överskott syntes dock komma att minska i något hög
re grad bl. a. genom att de utländska arbetarnas transfereringar till sina
hemländer och turistutgifterna torde komma att öka. Beslutet i november
att reducera den nuvarande mervärdeskatten på importen om 11 % med
4 procentenheter och införa en 4-procentig pålaga på exporten torde med
hänsyn till kostnadsläget inte kunna reducera det förväntade bytesbalans
överskottet i mer väsentlig grad så länge de betydande kapacitetsmarginalerna kvarstår. Man får emellertid räkna med att den inhemska efterfrå
gan, och som följd därav importen, kan komma att stiga kraftigare än vad
som här antagits, i synnerhet om den ekonomiska politiken mer aktivt
medverkar härtill. Under sådana förhållanden skulle även skatteomlägg
ningen få större marginell effekt på bytesbalansen.
Vissa åtgärder har beslutats för att minska det spekulativa kapitalinflö
det. Bl. a. har ett krav på en 100-procentig reservkvot införts för bankernas
ökning av utländska tillgångar. Skall målsättningarna om en fortsatt stabil
kostnadsutveckling och en fast växelkurs kunna vidhållas med ett alltjämt
väsentligt överskott i bytesbalansen förutsätter detta en fortsatt betydande
västtysk kapitalexport 1969.
Frankrike
Under början av 1968 existerade betydande ledig kapacitet inom den
franska ekonomin både i kapital och i arbetskraft. Arbetslösheten hade ökat
kontinuerligt sedan mitten av 1966. Utsikterna inför 1968 tydde inte på att
någon markant förändring av detta läge skulle inträffa. Mot bakgrund av
detta beslutade den franska regeringen i januari om en rad expansiva åt
gärder. Målsättningen var att man åtminstone skulle uppnå en produktions
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ökning om 5 % 1968. Före krisen i maj och juni föreföll det sannolikt att
denna tillväxttakt skulle komma att uppnås. Industriproduktionen som va
rit svag under loppet av 1967 ökade under de fyra första månaderna 1968
med drygt 6 % i förhållande till samma period 1967. Den främsta stimu
lansen härrörde från den utländska efterfrågan. Exporten ökade under de
fyra första månaderna med nära 15 %. Efter hand tycktes dock en ökning
av den privata inhemska efterfrågan vara på väg. Den tilltagande produk
tionen resulterade i ett effektivare utnyttjande av den existerande kapaci
teten, men däremot fortsatte arbetslösheten att öka under våren.
De omfattande strejkerna under maj och juni och de nya avtal som följde
på dessa innebar naturligtvis en radikal förändring av det ekonomiska läget.
Produktionsbortfallet under strejkerna har beräknats till 4—6 % av en total
årsproduktion. Överenskommelsen på arbetsmarknaden »Grenelleavtalet»
omfattade en generell lönehöjning om 10 %, en höjning av den garanterade
minimilönen till tre franc per timme samt vissa ökade socialavgifter. I regel
blev de slutliga avtalade löneökningarna något högre. Arbetsveckan skall
under fem år stegvis förkortas från 48 till 40 timmar.
De ekonomiska problem som krisen och dess upplösning lett till kan, en
ligt den franska regeringens bedömning, sammanfattas i fyra huvudpunk
ter. Som en följd av kostnadsökningarna, löneförskotten efter strejkerna
och inkomstbortfallet under strejkerna har företagens likviditetssituation
blivit bekymmersam. Detta kunde komma att leda till företagsnedläggelser
och minskade investeringar. Den redan svåra arbetslöshetssituationen kunde
därmed komma att ytterligare förvärras. Genom kostnadsökningarna för
sämras det internationella konkurrensläget. Den yttre balansen kunde där
med komma att försämras allvarligt. Grenelleöverenskommelsen innebar en
betydande ökning av statsutgifterna och budgetunderskottet både 1968 och
1969 skulle därför komma att bli oroväckande stort.
I detta läge uttalade regeringen att man skulle sträva efter att möta pro
blemen genom att föra en expansiv ekonomisk politik. Härigenom skulle
realt utrymme skapas för att tillgodose den ökade köpkraften och ökningen
av arbetslösheten skulle kunna hejdas. Samtidigt måste en inflationistisk
utveckling undvikas. För att främja en sådan utveckling beslöts i juli föl
jande åtgärder: Kreditpolitiken lättades allmänt och speciella temporära
åtgärder vidtogs för att företagen skulle kunna klara av de exceptionella
utgifterna orsakade av krisen. Prisutvecklingen skall kontrolleras bl. a.
genom ett omfattande system med överläggningar inom näringslivet och
mellan detta och myndigheterna om begränsning av prisökningarna. För att
minska försämringen av handelsbalansen infördes kvantitativa restriktio
ner för vissa importvaror, medan för andra produkter importutvecklingen
noggrant skulle övervakas. Exporten skulle under en begränsad tid erhålla
subventioner. Subventionerna sänktes 1 november och skulle avskaffas helt
1 februari 1969. Ett omfattande valutautflöde följde på maj—junikrisen.
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För att motverka detta infördes en temporär valutarestriktion och räntan
höjdes från 3,5 till 5 %.
Vid presentationen av dessa åtgärder betonades att dessa skulle följas
upp i budgetförslaget för 1969. Detta lades fram i september. Budgeten bygg
de på förutsättningarna att den franska ekonomin skulle komma att expan
dera med drygt 7 % 1969 samt att prisökningarna skulle begränsas till ca
4 %. Stor vikt lades i förslaget på investeringsstimulerande åtgärder för den
privata industrin. Skatten på företagens lönesumma reducerades och syste
met med skatteavdrag för investeringar utvidgades. Fördelaktiga krediter
gavs för prioriterade investeringar. Åtgärderna beräknades tillsammans kos
ta ca 3,3 miljarder franc. Med de tilläggsanslag som beslutats under 1968
skulle statsutgifterna totalt komma att öka med ca 12 % 1969. Budgetun
derskottet som 1968 beräknades till inemot 14 miljarder franc skulle under
1969 enligt detta förslag komma att uppgå till nära 12 miljarder franc.
Statsinkomsterna kommer att förstärkas genom en höjning av skatten för
de högre inkomsttagarna och av arvsskatten samt av vissa punktskatter.
Däremot skall skatten för de lägsta inkomsttagarna sänkas.
Redan mot slutet av sommaren hade produktionen kommit upp i den
nivå som rådde före strejkerna och under hösten förstärktes uppgångstendenserna. En betydande lagerpåfyllnad ägde rum efter det att lagren i stor
utsträckning tömts under strejkerna. De betydande löneökningarna bidrog
till att den privata konsumtionen efter hand tilltog. Orderutvecklingen för
investeringsvaror och industrienkäter tydde på att de privata investering
arna, efter nedgången under sommaren, åter var på uppåtgående. Under
höstmånaderna upphörde arbetslöshetssituationen att försämras.
Exportökningen var under hösten åter betydande. Under de tio första
månaderna ökade exporten med över 11 %, trots förlusterna under strej
kerna. Till denna utveckling bidrog att exportprisökningarna kunnat be
gränsas genom de i juli införda subventionerna. Importen ökade under sam
ma tid med drygt 10 %. Detta innebär att handelsbalansens underskott i
stort sett var oförändrat i förhållande till de tio första månaderna 1967.
Bytesbalansen har däremot försvagats bl. a. till följd av minskade turistin
täkter.
Förutsättningarna föreföll i oktober goda att Frankrike skulle kunna klara
av de akuta ekonomiska svårigheterna som uppstått efter vårens kris. I
samband med att 1969 års budget presenterades i september avskaffades
den tillfälliga valutakontrollen. Ett valutautflöde har pågått från Frankrike
ända sedan vårens oroligheter. Under november accelererade utflödet. Till
en del kan detta möjligen förklaras av att prisökningarna, som under de
första månaderna efter krisen varit begränsade, blev snabbare från och med
september. Från 1 november reducerades exportsubventionerna till hälften,
vilket kan ha bidragit till ökad oro för den fortsatta handelsbalansutveck
lingen. För att hejda valutautflödet och för att förstärka förtroendet för
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francen höjdes diskontot med 1 % till 6 % den 11 november och vissa andra
kreditåtstramande åtgärder vidtogs. Något senare deklarerade finansminis
tern alt statsutgifterna för 1969 skulle skäras ned. Dessa åtgärder hade
emellertid inte någon effekt på valutautflödet. Spekulationerna i att fran
cens värde i förhållande till D-marken skulle minska fortsatte.
Oron på valutamarknaden föranledde ett sammankallande av tiogruppen.
I vida kretsar antogs att ett av resultaten från detta möte skulle bli en de
valvering av francen. Detta avvisades emellertid av den franska regeringen.
För att stärka francens ställning tillkännagavs en rad restriktiva åtgärder
och valutakontrollen återinfördes och skärptes i förhållande till de före
gående reglerna. Det beräknade budgetunderskottet för 1969 om drygt 12
miljarder franc skall reduceras till ungefär hälften huvudsakligen genom
utgiftsbegränsningar. Den statliga administrationen och samtliga ministe
riers utgiftsområden drabbas av nedskärningarna och de statliga företagen
får minskade subventioner. Kreditgivningen skall stramas åt och prisöver
vakningen skärps. De lönehöjningar som följer på Grenelleavtalet skall ge
nomföras, men lönehöjningarna under 1969 begränsas. För att främja ex
porten beslutades om en skatteomläggning. Den tidigare lönesummeskatten
slopas helt, medan i stället mervärdeskattesatserna höjs. Eftersom total avdragsrätt för mervärdeskatten gäller för exporten, och importen belastas
med en avgift motsvarande mervärdeskatten, leder denna omläggning till
att exporten och hemmaproduktionen i kostnadshänseende gynnas i förhål
lande till importen.
I nuvarande läge är det mycket svårt att göra en uppskattning av vilken
effekt dessa åtgärder får på den franska expansionen och bytesbalansen
1969. Före valutaoroligheterna räknades med att produktionen skulle kom
ma att öka med drygt 7 % 1969. Från fransk sida förutsattes att kostnads
ökningarnas genomslag på exporten skulle kunna begränsas genom en gynn
sam produktivitetsutveckling och att därmed exportökningstakten 1968 i
det närmaste skulle kunna bibehållas 1969. Samtidigt förutsågs att den till
tagande inhemska efterfrågan och den ökade köpkraften hos konsumenter
na skulle leda till en kraftig importökning. Bytesbalansens underskott skul
le därmed komma att öka 1969 och beräknades uppgå till knappt 5 miljar
der franc. De nu beslutade åtgärderna kommer att begränsa importökning
en, medan exportökningen skulle kunna bli av den omfattning som tidi
gare räknades med från fransk sida. Genom att de vidtagna åtgärderna
även får beräknas leda till minskat underskott på bytesbalansens tjänstepost, skulle en reducering till hälften av det tidigare beräknade under
skottet på bytesbalansen kunna uppnås med en importökning om ca 11 %.
Det förefaller dock troligt att importökningen blir mer begränsad. Åtgär
derna för att dämpa den inhemska efterfrågan torde i första hand komma
att gå ut över den privata konsumtionen. 1 nuvarande läge kan även spa
randet komma att öka. Med hänsyn till kreditåtstramningen och till den
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allmänt mer osäkra situationen som valutakrisen skapat förefaller det san
nolikt att även de privata investeringarna blir något lägre än vad som tidi
gare förutsetts.
Italien
Under slutet av 1967 inträffade en avmattning av den inhemska efterfrå
gan, i första hand beroende på en markant dämpning av den tidigare mycket
kraftiga ökningen av de privata fasta investeringarna. Denna utveckling har
fortsatt under 1968 varvid även den privata konsumtionsökningen tycks ha
försvagats något. För hela året torde uppgången av de privata investeringar
na, exklusive bostäder, begränsas till knappt 4 % mot en ökning om över
15 % 1967. Störst är omslaget vad gäller maskininvesteringarna. Öknings
takten av den totala produktionen har dock i stort sett bibehållits, främst
genom en kraftig ökning av exporten. Bostadsbyggandet har fördubblat sin
ökningstakt i förhållande till 1967 och torde öka med ca 8 %. Den offentliga
sektorn ökar något snabbare 1968, både vad gäller konsumtion och investe
ringar än 1967. Den totala produktionens tillväxt beräknas uppgå till ca
5 %.
Importökningen var obetydlig under första halvåret 1968 vilket till stor
del berodde på den svagare inhemska efterfrågan och på en lagerneddrag
ning. Till importutvecklingen bidrog även att, efter en exceptionellt god
skörd 1967, födoämnesimporten minskade. De senaste utrikeshandelssiffrorna visar dock på en tilltagande import. Under de åtta första månaderna
ökade exporten med drygt 15 % i värde, medan importökningen stannade
vid 3 %. Utrikeshandeln balanserar därmed för denna period och genom tu
ristintäkter och inkomsterna från emigrantarbetare innebär detta ett över
skott på bytesbalansen som under de sju första månaderna uppgick till 605
miljarder lire, mot drygt hälften för samma period 1967. Kapitalutflödet har
ökat och utgörs i stor utsträckning av utländska portfölj investeringar. För
hela 1968 beräknas exporten öka med ca 14 % och importen med 5 %. De
importkvoter som Frankrike införde efter vårens händelser drabbar särskilt
den italienska exporten på Frankrike. Detta kommer att i någon mån verka
återhållande på exporten under senare delen av 1968.
Industriproduktionen ökade med ca 5 % första halvåret 1968, en sänk
ning till hälften av 1967 års ökningstakt. Den registrerade arbetslösheten
har inte stigit men ligger på en hög nivå. Genom dämpningen inom industrin
har ökningen av arbetskraften hejdats där. Undersysselsättningen inom
jordbruket är ett dominerande problem. Den italienska ekonomin kan alltså
för närvarande karakteriseras som en ekonomi som producerar mer än den
kan utnyttja, vilket lett till bytesbalansöverskott och kapitalexport, samti
digt som den producerar för litet för att kunna utnyttja sina produktions
resurser.
Under sommaren framgick det ännu inte klart att Italien var inne i en
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konjunkturfas med avtagande inhemsk efterfrågan. Den budget för 1969
som framlades i slutet av juli var dock något mer expansiv än budgeten för
1968. Något senare presenterade emellertid regeringen ett omfattande pro
gram för att stimulera ekonomin. Bl. a. skall de privata företagen ges skattekrediter för produktiva investeringar, förmånliga kreditmöjligheter för in
dustriell forskning skall skapas och med olika medel skall investeringarna i
södra Italien främjas. Vissa offentliga investeringar inom transportväsendet
skall tidigareläggas. Låginkomsttagarna skall ges lån med låg ränta för bo
stadsbyggande. Även den privata konsumtionen skall ges viss stimulans
bl. a. genom ökade arbetslöshetsunderstöd. I slutet av oktober godkände
parlamentet dessa förslag.
Regeringen har fastslagit en tillväxt av bruttonationalprodukten om 7 %
för 1969 som en målsättning. Med hänsyn både till den reala och den finan
siella kapacitetssituationen vore en sådan tillväxt möjlig. Drivandet av en
expansiv finanspolitik i Italien möter emellertid betydande administrativa
problem. En stor eftersläpning har hittills rått mellan beslut och verkstäl
lande och åtskilliga medel finns reserverade för investeringsprojekt som inte
realiserats. Takten för det i femårsplanen 1966—1970 fastlagda programmet
för offentliga investeringar har hittills till stora delar underskridits. En för
utsättning för att den eftersträvade produktionsökningen skall kunna upp
nås torde därför bl. a. vara att de offentliga investeringarna genomförs i
snabbare takt än hittills varit fallet.
Även om så inte skulle ske torde man dock kunna räkna med en produk
tionsökning på mellan 5 och 6 % 1969. Med hänsyn bl. a. till de åtgärder
som beslutats för att stimulera de privata investeringarna förefaller en ökad
tillväxt för dessa trolig, även om takten från 1966 och 1967 inte kommer att
uppnås. Den offentliga sektorn kan förutsättas bidra till expansionen och
den privata konsumtionen öka något snabbare än 1968. En måttlig lager
uppbyggnad torde äga rum. Exporten väntas öka relativt svagt första halv
året och helårsökningen kan förväntas bli lägre än 1968. Den direkta effek
ten av den franska importbegränsningen torde bli särskilt märkbar i Italien.
Importen torde däremot öka markant. Till detta bidrar det antagna omsla
get i lagerutvecklingen och att födoämnesimporten åter kommer att öka.
Handelsbalansen skulle därmed resultera i ett relativt obetydligt underskott,
medan överskottet på bytesbalansen inte nämnvärt torde komma att under
stiga överskottet från 1968. Bl. a. bör en ökad import av italiensk arbets
kraft till Västtyskland bidra till en ökning av transfereringsinkomsterna.
Danmark
Under senare delen av 1967 präglades den danska ekonomin av svag in
hemsk efterfrågan och en hastigt stigande arbetslöshet. Industriexporten
ökade däremot ganska snabbt och den offentliga sektorn fortsatte sin expan
sion. Denna utveckling har fortsatt under större delen av 1968. Arbetslöshe
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ten var under de tre första kvartalen drygt dubbelt så hög som motsvarande
perioder 1967. I syfte att bevara den genom devalveringen uppnådda kon
kurrensfördelen för industrivaruexporten och för att förbättra den yttre ba
lansen har myndigheterna fört en restriktiv ekonomisk politik. Sålunda höj
des momsen från 10 till 12,5 % 1 april, ett tidigare beslut om vinststopp för
längdes till 1 november 1968 och gällande till samma tidpunkt infördes pris
stopp på bl. a. tjänster. För att stimulera de privata investeringarna har
emellertid penningpolitiken lättats under 1968. Räntan har sänkts med en
halv procentenhet tre gånger under året, senast i slutet av augusti, varefter
den uppgick till 6 %. Samtidigt med den sista räntesänkningen sänktes ban
kernas depositionskvot till nationalbanken av inlånade medel från 20 till
10 %. Den tidigare emissionskontrollen på obligationer har nästan helt slo
pats och för att bibehålla den lägre räntenivån har nationalbanken under
hösten gjort betydande stödköp av obligationer. För att motverka den ök
ning av likviditeten som härigenom uppkommer, träffades i november ett
avtal mellan nationalbanken och de privata kreditinstituten om att dessa
som en extraordinär åtgärd skall placera knappt 1 miljard danska kronor
i speciella inlåningsbevis som utfärdas av nationalbanken. Kommunerna
har fått utökat låneutrymme på 300 miljoner danska kronor för investe
ringar för att motverka den ökande arbetslösheten. Prisstoppet upphörde
1 november som tidigare var sagt, medan det under hösten beslutades att
vinststoppet skall bibehållas till 1 juli 1969, dock med vissa uppmjukningar
i förhållande till de tidigare reglerna.
Trots åtgärderna för att stimulera de privata investeringarna har dessa
inte ökat 1968. Industriinvesteringarna, både vad gäller byggnader och ma
skiner, har minskat något i förhållande till den låga nivån 1966 och 1967.
Jordbrukets investeringar har minskat kraftigt. Bostadsbyggandet som av
tog under senare delen av 1967 fortsatte att minska till mitten av 1968. Un
der tredje kvartalet tycks en viss återhämtning ha skett och helårsresulta
tet kan möjligen komma att bli oförändrat i förhållande till 1967. Lagerför
ändringarna väntas bli obetydliga, men på grund av den goda skörden 1968
kan lagren av jordbruksvaror komma att bidra till en lagerökning. Den pri
vata konsumtionen tycks ha varit svag under hela 1968 och totalt ökat en
dast obetydligt i förhållande till 1967. Den offentliga sektorn är den enda
inhemska efterfrågekomponent som expanderat 1968. Både offentlig kon
sumtion och offentliga investeringar tycks ha ökat med ca 7 %.
Den huvudsakliga stimulansen för den danska ekonomin 1968 härrör från
den utländska efterfrågan av industrivaror. Under de tio första månaderna
1968 ökade industriexporten med 23 %. På Storbritannien ökade denna ex
port under samma period med 40 %. Efter den betydande exportminskning
en på Västtyskland 1967 har en kraftig återhämtning skett 1968. Nedgång
en av jordbruksexporten har fortsatt 1968. Under de tio första månaderna
ökade den totala exporten med ca 12,5 % i värde. Den genomsnittliga ex

Bil. 1. Preliminär nationalbudget för år 1969

45

portprisnivån beräknas bli i det närmaste oförändrad 1968. Exportpriserna
på industrivaror beräknas ha ökat med drygt 2 %, medan priserna på jord
bruksprodukter uppskattas ha sjunkit med mellan 3 och 4 %. Importen
ökade med inemot 10 % i värde under de tio första månaderna. Då import
priserna stigit med ca 7 % 1968 innebär detta en svag volymökning under
året. Handelsbalansens underskott torde i det närmaste bli oförändrat 1968
i förhållande till 1967, då det uppgick till 4,6 miljarder danska kronor.
Bytesbalansen förutses dock förbättras från ett underskott 1967 på 2,1 mil
jarder danska kronor till ett underskott om ca 1,4 miljarder 1968, vilket
till stor del beror på en gynnsammare utveckling av bytesbalansens övriga
poster.
Den totala produktionens tillväxt 1968 kan beräknas uppgå till drygt
2,5 %. Under sista kvartalet tydde flera indikatorer på ett tilltagande re
sursutnyttjande. Konjunkturbarometern från början av november angav att
utvecklingen inom industrin tredje kvartalet var bättre än vad som i förväg
förväntats. För fjärde kvartalet väntade industrin en förbättring för såväl
produktion och sysselsättning som för den inhemska och utländska order
ingången. Inom näringslivets övriga sektorer torde sysselsättningen komma
att ytterligare försvagas något. Den genomsnittliga arbetslösheten för 1968
beräknas till inemot 5 % mot 2,7 % för 1967.
Prisökningstakten har under de senaste åren varit hög. Till följd av den
mycket svaga inhemska efterfrågan har en dämpning inträtt under 1968.
Under tolvmånadersperioden fram t. o. m. juli ökade konsumentpriserna
med 5,8 % inklusive de prishöjande effekterna av momshöjningen och de
valveringen. Under samma period ett år tidigare ökade konsumentpriserna
med 6 % exklusive effekten av momsens införande. Industriarbetarlönerna
ökade med 9,5 % mellan 1966 och 1967. Löneökningen 1968 torde knappast
bli lägre, trots den svaga arbetsmarknadssituationen. Förutom de avtalsmässiga lönehöjningarna utlöses nämligen också tre dyrtidstillägg på grund
av prishöjningarna 1967 och 1968.
Under antagande av en fortsatt hög industrivaruexport 1969, kan den
totala produktionsökningen komma att uppgå till ca 4 %. En ökning av
den privata inhemska efterfrågan förefaller sannolik 1969. De privata in
vesteringarna har varit låga under tre år och med hänsyn både till stimu
lansen från den utländska efterfrågan och till den lättare kreditmarknaden
torde en måttlig ökning av dessa inträffa 1969. Efter nedgången av bo
stadsbyggandet från mitten av 1967 väntas åter en ökning 1969. Den pri
vata konsumtionen har stagnerat sedan mitten av 1967. En högre syssel
sättning kan förutses 1969 på grund av både ökad inhemsk aktivitet och
arbetstidsförkortningen från 44 till 42,5 timmars arbetsvecka från den 1
juni 1968. Detta tillsammans med att prisökningstakten torde avta 1969,
efter momshöjningens och devalveringens inverkan på prisnivån 1968, gör
att en real ökning av den privata konsumtionen kan antas.
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Den betydande exportökningen mellan helåren 1967 och 1968 förklaras
till en del av den svaga exportutvecklingen under början av 1967. Den kraf
tiga exportökningen på Storbritannien kommer inte att kunna fortsätta
1969. På grund av dessa faktorer torde man kunna förvänta en något sva
gare exportökning 1969 än 1968. Under antagande av den i detta kapitel
prognoserade tillväxten för övriga Västeuropa 1969 torde dock dämpningen
bli relativt liten. Med den måttliga expansion av den inhemska efterfrågan
som här förutsetts för 1969 och med hänsyn till den höjning av importpris
nivån som skedde under 1968 torde importökningen 1969 kunna bli begrän
sad. Den ökning av den inhemska efterfrågan som väntas förutses dock i
högre grad än tidigare härröra från sektorer med större importbenägenhet.
De danska myndigheterna räknar med en exportökning om 9 % och en
importökning om 6 % 1969. Detta skulle innebära ett i det närmaste oför
ändrat handelsbalansunderskott jämfört med 1967 och 1968.
Finland
Under de senaste åren har Finland fört en restriktiv politik, framkallad
av allvarliga yttre balanssvårigheter. Begränsningen av den inhemska ef
terfrågan har framför allt visat sig i en nedgång av de fasta investeringarna.
Den totala produktionens tillväxt uppgick till endast omkring 2 % både
1966 och 1967. Efter devalveringen hösten 1967 har den restriktiva finans
politiken fortsatt. Åtstramningen har framför allt skett genom den vid de
valveringen införda exportavgiften. Denna avgift som etappvis reducerats
beräknas ge en intäkt för staten på ca 600 miljoner mark 1968. Penningpoli
tiken har emellertid lättats och regeringen har även vidtagit andra åtgärder
för att stimulera investeringarna. Under första halvåret 1968 stagnerade
dock i stort sett den totala produktionen. Under andra halvåret tycks en
viss återhämtning ha skett, i första hand orsakad av en ökande export, men
under senare delen av året även framkallad av en något tilltagande inhemsk
efterfrågan. Industriproduktionen som under första halvåret ökade med
3 % kan komma att öka med mellan 4 och 5 % för helåret. Bruttonational
produktens tillväxt 1968 uppskattas till knappt 2 %.
De investeringsfrämjande åtgärderna hade ingen märkbar effekt under
första halvåret 1968. Under andra halvåret tycks dock nedgången ha hej
dats. Totalt beräknas minskningen av de fasta investeringarna till drygt
6 % 1968. De offentliga investeringarna har legat kvar på 1967 års låga
nivå, medan de privata minskat med ca 8 %. Byggnadsinvesteringarnas
nedgång var kraftigast. Dessa torde ha minskat med ca 10 %, medan ma
skininvesteringarnas nedgång var ungefär hälften så stor. De särskilda kre
ditlättnader för bostadsbyggandet som Finlands Bank beslutade våren 1968
tycks ha lett till en viss återhämtning av det statsunderstödda bostadsbyg
gandet under senare delen av året. Den privata konsumtionen beräknas ha
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ökat något svagare än totala produktionen, den offentliga med någon pro
centenhet mer än denna.
Den ökande världshandeln 1968 har tillsammans med devalveringen lett
till en kraftig expansion av exporten 1968. Under de tre första kvartalen
ökade exporten med över 36 % i värde. De genomsnittliga exportpriserna
ökade enligt preliminära beräkningar med ca 22 % första halvåret och med
ca 27 % under tredje kvartalet. Detta motsvarar i det närmaste den genom
snittliga sänkningen av markens värde i förhållande till utländsk valuta
efter nedskrivningen av marken och med hänsyn tagen till den brittiska
devalveringen och de övriga devalveringarna i samband med denna. Att
inga prissänkningar ägt rum beror till stor del på den i samband med de
valveringen införda exportavgiften. Dessutom skedde exporten av skogs
produkter under första halvåret i stor utsträckning i fasta pundpriser.
Störst har exportökningen av verkstadsprodukter varit. Exporttillväxten
totalt sett 1967 berodde helt på ökad export på öststaterna. Under första
halvåret 1968 ökade däremot denna endast i en omfattning motsvarande
prisökningen, medan exportökningen på Västeuropa uppgick till drygt 40 %.
På Västtyskland och Sverige ökade exporten med över 50 %. Exportprisnivån väntas stabiliseras och för hela 1968 skulle därmed prisökningen bli
knappt 20 %. Totalt förutses exporten öka med ca 10 % i volym och med
drygt 30 % i värde. Under första halvåret 1968 ökade importen av insatsvaror något i volym, medan övrig import minskade. Även på importpriserna
har devalveringseffekten slagit fullt igenom, vilket innebär att den genom
snittliga importprisnivån under första halvåret 1968 låg ca 26 % över nivån
från samma period 1967. För hela 1968 beräknas importprisökningen till
ca 20 %, dvs. ungefär densamma som exportprisförändringen. Totalt räk
nas med en nedgång av importvolymen med 3 till 4 % 1968. Detta innebär
att Finland 1968 skulle uppnå ett överskott på handelsbalansen om ca 100
miljoner mark efter de senaste årens betydande underskott. Överskottet på
bytesbalansens övriga poster ökar bl. a. på grund av större sjöfartsintäkter
och genom att devalveringen bidragit till att minska nettoutgifterna för
turism. Bytesbalansens positiva saldo beräknas därmed uppgå till ca 250
miljoner mark. Valutareserven fördubblades under första halvåret. Detta
berodde huvudsakligen på att importkrediterna ökat som följd av att det:
tidigare kravet på förhandsbetalning av importen slopats.
Den svaga produktionstillväxten har lett till en sedan början av 1967
stigande arbetslöshet. I oktober 1968 uppgick arbetslöshetsprocenten till
3,6 % mot 3,3 % samma månad 1967. Någon minskning kan inte förutses
för resten av året och den genomsnittliga arbetslöshetsprocenten torde kom
ma att uppgå till ca 4 % 1968 mot 2,8 % 1967 och 1,6 % 1966. Arbetslös
heten är inte bara konjunktur ellt betingad. Strukturomvandlingen har lett
till ett minskande arbetskraftsbehov inom jordbruk och skogsbruk och de
regionala skillnaderna är betydande. De sysselsättningsfrämjande åtgär
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derna för 1968 avsågs i början av året att i första hand gå ut på att stimu
lera de privata investeringarna. Mot bakgrund av den fortsatta ökningen
av arbetslösheten har regeringen under året begärt tilläggsanslag för direkta
sysselsättningsinsatser.
Den internationellt sett snabba pris- och kostnadsstegringen i Finland
bidrog till den betydande försämringen av den yttre balansen, vilken ledde
fram till devalveringen hösten 1967. Ännu under början av 1968 var ök
ningen av både löner och priser stor. Prisökningen berodde till stor del
på devalveringseffekter och lönerna ökade därmed automatiskt som en
följd av en indexklausul i det då gällande avtalet. Under våren ingicks
emellertid ett omfattande stabiliseringsavtal mellan regering och arbets
marknads- och näringslivsorganisationer. (För en redogörelse av innehållet
i detta avtal hänvisas till den reviderade nationalbudgeten för 1968.) Pris
stegringarna har dämpats markant sedan våren. Medan konsumentpriserna
steg med 4,4 % mellan december 1967 och april 1968, ökade de med 1,2 %
mellan april och september 1968. En fortsatt dämpning av pris- och löne
utvecklingen kan förutses.
Som villkor för att stabiliseringsavtalet skulle godkännas fick regeringen
utfästa sig att inte höja skatterna 1968 och 1969 samt att begränsa stats
utgifterna. Detta präglar det under hösten 1968 framlagda budgetförslaget
för 1969. I förhållande till budgetförslaget 1968 skulle de totala statliga ut
gifterna i stort sett bli oförändrade 1969. Detta innebär med hänsyn till de
tilläggsanslag som beslutats under 1968 att en faktisk utgiftsminskning
skulle komma att äga rum 1969. Den avsedda anslagsminskningen är delvis
reell och gäller de statliga investeringarna. De redovisade statsutgifterna har
därutöver kunnat begränsas genom att en del av den tidigare statliga ut
låningen nu övertas av postsparbanken som därvid erhåller statliga ränte
bidrag'. De totala intäkterna från exportavgifterna är begränsade till 650
miljoner mark. Detta belopp kommer att ha nåtts under början av 1969 var
efter exportavgifterna alltså slopas. Detta får en expansiv effekt i all syn
nerhet som drygt hälften av inkomsterna från exportavgifterna 1968 kom
mer att användas i investeringsstimulerande syfte 1969.
För 1969 förutses en betydande expansion av den totala inhemska efter
frågan, vilken i första hand skulle komma att härröra från en avsevärd
ökning av de privata investeringarna. Man räknar med en ökning av dessa
om 18 %, varav byggnadsinvesteringarna väntas öka med över 10 och ma
skininvesteringarna med över 20 %. Med hänsyn både till att investeringsutvecklingen inom näringslivet fortfarande tycks vara svag och till att kapacitetsmarginalerna är störa, förefaller det dock tveksamt om investe
ringsökningen 1969 blir fullt så kraftig. En av den ekonomiska politikens
huvudmålsättningar är att stimulera investeringarna och med en fortsatt
gynnsam exportutveckling torde man därför kunna vänta en markant om
svängning av investeringsutvecklingen 1969. De offentliga investeringarna
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kommer att minska, medan den offentliga konsumtionen torde komma att
öka ungefär i samma takt som 1968, eller med ca 3 %. En viss ökning av
den privata konsumtionen kan förväntas.
Vid sidan av de privata investeringarna kan man räkna med att expor
ten kommer att bidra till en ökning av den totala produktionen 1969. Ex
portavgifternas slopande kommer att inverka gynnsamt på den finländska
exportens konkurrensförmåga. Efter att importen stagnerat de två före
gående åren kan en ökning förutses för 1969. Ökningen torde i första hand
komma att utgöras av investeringsvaror. En likartad och relativt kraftig
ökning av både exporten och importen kan väntas och skulle innebära ba
lans för utrikeshandeln 1969.
Under ovan givna betingelser skulle den totala produktionen efter den
svaga tillväxten de tre senaste åren komma att öka med ca 5 % 1969 sam
tidigt som pris- och löneökningarna skulle komma att avta och den yttre
balansen bibehållas. Arbetslösheten torde dock fortfarande bli betydande,
även om en minskning under loppet av året kan förväntas.
Norge
Konjunkturutvecklingen i Norge 1967 avvek från det mönster som domi
nerade i de flesta västliga industriländerna detta år. Den totala produktio
nens tillväxt uppgick till 5,3 %, men under andra halvåret inträffade en tyd
lig dämpning av den inhemska efterfrågan. Avmattningen har fortsatt 1968.
Omslaget beror främst på utvecklingen av de fasta investeringarna vars ök
ningstakt avtog markant under slutet av 1967 och sedan minskade under
första halvåret 1968. Som en följd av den svagare inhemska efterfrågan har
importen endast ökat obetydligt, medan exporten hållit sig väl uppe. Den
totala produktionens tillväxt beräknas till drygt 3,5 % 1968. Industriproduk
tionens ökning var svag under början av året men har sedan tilltagit. Under
de tio första månaderna var industriproduktionen 3,4 % högre än under
samma period 1967.
Utvecklingen av de fasta investeringarna förklaras till en del av att fartygsinvesteringarna minskade med nära 20 % första halvåret 1968 i jämfö
relse med samma period 1967. Både byggnads- och maskininvesteringarnas
ökning var emellertid liten första halvåret. För helåret räknar man med ett
par procents ökning av byggnadsinvesteringarna, medan maskininveste
ringarna har försvagats ytterligare under andra halvåret och torde ha mins
kat med någon procent 1968. Totalt räknar man med en minskning av de
fasta investeringarna 1968 om drygt 4 %. En fortsatt nedgång av fartygsinvesteringarna under andra halvåret har bidragit härtill. Industriinveste
ringarna som minskade första halvåret avtog även under resten av året och
för hela året räknar man med en minskning om 10 %. Till en del beror
denna nedgång på ett bortfall av stora engångsbetonade kapacitetsinvesteringar sådana som företogs inom den kemiska industrin och aluminium4
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verken 1967. De offentliga investeringarna beräknas ha ökat med 7 %. En
tidigareläggning av igångsättning av bostadsbyggen ägde rum i slutet av
1967 som en följd av en skatteomläggning vid årsskiftet. Under våren räk
nade man trots detta med att igångsättningen 1968 skulle öka med ca 1 600
lägenheter i förhållande till 1967. I den i oktober framlagda budgeten räk
nade man emellertid med en minskning på drygt 2 000 lägenheter. Antalet
färdigställda lägenheter kan dock ha ökat något. Den offentliga konsumtio
nen beräknas ha ökat något snabbare 1968 än 1967 eller med knappt 5,5 %.
Ökningen faller helt på den militära konsumtionen (dit även den militära
materielanskaffningen räknas), medan den civila offentliga konsumtionens
ökningstakt avtagit. Den privata konsumtionen ökade med knappt 4 %.
Exporten exklusive fartyg ökade i värde med 9,1 % under de tio första
månaderna. Drygt hälften av ökningen bestod av ökad aluminiumexport.
Denna har möjliggjorts genom att produktionskapaciteten inom aluminium
verken ökat mycket kraftigt. Även andra mineraler, malmer och metaller har
ökat, medan verkstadsexporten i det närmaste stagnerat i förhållande till
den höga exportnivån för dessa produkter under samma period 1967. Länderfördelat har exporten på Västtyskland expanderat kraftigast med över
20 %. Exportpriserna sjönk med 3,5 % under de tre första kvartalen, till
stor del beroende på prissänkningar på varor som särskilt starkt berördes
av devalveringarna hösten 1967. Importvärdet ökade under de tio första
månaderna med 4 % exklusive fartyg. Inklusive fartyg minskade det med
drygt 1 %. Som en följd av den svaga investeringsutvecklingen har impor
ten av investeringsvaror sjunkit markant under första halvåret. Handels
balansens underskott 1968 exklusive fartyg beräknas till inemot 5 miljarder
norska kronor, vilket är en svag förbättring i förhållande till både 1967 och
den tidigare prognosen för 1968. Inklusive fartyg blir handelsbalansens för
stärkning större, eftersom fartygsimporten minskat mycket kraftigt. Suezkanalens stängning har även under 1968 påverkat sjöfartsintäkterna gynn
samt och man räknar med en ökning av nettointäkterna om 500 miljoner
norska kronor i förhållande till 1967. Med övriga poster på bytesbalansen
förväntas detta leda till ett överskott på denna om 250 miljoner norska
kronor mot ett underskott de närmast föregående fem åren på i genomsnitt
drygt 1 miljard. Nettoinflödet av utländskt kapital har minskat kraftigt,
främst på grund av minskad upplåning för import av fartyg.
Under större delen av 1967 var arbetslösheten låg i Norge. Sedan slutet av
1967 har den emellertid stigit och under större delen av 1968 har den legat
på en nivå som varit den högsta sedan 1959. Detta trots att en arbetstidsför
kortning från 45 till 42,5 timmars arbetsvecka genomfördes den 1 juli 1968.
Sysselsättningen har dock fortsatt att öka, om än i avtagande takt. Den to
tala sysselsättningen inom industrin har minskat. Prisökningstakten har av
tagit. Under tolvmånadersperioden fram t. o. m. oktober 1968 ökade konsu
mentpriserna med 3,7 %. Under våren träffades ett tvåårigt avtal för större
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delen av löntagarna. Utöver kompensation för arbetstidsförkortningen ger
detta en årlig genomsnittlig timlöneökning på knappt 2 % från 16 maj 1968.
Lönekostnadsökningen per timme beräknas till 9 % 1968. Från 1 januari
1969 utgår kompensation på ca 2 % för prishöjningarna 1968. Avtalet inne
håller vidare en halvautomatisk indexklausul, som innebär att förhandling
ar om kompensation kan krävas om prisförändringarna till mitten av juli
1969 överstiger en bestämd gräns.
Under de senaste åren tycks kostnaderna per produktenhet stigit snabba
re i Norge än i de flesta länder som Norge konkurrerar med. Detta kan ha
bidragit till den svaga verkstadsexporten 1968. I den under hösten fram
lagda budgeten för 1969 anges som den främsta målsättningen för den eko
nomiska politiken att hejda en fortsatt försvagning av konkurrenskraften.
För att dämpa löneglidningen och skapa förutsättningar för att begränsa
löneökningarna i kommande avtal önskar man därför motverka en tillta
gande arbetskraftsefterfrågan 1969. Mot bakgrund av detta är den föreslag
na budgeten för 1969 endast något mera expansiv än 1968, trots att kapacitetsutnyttjandet inom industrin är avtagande och arbetslösheten stigande.
I budgeten föreslås vissa skatteförändringar. Enligt förslaget skall skatteprogressionsgränserna höjas med 1 000 norska kronor och skatteavdragen
ökas. Detta skulle innebära ett inkomstbortfall på ca 140 miljoner norska
kronor. Samtidigt föreslås att punktskatterna på alkohol och bilar höjs,
vilket skulle ge en merintäkt på inemot 100 miljoner norska kronor. Särskatten för u-hjälp föreslås höjd.
En fortsatt dämpad tillväxt av den inhemska efterfrågan kan förutses 1969
och den totala produktionstillväxten torde inte komma att bli högre än 1968.
Enligt de senaste investeringsenkäterna skulle den svaga investeringsutvecklingen inom industrin komma att fortsätta även 1969. Industriinveste
ringarna beräknas minska med minst 2 %. Totalt väntas investeringarna
förbli ungefär oförändrade 1969 i förhållande till 1968. Både de offentliga
investeringarna och bostadsbyggandet torde komma att öka i något lägre
takt än 1968 och den kraftiga nedgången av fartygsinvesteringarna kan för
utses fortsätta. En dämpning av den privata konsumtionen förefaller trolig
mot bakgrund av den svaga reallöneutvecklingen 1969, och av att de offent
liga transfereringarna enligt budgeten kommer att öka mindre än 1968. Den
offentliga konsumtionens ökning beräknas avta 1969. Detta beror helt på
en absolut minskning av militärutgifterna orsakad av förskjutningar i le
veranserna. Den civila offentliga konsumtionen väntas öka med nära 6 %
mot knappt 4 % 1968.
Enligt de officiella prognoserna beräknas exporten exklusive fartyg komma
att öka med 8 % 1969. Denna prognos baseras bl. a. på att verkstadsexporten
efter den svaga utvecklingen 1968 åter förväntas öka. Man kan emellertid
inte bortse från att en ytterligare försämring av konkurrensläget kan kom
ma att inträffa 1969. Löneökningarna torde dock bli något lägre, och man
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räknar med att arbetstidsförkortningen sommaren 1968 till en betydande
del skall kunna kompenseras genom en ökad produktivitet 1969. I flera
konkurrentländer har emellertid kostnadsutvecklingen varit avtagande nå
gon tid och denna tendens kan komma att fortsätta även 1969. En fortsatt
gynnsam exportutveckling för råvarorna malm, metaller och mineraler kan
förutses. Fartygsexporten beräknas sjunka kraftigt och inklusive denna
väntas exportökningen uppgå till ca 3 %. Trots den fortsatt svaga inhemska
efterfrågan väntas importen exklusive fartyg tillta 1969 och komma att öka
med ca 6 %. Eftersom varken lagerinvesteringarna eller de fasta investe
ringarna förutses öka, skulle den huvudsakliga importökningen komma att
bestå av konsumtionsvaror. Det är möjligt att förväntningarna om verkstadsexporten är något för optimistiska, men samtidigt kan det tänkas att
importen kommer att bli något lägre än väntat. Handelsbalansunderskottet
1969 exklusive fartyg kan väntas komma att bli ungefär oförändrat i för
hållande till 1968. Fraktintäkterna förutses bli lägre 1969, eftersom frakt
priserna beräknas sjunka, och handelsflottans utökning bli relativt begrän
sad. Fartygsimporten kommer att minska kraftigt och därmed torde bytes
balansen förbli positiv även 1969.
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III. Utrikeshandeln
1. Exporten

Den svenska exporten exklusive fartyg beräknas ha ökat med närmare
9 % 1967—19681. Efter nedgången mellan halvåren 1967 steg exporten
relativt kraftigt under första delen av 1968. Det var då främst exporten av
malm och trävaror som expanderade. Råvarudelens expansion hade delvis
sin grund i den snabba tillväxten av EEC-iändernas produktion. För trä
varorna skedde en stark ökning av exporten till Storbritannien. Under se
nare delen av 1968 accelererade färdigvaruexporten delvis som följd av den
åter stigande ekonomiska aktiviteten i de nordiska länderna. Totala expor
ten (inkl. fartyg) beräknas ha ökat med ca 8 % i volym 1967—1968. Denna
ökningstakt torde ha inneburit minskad andel i OECD-ländernas totala
export.
Priserna synes ha sjunkit genomgående för rå- och stapelvaror. För ex
porten exklusive fartyg kan man dock preliminärt notera ett i stort sett oför
ändrat prisindex 1967—1968. Den gynnsamma volymutvecklingen för råoch stapelvarudelen föranledde vissa uppjusteringar av försäljningspriserna
under senare delen av 1968.
Trävaror
Skeppningarna av sågade och hyvlade trävaror under 1968 uppgick preli
minärt till 1 335 tusen stds. Den mycket kraftiga — i början av året ovän
tade —■ exportökningen på närmare 150 tusen stds från 1967 års relativt
höga nivå sammanhänger med gynnsam svensk andelsutveckling och lager
uppbyggnad i främst Storbritannien. Denna lagerökning i sin tur kan hän
föras till sådana faktorer som väntade prisstegringar och en viss oro för
ytterligare importbegränsande åtgärder. Den svenska andelsvinsten i den
brittiska importen skedde framför allt på bekostnad av minskad importandel för Kanada, vars goda avsättning på Förenta staterna och Japan och
höjda priser minskade konkurrensen på den brittiska trävarumarknaden.
Den nederländska förbrukningen ökade relativt kraftigt under 1968 och
även här steg den svenska importandelen, vilket innebar en betydande ex
portökning 1967—1968.
1 Tullstatistiken kommer dock vid detta utfall att redovisa en ökning på ca 10 %. På grund
av genomförd rationalisering vid Sjötullavdelningen i Göteborg fr. o. m. den 1 september 1968
i syfte att åstadkomma en snabbare redovisning av utgående varuanmälningar har utförselvärdet
kommit att uppgå till ca 350 milj. kr. mer än vad som skulle blivit fallet med tidigare tillämpat
förfarande.
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Tabell III: 1. Exportutvecklingen för olika varugrupper 1967—1969

1967

1968

Procentuella förändringar från föregående år
1969

Volym
1967

Trävaror.......................................................................
Massa...........................................................................
Papper...........................................................................
Malm ...........................................................................
Järn och stål..............................................................
Övriga metaller..........................................................
Verkstadsprodukter, exkl. fartyg ........................
Livsmedel ...................................................................
Övriga varor ...............................................................

1 520
2 268
2 133
1 067
2 104
553
8 093
730
3 659

Totala exporten, exkl. fartyg................................
Fartyg...........................................................................
Totalt

Pris
1968

635
250
370
270
255
685
8 805
685
4120

1 645
2 405
2 565
1 285
2 510
555
9 790
695
4 580

22 127

24 075

26 030

4,4

1 295

1 265

1 500

23,2

23 422

25 340

27 530

5,3

8

1
2
2
1
2

12 3
- L3
2,2
2,1
14,9
3,9
0,8
5,3
10,2

1967

1969

11
2
14
23,5
8,5
13
6
0,5
12

1968

1969

- 2
3,5
6,5
3
10,5
- 3,5
8,5
1,5
9,5

- 6,2
- 1,4
0,7
- 11,5
- 0,9
- 13,6
>6 1
- 2,4
0,1

-

3
3
2,5
3,5
1,5
9,5
>2,5
- 65
0,5

9

6,5

0,5

0

- 7

11,5

6,4

5

6

7

0,8

0,5

1,5

2,5
3,5
1,5
- 2
1
- 16
»2,5
0
1,5
1,5

1 Prisförändringen för verkstadsprodukter kan endast till mindre del hänföras till rena prisökningar. De prisförändringar som redovisas i ta
bellen är de implicita prisförändringar som framkommer med ledning av utrikeshandelns varuvisa uppgifter om exporterad kvantitet och motsva
rande värdesumma och avspeglar således den genomsnittliga prisförändringen inom olika varupositioner. Därigenom registreras inte endast faktiska
prisförändringar utan även kvalitetsförändringar och förändringar i fördelningen på varor av olika kvalitet inom olika varugrupper. Huvuddelen
av den registrerade prisökningen för verkstadsprodukterna torde kunna hänföras till denna statistiska missvisning.
Anm. 1967 års exportvärden enligt den definitiva statistiken. Uppgifterna för 1968 är baserade på den faktiska exportutvecklingen under årets
tio första månader. Samtliga uppgifter för 1969 avser prognoser. Värdeuppgifterna är avrundade till närmaste 5- resp. 10-tal milj. kr. och de pro
centuella förändringarna till närmaste hela resp. halva tal.
Källor: Statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet.
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Exporten av övriga trävaror, huvudsakligen sågtimmer och massaved, be
räknas ha ökat något 1967—1968 och för totala trävaruexporten har beräknats en volymmässig ökning på 11 %.
Enhetsprisindex föll under loppet av 1967 och fram till mitten av 1968
för att sedan börja stiga. Förändringen 1967—1968 har beräknats till — 3 %.
De uppskattningar som nu föreligger för efterfrågan i de viktigaste im
portländerna pekar mot en svag förbrukningsökning 1968—1969. Å andra
sidan kan man räkna med lagernedskärningar eller i vart fall upphörande
lagerökningar främst i Storbritannien, vilket minskar importbehovet.
De under 1968 uppnådda svenska andelarna på de viktigaste marknader
na bör inte minska under 1969. Nu föreliggande bedömningar av den nord
amerikanska och japanska efterfrågan på trävaror tyder på att konkurren
sen från Kanada på den europeiska marknaden inte borde öka under 1969.
Mot bakgrund av ovan angivna tendenser på trävarumarknaden 1969 be
räknas den svenska exporten av sågade och hyvlade trävaror sjunka något
1968—1969. Även för övriga trävaror väntas en viss nedgång. Exportvoly
men för trävaror totalt beräknas därmed minska med 2 % 1968—1969.
Den tendens till stigande priser som noterades i leveranserna under sista
delen av 1968 väntas fortsätta under 1969. Försäljningarna som gjordes mot
slutet av 1968 för leverans under 1969 innebar sålunda en viss uppjustering
av prisnivån. Prisstegringen har beräknats till 2 å 3 % 1968—1969.
Massa
Massaexporten beräknas preliminärt ha ökat med 2 % i volym 1967—
1968. Den svaga exportökningen beror på att den svenska massan haft svå
righeter att hävda sig på exportmarknaderna. Den hårda konkurrensen från
Nordamerika under 1967 bestod även under 1968 och de nordiska massaproducenterna fortsatte att förlora andelar i den västeuropeiska importen.
Exporten av blekt sulfat beräknas dock ha ökat med ca 15 % i kvantitet.
Övriga cellulosakvaliteter minskade — i några fall kraftigt. Detta kan delvis
förklaras av en överflyttning av produktionen till andra kvaliteter. Exporten
av mekanisk massa ökade något, delvis till följd av fabriksnedläggelser i
Finland.
Prisindex föll under de första månaderna 1968 i samband med övergången
till nettopriser. Försäljningspriserna för cellulosa höjdes i mitten av året
och i november och för de flesta kvaliteter. Uppjusteringen i november torde
dock inte få full effekt på leveranserna förrän i början av 1969, varför pris
index beräknas ha minskat ca 3 % 1967—1968.
För 1969 förutses en förbrukningsökning av ungefär samma omfattning
som för 1968 och ett kanske något lättare tryck från de nordamerikanska
producenterna. Detta torde resultera i en viss svensk exportökning på upp
skattningsvis 3 å 4 %. Liksom 1968 är ökningen helt hänförbar till blekt
sulfat, medan övriga kvaliteter uppnår i stort sett samma kvantitet som
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1968. För mekanisk massa bedöms en viss ytterligare ökning som sanno
lik. Prishöjningarna under 1968 väntas ge en ökning av prisindex mellan
helåren 1968—1969 på ca 3 1/2 %.
Papper, papp och träfiberplattor
Den svenska exporten av papper, papp och träfiberplattor ökade 14 % i
volym 1967—1968. Tidningspapper uppvisade den starkaste ökningen men
även exporten av andra papperskvaliteter steg kraftigt.
Den ökade förbrukningen och troligen ett lageromslag inom EEC med
förde en kraftig uppgång i den svenska exporten av papper exklusive tid
ningspapper, framför allt till Västtyskland och Nederländerna. Oroligheter
na i Frankrike förefaller ej ha givit något exportbortfall för helåret 1968, då
nedgången under sommarmånaderna uppvägdes av stora ökningar under
resten av året.
Under de tre första kvartalen 1968 ökade exporten av papper och papp
till Storbritannien mycket kraftigt. Starkast ökade exporten av tidnings
papper och finpapper. Fjärde kvartalets export torde ha visat en viss dämp
ning till följd av en svagare efterfrågan.
Prisindex för gruppen totalt föll 1967—1968 drygt 2 1/2 %. Priserna har
dock varit relativt stabila under året. Nedgången i index torde närmast bero
på de prissänkningar som företogs under 1967, delvis i samband med deval
veringarna i slutet av 1967.
För 1968—1969 beräknas ökningstakten i det närmaste halveras. Orsaker
na till detta är flera. För det första synes lageruppbyggnaden i förbrukar
leden avta, vilket innebär att importen till EEC utvecklas i långsammare
takt 1968—1969 än 1967—1968. Den brittiska importen torde dämpas, vil
ket drabbar den svenska exporten. Vidare kan man ej räkna med en lika
stark exportökning till öststaterna 1968—1969 som 1967—1968, då expor
ten dit steg med drygt 80 tusen ton. Totalt för gruppen papper, papp och trä
fiberplattor förutses en exportökning på 6 1/2 % 1968—1969.
På prissidan torde man kunna räkna med en viss uppgång. Prisindex för
hela gruppen antas stiga ett par procent.
Malm
Den svenska utförseln av järnmalm under 1968 uppgick till närmare 29
miljoner ton. Detta innebar en ökning med ca 5,5 miljoner ton jämfört med
1967. En kraftig återhämtning i stålproduktionen på kontinenten under slu
tet av 1967 och början av 1968 medförde ett ökat malmbehov, som förstärk
tes av en mindre lageruppbyggnad under loppet av 1968. Den svenska järn
malmens ställning hade stärkts genom den under 1967 förda prispolitiken
och de på grund av Suezkanalens fortsatta stängning höga frakterna på
längre distanser, vilket ledde till andelsvinster under 1968 främst i den väst
tyska järnmalmsimporten.
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Även övriga malmer ökade kraftigt från den ovanligt låga nivån 1967.
Volymökningen för totala malmexporten beräknas ha uppgått till 23 å 24 %
1967—1968. Något lägre priser noterades även under 1968. Prisindex beräk
nas ha fallit med ca 3 1/2 % jämfört med 1967.
Förhandlingarna med de europeiska malmköparna i slutet av 1968 resul
terade i en mycket stor försäljningsvolym och den sålda kvantiteten torde
leda till en ytterligare ökning av järnmalmsexporten 1968—1969. Stålpro
duktionen inom EEC bedömes fortsätta att expandera 1969 om än i väsent
ligt lägre takt än 1968. Ett stöd för denna ökning är att orderingången var
stigande under senare delen av 1968. Under 1969 kommer hemmaefterfrå
gan i högre grad att bära upp produktionsökningen i Västeuropa till skillnad
från 1968 då stora leveranser till Förenta staterna var en pådrivande expansionsfaktor. Den brittiska stålproduktionen väntas hålla den nivå som upp
nåddes under 1968.
För övriga malmer beräknas en viss stegring 1968—1969 och för totala
malmexporten förutses en volymökning 1968—1969 på ca 3 %. Priserna tor
de komma att falla ytterligare under 1969 delvis som en följd av en pris
sänkning på pellets. Prisnedgången för totala malmexporten beräknas till
närmare 2 %.
Järn och stål
Efter nedgången mellan andra halvåret 1967 och första halvåret 1968, en
ligt säsongrensade data, steg den svenska järn- och stålexporten mycket
kraftigt mellan första och andra halvåren 1968. Förändringen mellan hel
åren 1967—1968 beräknas till 8 1/2 % i volym. Vändningen i exporten un
der loppet av 1968 kan till stor del hänföras till en ökande avsättning på de
nordiska länderna och där främst Danmark. För exporten till Norge skedde
dock en kraftig nedgång 1967—1968, vilken mer än uppvägdes av en stark
leveransstegring till Finland. Utvecklingen på dessa båda länder torde ha
varit av engångskaraktär.
Den västtyska återhämtningen medförde en exportökning på omkring 90
milj. kr. och innebar en viss ökning av den svenska andelen av den västtyska
importen. Exporten till övriga EEC-länder sammantagna utvecklades där
emot ganska svagt. Den stora amerikanska importökningen som kom till
stånd under hotet av en stålstrejk torde inte ha berört Sverige i någon högre
grad.
Priserna sjönk 1967—1968 med ca 1 1/2 %. En viss stabilisering synes
dock ha inträffat under senare delen av året.
Järn- och stålexporten synes kunna öka i något högre takt 1968—1969 än
1967—1968. Exporten till Västtyskland beräknas öka betydligt långsamma
re, medan ett omslag förutses i exporten till Norge. Augustienkäten för järnoch stålverk, som ligger till grund för bedömningen av 1969 års export, vi
sar att företagen räknar med en viss exportökning till Storbritannien 1968
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—1969. Företagen räknar också med en stark ökning till Nordamerika, vil
ken helt torde falla på kvalitet sstål. Totalt beräknas järn- och stålexporten
öka med knappt 10 1/2 % i volym 1968—1969. För priserna väntas en viss
förbättring under 1969 — här är räknat med en ökning av prisindex på ca
1 %.
Övriga metaller
På världsmarknaden för koppar hade man under första kvartalet 1968 på
grund av den långvariga amerikanska strejken ett efterfrågeöverskott, som
emellertid redan under andra kvartalet förbyttes i ett utbudsöverskott. En
bidragande orsak till den höga prisnivån 1968 var de stora leveranserna från
London Metal Exchange till i första hand Kina men även till Östeuropa och
Japan.
Kvantitetsmässigt beräknas den svenska exporten av koppar ha ökat med
ca 7 % 1967—1968. De höga priserna på världsmarknaden torde ha varit
huvudfaktorn bakom den stora ökningen. Den svenska produktionen var i
stort sett oförändrad, medan en betydande uppgång noterades även på im
portsidan. Silverexporten visade en stark kvantitetsökning av temporär na
tur till följd av höga priser. Utförseln av aluminium ökade med en tredjedel
jämfört med 1967. Denna ökning sammanhängde med stora kapacitetstillskott. ökningen i exportvolym för gruppen övriga metaller har beräknats till
13 % 1967—1968. Prisindex för gruppen steg 9 1/2 %.
Världsproduktionen av koppar torde även 1969 gott och väl täcka efter
frågan trots att man kan räkna med ett visst efterfrågetillskott genom
uppbyggnad av de brittiska och amerikanska strategiska lagren. För 1969
har antagits att koppar- och silverpriserna sjunker, medan prisnivån för
andra metaller förutsatts bli relativt stabil. Man kan därför räkna med
en kvantitetsmässig minskning av kopparexporten. Aluminiumexporten tor
de fortsätta att öka på grund av ytterligare kapacitetstillskott. Volymmässigt
väntas en minskning för gruppen totalt på 3 1/2%. Prisindex beräknas falla
ca 15 %.
Verkstadsprodukter
Under senare hälften av 1968 skedde ett påtagligt uppsving i den svenska
exporten av verkstadsprodukter och exportökningen 1967—1968 torde ha
uppgått till ca 9 % i värde. Uppgången mellan halvåren 1968 kan hänföras
till i stort sett alla viktigare avnämarområden. Mest påtaglig var dock ex
portstegringen till råvaruländerna och Danmark. Den svaga ekonomiska ak
tiviteten i de nordiska länderna under första halvåret med åtföljande svag
importutveckling hade relativt kraftiga effekter på den svenska verkstadsexporten. Verkstadsexporten till de nordiska länderna svarar för ungefär en
fjärdedel av totala verkstadsexporten. En värdemässig nedgång kunde note
ras 1967—1968. Även exportutvecklingen 1966—1967 var relativt svag. Upp
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svinget inom EEC medförde en kraftig exportökning som även kan ha inne
burit en liten andelsvinst. ökningen var i relativa tal jämnt fördelad över
EEC-länderna.
Den minskade exporten av personbilar till de nordiska länderna uppväg
des mer än väl av kraftigt ökade leveranser till övriga EFTA-länder, Förenta
staterna samt Kanada. Personbilsexporten var, trots den vikande nordiska
marknaden, den mest expansiva komponenten i verkstadsexporten. Även öv
riga konsumtionsvaror steg relativt kraftigt, medan de tunga grupperna in
vesterings- och insatsvaror, vilka svarar för hälften respektive en tredjedel
av totala verkstadsexporten, ökade måttligt. Denna utveckling kan delvis
förklaras av den svaga investerings- och produktionsutvecklingen i de nor
diska länderna samt en relativt svag exportutveckling till Storbritannien.
Prisindexförändringen 1967—1968 har satts till 2,5 % och torde till stör
re delen utgöras av kvalitetsförbättringar.
Inför 1969 är läget något ljusare för verkstadsexporten. För Danmark
och Finland kan man räkna med en betydligt bättre investeringsefterfrågan,
samtidigt som EEC-ländernas ekonomier fortsätter expandera och drar med
sig ökade investeringar främst på maskinsidan. De ekonomisk-politiska åt
gärderna i Förenta staterna under 1968 förväntas medföra en något lägre
ökningstakt för den svenska verkstadsexporten dit, medan exporten till råvaruländerna synes öka relativt starkt även 1968—1969 med tanke på att
råvaruländernas valutainkomster ökat under 1968, vilket torde medge ökad
import under 1969. Det är därför sannolikt att 1969 kommer att innebära en
förbättrad ökningstakt vad gäller investeringsvarorna. Insatsvaruexporten
bör öka i ungefär samma takt som 1967—1968. Utsikterna för bilexporten
är mer svårbedömbara. Samtidigt som den nordiska marknaden väntas ex
pandera, kan de amerikanska bilköpen komma att öka långsammare än ti
digare.
För verkstadsexporten totalt beräknas en värdeökning på ca 11 % 1968—
1969. Prisindexuppgången är satt till 2 1/2 %. Detta skulle ge en registrerad
volymökning på omkring 8 1/2 %.
Livsmedel
Den svenska exporten av livsmedel minskade 6 1/2 % i värde 1967—1968
från 730 milj. kr. till 685 milj. kr. Större delen av nedgången gäller köttoch spannmålsexporten.
Exportkvantiteten nötkött var 1968 knappt två tredjedelar av den kvanti
tet som utfördes 1967. Produktionen av nötkött i Sverige har minskat till
följd av stor utslaktning de senaste åren. För fläsk var kvantitetsutvecklingen starkare. Exporten ökade något 1968 jämfört med 1967. På prissidan
var utvecklingen mindre gynnsam. Prisindex på fläsk sjönk kraftigt mellan
1967 och 1968. En förskjutning av exporten från EEC till andra marknader
ägde rum.
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Skördeutfallet 1968 var mycket gott. I stort sett beräknas utförseln ha bli
vit av samma storlek som under 1967. Genom överproduktion på världs
marknaden föll priserna kraftigt jämfört med 1967. Värdet av den svenska
spannmål sexporten blev därför lägre än 1967.
Värdet av livsmedelsexporten beräknas öka något 1968—1969. Utförseln
av nötkött väntas minska ytterligare medan exporten av fläsk torde bli unge
fär oförändrad. På grund av den stora skörden 1968 väntas spannmålsexporlen öka värdemässigt. Här har även räknats med en trendmässig ök
ning av exporten av icke reglerade livsmedel. Livsmedelsexporten beräknas
uppgå till ca 695 milj. kr. 1969.
Övriga varor
Den svenska exporten av övriga varor ökade 12 % i volym 1967—1968.
En dryg tredjedel av denna ökning hänför sig till den starka uppgången i
exporten av mineraloljeprodukter, främst till Danmark och Norge, vilken
var en följd av den kraftigt utbyggda raffinaderikapaciteten.
Under femårsperioden 1962—1967 ökade exporten av övriga varor exklu
sive mineraloljeprodukter och vapen genomsnittligt 12 % per år i värde. Den
under 1960-talet starkt expansiva kemiska industrin har i betydande grad
bidragit till den höga ökningstakten. Exporten av kemiska produkter visade
1962—1967 en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 14 %. Norden är även här
en stor avnämare med ca 40 % av exporten.
Den främsta orsaken till den förhållandevis låga volymmässiga exportök
ningen för övriga varor exklusive mineraloljeprodukter och vapen 1967—
1968 torde stå att finna i de nordiska ländernas svaga konjunktur under
första delen av 1968. Exportökningen till Norden torde ha uppgått till endast
6 å 7 % mot i genomsnitt 15 % per år under perioden 1962—1967. För 1969
kan man räkna med en starkare ekonomisk tillväxt i de nordiska länderna,
vilket torde leda till en betydligt större exportökning till dessa länder 1968
—1969 än 1967—1968.
Å andra sidan steg den svenska övrigvaruexporten till Storbritannien re
lativt starkt 1967-—1968, främst på färdigvarusidan. Till stor del hade ök
ningen samband med den mycket starka konsumtionsstegringen under första
kvartalet, men även under andra halvåret ökade exporten jämfört med sam
ma period 1967, om än i väsentligt lägre takt. 1 samband med en stagnation
i den brittiska importen 1968—1969 bör man räkna med en mycket svag ut
veckling av den svenska övrigvaruexporten dit.
Prisindex för gruppen övriga varor steg 1967—1968 drygt 1/2 %. Ökning
en ligger främst på råvarusidan, medan priserna för färdigvaror exklusive
vapen sjönk något.
Utförseln av övriga varor exklusive mineraloljeprodukter beräknas stiga
kraftigare 1968—1969 än 1967—1968. Ökningstakten för exporten av mine
raloljeprodukter väntas däremot avta betydligt och på grund av att dessa
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numera utgör ungefär en tiondel av den totala övrigvaruexporten kan man
för gruppen som helhet förutse en svagare volymmässig ökning 1968—1969
än 1967—1968. Volymökningen 1968—1969 har beräknats till 9 1/2 %.
På prissidan torde man kunna räkna med någon prishöjning för färdig
varorna och i stort sett oförändrad prisnivå för råvarorna. Prisindex för
gruppen väntas stiga 11/2%.
Fartyg
Till följd av en kraftig minskning i utförseln av begagnade fartyg be
räknas värdet för den totala exporten av fartyg ha minskat med 2 % 1967
—1968. Genom att vissa förseningar i sjösättningen skett under 1968 för
skjuts några leveranser av nybyggda fartyg, som skulle ha ägt rum under
1968, till 1969.
Enligt den i oktober 1968 av statistiska centralbyrån utförda varvsenkäten uppgick varvens totala leveransvärde av inneliggande order för 1969
och framåt till närmare 3 1/2 miljarder kr. Detta värde överstiger det
höga leveransvärde som registrerades i oktober 1967, avseende leveranser
1968 och framåt, ökningen härrör uteslutande från utländska beställare,
vilket pekar mot en ökning av exporten 1968—1969 och en hög export även
1970. Totalt beränas exportökningen av nya fartyg till 20 % 1968—1969.
Exportvärdet av begagnade fartyg beräknas bli oförändrat 1968—1969.
Att döma av nu föreliggande beräkningar tycks priserna på levererade
fartyg ha stigit 1967—1968. Prisökningen avser främst nybyggda bulkfartyg och större torrlastfartyg. Utvecklingen 1968—1969 av fartygspriserna
är däremot svårbedömd. Tendensen tycks dock vara att priserna fortsätter
att stiga. Ett tecken på den något bättre situationen för varven är att för
skottsbetalningar från utländska köpare förefaller att ha ökat markant un
der 1968.
Sammanfattning
Prognoserna för exporten 1969 baserar sig på bedömningarna av den in
ternationella konjunkturutvecklingen i föregående kapitel kompletterade
med branschkontakter och enkäter.
För exporten exklusive fartyg ger ovan redovisade delberäkningar en
volymökning 1968—1969 på ca 6 1/2 %. Fartygsexporten beräknas öka
relativt kraftigt vilket ger en något högre ökning för totala exporten.
Under 1969 väntas färdigvarudelen vara den expansiva delen i exporten.
Detta är delvis en följd av den väntade ökade tillväxten i de nordiska län
derna. Å andra sidan torde ökningstakten avta markant för råvarudelen,
på grund av dels ett omslag i lagerutvecklingen, dels en kraftigt avtagande
ökningstakt för exporten av mineraloljeprodukter.
För råvarupriserna väntas en viss förbättring 1968—1969. Vissa höj
ningar genomfördes redan i slutet av 1968. Färdigvarupriserna torde stiga
obetydligt och för totala exporten väntas en prisindexökning på ca 1 1/2 %.
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2. Importutvecklingen 1968 och 1969
Den prognosmetodik för importen som normalt tillämpas inom konjunk
turinstitutet går ut på att fördela importen på användningsgrupper och att
härefter studera sambanden mellan importutvecklingen för dessa grupper
och den inhemska efterfrågeutvecklingen inom respektive områden. Med
stöd av dessa samband beräknas importen för prognosåret. För en del varu
grupper har några tillförlitliga samband över huvud ej kunnat härledas me
dan för andra grupper sambanden är osäkra. Detta försvårar i hög grad
prognosarbetet. I tabell 2 redovisas resultatet av denna prognosteknik för
1969.
Som ett alternativ till denna metod kan man söka sig fram till en prognos
med hjälp av en analys av sambandet mellan utvecklingen av den totala
importen och utvecklingen av den inhemska efterfrågan. Den enklaste an
satsen härvidlag består i att sätta importen i relation till bruttonationalpro
dukten. Beräkningar av den typen ger till resultat att importen i genomsnitt
ökar 1,5—1,8 % för varje procents ökning i bruttonationalprodukten eller
alternativt att en bruttonationalproduktökning med 1 miljard kr. genererar
en importökning på ca 400 milj. kr., dvs. den totala marginella importbenä
genheten är ca 0,4. Då olika efterfrågekomponenter har olika importinnehåll,
får man en bättre förklaring till totalimportens utveckling om bruttonatio
nalprodukten delas upp på komponenter. Byggnadsinvesteringar, offentlig
konsumtion och råvaruexport är helt naturligt »importsnåla» delar av brut
tonationalprodukten, medan privat konsumtion, maskininvesteringar, fär
digvaruexport och lager är betydligt mer importkrävande. Skillnaden är mar
kant; för den första gruppen har importbenägenheten skattats till 0,05—0,1
och för den senare till 0,3—0,5.
Resutatet av denna prognosteknik redovisas i diagram 2 där den totala
faktiska importen (i 1959 års priser och exkl. fartyg, flygplan och vapen )
och den med hänsyn till efterfrågekomponenternas utveckling beräknade
importen har inritats var för sig. Som framgår av diagrammets nedre del
är skillnaden mellan den faktiska och beräknade importen vissa år rätt be
tydande. Någon säker förklaring till dessa differenser är svår att finna. De
statistiska ofullkomligheterna, i synnerhet vad gäller lagerutvecklingen, tor
de vara en felkälla. Det är också sannolikt att importinnehållet i olika efter
frågekomponenter varierar från år till år och då kanske särskilt vad gäller
lagren.
En ytterligare brist i metoden är att den ej beaktar att en viss importök
ning troligen skulle inträffa även om ingen tillväxt skedde i efterfrågan. Så
exempelvis skulle troligen den successiva inbrytningen på den svenska
marknaden av utländska textila produkter fortsätta även om efterfrågan
totalt stagnerade. Sådana strukturella faktorer kan ha medfört att skatt
ningen av de marginella importbenägenheterna för de olika efterfrågekom-
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Tabell III: 2. Importutvecklingen för olika varugrupper 1967—1969
Procentuella förändringar från
föregående år

Importvärde,
milj. kr.

Volym

Konsumtionsvaror ....
därav: textil ...............
verkstadsprodukter...............
Investeringsvaror ....
Konsumtionsråvaror ..
därav: textil .................
Andra industriråvaror
därav: verkstadsprodukter...............
råolja ...............
Byggnadsråvaror...........
Jordbruksråvaror ....
Bränslen ........................

1967

1968

1969

5 836
1388

6 325
1525

6 840
1 675

1967
6,5
29,1

Pris
1967

1968

8
8,5

0.1
— 2,9

— 0,5
—2

0,5
1

13
5
2
— 1,5
9,5

1,1
1,7
— 5,3
— 5,7
0,6

2
1,5
— 1,5
—4
— 0,5

1
2
1,5
3
0

9
51,5
6,5
7,5
2,5

9
14
7
5
1

4,3
9,4
0,8
— 1,3
3,0

2
—2
3,5 — 1,5
1
0
— 3,5 — 1,5
5,5 — 1,5

1968
9
12

8,5
1471 1 625 1 860 — 9,4
6,4 — 1
3 047 3 055 3 280
8,1
2,5
2 579 2 595 2 680
13,9
2
1387 1 355 1375
8 781 10 095 11 080
0,5
15,5
2 921
560
795
583
2 057

3 115
875
845
605
2 220

3 465 — 0,8
64,6
985
6,0
915
625 — 10,1
2 205 — 12,1

1969

1969

Totalt, exkl. fartyg,
flygplan, vapen .... 23 678 25 740 27 625
641
640
700
Fartyg, flygplan, vapen

2,2

8,5

7

0,2

0

0,5

24 319 26 380 28 325

2,5

8,5

7

0,1

0

0,5

8 880 — 0,1
1 355 — 9,2
3 295
20,3

4,5
12,5
7,5

Total Import ...............
därav: verkstadsprodukter...............
järn och stål . .
textil ...............

7 679
1 112
2 984

8 055
1 215
3115

8,5
9,5
3,5

2,8
0
0,3 — 3
— 4,2 — 3

2
2
2

Anm. 1967 års importvärden enligt definitiva statistiken. Uppgifterna för 1968 och 1969
avser1 prognoser. Värdeuppgifterna är avrundade till närmaste hela 5- resp. 10-tal milj. kr.
och de procentuella förändringarna till närmaste hela resp. halva tal.
Källor: Statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet.

ponenterna tenderat att ge för höga värden. Detta skulle innebära att vid
osedvanligt låg efterfrågetillväxt kommer den faktiska importen att ligga
högre än den beräknade och omvänt. Utvecklingen 1967 och 1964 skulle
delvis kunna förklaras av sådana autonoma inslag i importefterfrågan.
Efterfrågeökningen 1968 kan enligt den beskrivna metodiken beräknas
motsvara en importtillväxt på ca 7 % medan den faktiska importökningen
preliminärt beräknats uppgå till 8 1/2 %. I likhet med 1967 är detta en i för
hållande till efterfrågetillväxten för hög import. Till en del kan den höga
importtillväxten 1968 hänföras till extraordinärt hög import av råolja till
nya raffinaderier. Detta tillskott till importen 1968 hade motsvarighet på
exportsidan där exporten av raffinerade mineraloljor steg kraftigt. Också
den ökade takten i omstruktureringen av näringslivet torde ha verkat höjan
de på importen — liksom på exporten — under 1968. Man kan även räkna
med vissa devalveringseffekter på volymsidan, särskilt från Finland.
För 1969 innebär denna metod applicerad på den prognoserade efterfrå-
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Diagram ID: 2. Sveriges import. Faktiska och beräknade värden, samt faktisk minus beräknad
import 1954—1968.
Milj. kr. 1959 års priser.

20000

18000

16000

12000

- 63

Y = Faktisk import;

-64

-65

-66

-67

-68

Y’ = Beräknad import.

Anm. Den vänstra skalan hänför sig till faktisk och beräknad import och den högra till diffe
rensen mellan faktisk och beräknad import. De beräknade importvärdena har erhållits genom
en uppskattning av importens samband med bruttonationalproduktens komponenter.
Källa: Konjunkturinstitutet.

geutvecklingen en något lägre importtillväxt än 1968 eller mellan 6 och 7 %.
Liksom för 1968 torde denna prognos innebära en viss underskattning. Ef
fekterna på importen av en svagare konsumtionsökning kompenseras delvis
av en högre investeringstillväxt.
Importen 1968 på varugrupper
Tillväxttakten i importen var måttlig under första halvåret 1968. Mellan
andra halvåret 1967 och första halvåret 1968 steg importvärdet med endast
2 1/2 % säsongrensat sett. Under hösten drogs takten i importstegringen
upp och mellan halvåren 1968 steg det säsongrensade importvärdet med
närmare 7 %. Importen i november och december 1968 har därvid skattats
till att ha ökat med mellan 6 och 7 % jämfört med samma månader 1967.
Accelerationen i importens tillväxt förefaller främst ha samband med en
snabbare tillväxt i industriproduktion och lagerinvesteringar.
5
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Importutvecklingen mellan helåren 1967 och 1968 var mycket varierande
för de olika användningsgrupperna.
Bland konsumtionsvaror ökade framför allt importen av textilvaror och
personbilar kraftigt. Ökningstakten för textilvarorna avtog dock betydligt i
förhållande till 1966—1967, möjligen som en följd av importkvoteringen för
lågprisimporten. Investeringsvarorna uppvisar ingen förändring 1967—1968.
Detta överensstämmer ej helt med investeringsutvecklingen på maskinsidan,
där en uppgång registrerades 1967—1968. Utvecklingen för konsumtionsråvarorna synes vara starkt beroende av lagersvängningar, vilka i sin tur bl. a.
sammanhänger med prisrörelser och prisförväntningar. Dessa faktorer tor
de till stor del förklara den svaga importökningen 1968 för denna varu
grupp. För andra industriråvaror var importökningen betydande. Den pre
liminärt registrerade uppgången på ca 15 % gällde flertalet typer av insats
varor. Skillnaden i produktions- och lagerutveckling för industrin 1967 och
1968 har här en direkt motsvarighet.
Totalt sett var importpriserna stabila 1968. På färdigvarusidan var pris
stegringarna ovanligt små och i vissa fall uteblev de helt, vilket torde ha in
neburit ett realt prisfall med hänsyn till att en viss falsk prisstegring troli
gen registreras i indexberäkningarna. På råvarusidan noterades rätt genom
gående fallande priser utom för råolja och bränslen där en relativt kraftig
uppgång i de registrerade cif-priserna kom till synes. Beträffande färdig
varorna torde devalveringseffekter ha verkat även på prissidan. Framförallt
importen från Storbritannien har blivit billigare. Ett kärvare prisklimat i
världshandeln synes emellertid också mera allmänt ha inträtt 1968, något
som också återspeglas i prisutvecklingen för exporten.
Importen 1969 på varugrupper
Beräkningarna för de olika varugrupperna tyder på en total importökning
1968—1969 på 7 %. Vid denna kalkyl har hänsyn tagits till att den använda
metoden synes ge en viss underskattning. Den ökningstakt som den inled
ningsvis refererade totalmodellen gav till resultat ligger som synes något
lägre.
Framför allt är det gruppen andra industriråvaror som beräknas öka i
väsentligt lägre takt än 1968. Detta inte minst genom en lägre ökningstakt
för råoljan till följd av att raffinaderikapaciteten blev i stort sett fullt ut
byggd under 1968.
Att bränsleimporten trots detta ökar mindre 1969 än 1968 sammanhänger
med lagerrörelser. För konsumtionsvarorna kan nämnas att prognosen byg
ger på förutsättningen att importtillväxten för textila produkter ytterligare
avtar i styrka. Att importen av konsumtionsvaror totalt ändå förutses öka
lika kraftigt 1969 som 1968 trots en lägre ökningstakt för den privata kon
sumtionen, kan bl. a. återföras på en förutsedd ökad tillväxt i importen av
personbilar.
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Tendensen till ett kärvare prisklimat för industriprodukter i världshan
deln har antagits bli bestående även 1969. På vissa råvaror synes man emel
lertid behöva räkna med en del prisuppgångar, bl. a. kaffe och textilråvaror,
vilka dock motvägs av prisfall för bl. a. bränslen, råolja och koppar. Sam
mantaget synes importpriserna komma att öka endast obetydligt mellan
1968 och 1969.

3. Bytes- och betalningsbalansen
Handelsbalansens underskott för 1968 har beräknats till en dryg miljard
kr., dvs. en viss försämring jämfört med 1967. För 1969 väntas underskottet
bli något mindre eller ca 800 milj. kr.
Med ledning av statistik för de tre första kvartalen 1968 för vissa av de i
posten korrigering av handelsstatistiken ingående komponenterna, har to
tala nettot för nämnda post beräknats till 100 milj. kr. för 1968. För 1969
har antagits samma belopp.
Sjöfartsnettot för 1968 kommer att uppvisa en påtaglig ökning jämfört
med 1967. Även för 1969 förutses en ökning, men av något mindre omfattkomma till stånd, med hänsyn till den pågående rationaliseringen av
sjötransportväsendet samt med hänsyn till tillväxten i världshandeln, som
dock synes bli lägre än under 1968.
Underskottet för turistnettot beräknas ha ökat 1968 i något lägre takt än
tidigare år. På basis av uppgifter för de tre första kvartalen har försämring
en för hela 1968 beräknats till drygt 150 milj. kr. För 1969 förutses en fort
satt försämring av ungefär samma storleksordning som 1968. Under senare
år har en dämpning i ökningstakten procentuellt sett kunnat iakttas. Under
1967 och 1968 underströks detta ytterligare av den allmänna konjunkturavmattningen, men troligen har även andra faktorer som det påtagligt förbätt
rade sommarvädret och omläggningen till högertrafik spelat viss roll.
Posten övriga tjänster, netto, har med ledning av uppgifter för de tre förs
ta kvartalen beräknats få ett negativt värde 1968 på ca 800 milj. kr. För
1969 har antagits en försämring av ungefär samma storleksordning som
1967—1968.
Transfereringar, netto, som bl. a. inrymmer betalningar i samband med
u-hjälpen inklusive bidrag till FN-organisationer, har för 1968 beräknats
till _362 milj. kr. Tillväxten av detta negativa saldo väntas öka efter hand
som u-hjälpen växer och för 1969 har antagits ett negativt netto om 500
milj. kr.
För bytesbalansen totalt (tabell 3) innebär ovannämnda kalkyler ett un
derskott på närmare 800 milj. kr. 1968, dvs. en försämring gentemot 1967
pa närmare 400 milj. kr. För 1969 skulle en obetydlig ytterligare försämring
äga rum. I dessa beräkningar har, såsom tidigare varit fallet, en särskild
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Tabell 111:3. Bytes- och betalningsbalans 1965—1969
Milj. kr. löpande priser
1967

1966

1965

1968
(prognos)

1969
(prognos)

20 541
22 644

22 071
23 704

23 422
24 319

25 342
26 380

27 530
28 325

Handelsbalans

— 2103

— 1633

— 897

— 1038

— 795

Korrigering^ handelsstatistiken2
Sjöfartsnetto....................................
Turistnetto.........................................
Övriga tjänster, netto...................
Korrigeringspost ............................

211
1 587
— 587
— 404
300

171
1 652
— 741
— 621
375

156
1 803
— 920
— 643
450

100
1 875
— 1 075
— 813
525

100
1 925
— 1 225
— 1 000
600

Bytesbalans för varor och tj änster3

—

996

—

797

—

51

—

426

—

395

Transfereringar, netto...................

—

33

—

129

—

268

—

362

—

500

Bytesbalans för varor, tjänster och
transferingar4................................

— 1029

—

926

—

319

—

788

—

895

Export av varor, fob1...................
Import av varor, eif1 ...................

Kända kapitaltransaktioner ....
Restpost.............................................
Bankernas utlandsställning5 ....

320
760
51

1 048
363
485

—
—

595
457
181

362

1 Enligt handelsstatistiken.
2 Nettot av återutförsel och återinförsel, i utlandet direktlandad fisk, import av icke
monetärt guld samt rabatter och koncernbidrag i samband med oljeimport.
3 Överensstämmer—bortsett från »korrigeringspost»—med saldot mellan import och export
av varor och tjänster i försörjningsbalansen.
4 Överensstämmer—bortsett från »korrigeringspost»—med riksbankens bytesbalansbegrepp.
5 Valutareservens förändring jämte förändringar i affärsbankernas tidsposition.
Källor: Riksbanken, statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet.

korrigeringspost inlagts i bytesbalansen för den antagna systematiska felvis
ningen i posterna övriga tjänster samt transfereringar.
Posten kända kapitaltransaktioner, netto, har av riksbanken beräknats
till drygt 350 milj. kr. för 1968. Posten inkluderar numera även nettot av
vissa kända handelskrediter, såsom varvskrediter i samband med fartygsexport, krediter vid import av fartyg och flygplan samt skillnaden mellan
tullvärden och betalningar för datamaskiner. Enligt senaste uppgifter häm
tade från höstenkäten för varven beräknas betalningarna från utländska
beställare något överstiga värdet av gjorda leveranser under 1968, medan
vårenkäten angav betalningarna till ett drygt 300 milj. kr. lägre belopp. Be
talningsökningen förklaras av, framhåller man på varvshåll, att en tidigareläggning ägt rum av vissa avbetalningar på lån, vilket i så fall skulle ha
inneburit en viss förbättring i varvens kreditläge under 1968. För 1969 räk
nar man nu med att betalningarna skall understiga värdet av leveranserna
med ca 430 milj. kr., dvs. att en återgång sker till betydande nettokreditgivning.
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IV. Produktionen
1. Industrin
Järnmalmsbrytningen låg under hela 1968 kvar på den i slutet av 1967
uppnådda höga nivån och kom därmed för året som helhet att ligga ca 12 %
över 1967 års produktion. Produktionsuppdragningen föranleddes av den
starkt stegrade efterfrågan på järnmalm i samband med expansionen av
stålproduktionen i Västeuropa. För 1968 som helhet beräknas sålunda ex
portvolymen preliminärt ha stigit med närmare 25 % jämfört med 1967.
Även den inhemska efterfrågan, som var svag under 1967, steg med 6 å 7 %
1967 1968. Den starka efterfrågeökningen ledde också till en minskning av
malmlagren hos producenterna med ungefär en halv miljon ton.
Under 1969 beräknas järnmalmsexporten stiga med ytterligare ett par
procent i volym i förhållande till 1968. Samtidigt beräknas produktionen
komma att öka med ca 5 %, vilket skulle medföra en svag ökning av lagren
hos producenterna.
Läget på den svenska järn- och stålmarknaden förbättrades under 1968.
Efterfrågan på hemmamarknaden ökade, främst beroende på produktionsuppgången inom verkstadsindustrin. Bidragande till efterfrågeökningen 1968
var också den lageromsvängning som synes ha skett under slutet av 1968 då
lagren av järn och stål inom verkstadsindustrin, beräknas ha ökat efter att
ha minskat under hela 1967 och de tre första kvartalen 1968, att döma av
töreliggande statistik. Tillströmningen av order från exportmarknaden var
god och exporten ökade volymmässigt med ca 9 % under 1968. Exportpri
serna på handelsfärdigt järn och stål var dock något lägre under 1968 än
under 1967. Expansionen inom branschen tog sig också uttryck i ett höjt
kapacitetsutnyttjande. Importen av järn och stål ökade med ca 13 % under
1968. Produktionen inom järn- och stålverken, som ökade med endast 2 %
under första halvåret 1968 steg med 14 % under tredje kvartalet, allt jäm
fört med motsvarande period 1967. För helåret 1968 beräknas en produk
ti onsuppgång på 8 % ha inträffat, vilket implicerar en produktionsökning
under fjärde kvartalet med 14 % jämfört med samma period 1967.
För gruppen andra metallverk var produktionsuppgången något kraftigare
än inom järn- och stålverken, ca 10 %, och för hela branschen järn- och
metallverk beräknas produktionsökningen från 1967 till 1968 därmed till
närmare 9 %.
För 1969 har utvecklingen bedömts med hjälp av en försörjningsbalans
för järn och stål (tabell 1). Denna visar på en produktionsökning på ca
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Tabell TV: 1. Försörjningsbalans för handelsfärdigt järn och stål, inkl. ämnen 1966—1969
Milj. kr. 1959 års producentpriser
1966

1967

1968
(prel.)

1969
(prognos)

Produktion .............................................
Import.....................................................

3 229
986

3 251
945

3 510
1 070

3 810
1170

Summa tillgång

4 215

4196

4 580

4 980

Export.....................................................
Varuinsats .............................................
industri.................................................
byggnadsverksamhet........................
Lagerförändring....................................
Saldopost.................................................

1 298
3 038
2 672
366
+ 32
— 153

1 472
3 070
2 683
387
— 130
— 216

1 600
3180
2 790
390
— 10
— 190

1 730
3 340
2 940
400
+ 100
— 190

Summa användning

4 215

4196

4 580

4 980

Källa: Konjunkturinstitutet.

9 % för 1969. Hemmamarknadsefterfrågan väntas fortsätta öka, dock ej i
så stor omfattning som under 1968. Denna ökning är främst hänförlig till
en fortsatt produktionsuppgång inom verkstadsindustrin jämsides med en
ökning av järn- och stållagren inom denna bransch. Exporten beräknas
komma att öka med ca 8 %. Importen väntas stiga med ca 9 %, vilket är
ett par procentenheter mindre än importökningen 1968.
Orderläget inom varven var relativt gott under 1968, mycket tack vare den
kraftiga orderpåfyllnaden under tredje kvartalet 1967 men också på grund
av den bortsett från första kvartalet goda ordertillströmningen under 1968.
Under året har också en del prishöjningar kunnat noteras för de nya order
na. Produktionen under 1968 tycks emellertid ha varit ungefär oförändrad
i förhållande till 1967, att döma av en kalkyl baserad på de uppgifter som
nu föreligger beträffande export-, investerings- och lagerutvecklingen vad
avser fartyg. Motsvarande kalkyl har gjorts för 1969 och denna pekar på en
ökning av varvens produktion med 4 å 5 % för detta år.
Efter den matta utvecklingen inom verkstadsindustrin (exkl. varv) under
1967 inträffade en förbättring i efterfrågeläget under 1968. Orderingången
ökade således icke obetydligt såväl från export- som hemmamarknaden och
detta även om man bortser från de svenska försvarsbeställningar av flyg
plan. Uppgången hänför sig framför allt till de mekaniska verkstäderna. En
minskning kan däremot noteras för manufaktursektorn, främst hänförlig till
exportorderna, vilket torde sammanhänga med den starka utländska pris
konkurrensen, som blev särskilt kännbar efter devalveringarna i slutet av
1967.
Det förbättrade efterfrågeläget ledde till att produktionen drogs upp suc
cessivt under 1968. Uppgången förefaller ha varit rätt svag under första
delen av året men har accelererat kraftigt under senare delen av året. Pro-
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Tabell TV: 2. Försörjningsbalans för verkstadsprodukter1, exkl. fartyg 1966—1969
Milj. kr. 1959 års producentpriser
1966

1967

1968
(prel.)

1969
(prognos)

Produktion .............................................
Import.....................................................

15 853
5 899

15 495
6 121

16 600
6 490

17 710
7 100

Summa tillgång

21752

21616

23 090

24 810

Privat konsumtion................................
nyinköp av bilar ............................
övrigt ...................................................
Investeringar i maskiner m. m...........
privata.................................................
offentliga.............................................
Lagerförändring....................................
Export.....................................................
Varuinsats .............................................
industri.................................................
byggnadsverksamhet........................

3 813
1 286
2 527
7 738
5 078
2 660
+ 445
6 044
3 712
1 842
1 870

3 774
1 129
2 645
7 548
4 914
2 634
— 31
6 449
3 876
1 899
1 977

4 180
1380
2 800
7 900
5 000
2 900
-1- 40
7 000
3 970
1 980
1990

4 590
1 590
3 000
8 090
5 230
2 860
+ 260
7 730
4 140
2 070
2 070

Summa användning

21752

21616

23 090

24 810

1 Denna balans mäter produktionen av de varor som definitionsmässigt klassificerats som
verkstadsprodukter. Den visar för 1959—1960 en liten överskattning men för perioden 1960—
1966 en systematisk underskattning jämfört med statistiska centralbyråns årsberäkningar över
produktionsutvecklingen (mätt i förädlingsvärde) inom verkstadsindustrin, definierad som de
arbetsställen som huvudsakligen tillverkar verkstadsprodukter. Avvikelsen torde emellertid
inte enbart bero på denna definitionsolikhet. Den långsammare produktionsökningen enligt
balansen kan sannolikt också hänföras till dels systematiska fel i de på nationalräkenskapen
grundade beräkningarna av komponenterna på användningssidan dels skillnaden i de prisdeflatorer som använts vid produktionsvolymberäkningarna resp. vid deflatering av nationalräken
skapen.
Källa: Konjunkturinstitutet.

duktionsökningen tycks ha varit starkast inom transportmedelsindustrin,
som även under 1967 var den delbransch som hävdade sig bäst.
Produktionsutvecklingen för året som helhet liksom för 1969 har bedömts
med hjälp av en försörjningsbalans för verkstadsprodukter (tabell 2). Här
vid skall dock nämnas att den import- och exportutveckling som presenteras
i balansen avviker från den som redovisas i avsnittet om utrikeshandeln. Till
en del beror avvikelsen på olika definitioner av begreppet verkstadsproduk
ter — sålunda ingår här till skillnad från handelsstatistikens definition i
såväl importen som exporten t. ex. flygplan och vapen. Framför allt förklaras
skillnaderna emellertid av att de import- och exportprisindex som används i
handelsstatistiken inte använts vid deflateringen i försörjningsbalansen, ef
tersom dessa sannolikt överskattat prisstegringarna framför allt vad gäller
exporten under 1967. Såväl import som export har i balansen i stället deflaterats med pristal som i huvudsak grundas på företagens uppgifter i en
käterna om verkstadsexporten. Importprisutvecklingen 1968 har dock re
ducerats med hänsyn till en kalkylerad sänkning av importpriserna till följd
av devalveringarna i slutet av 1967.
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En faktor att ta speciell hänsyn till då det gäller utvecklingen 1966—1968
är olikheten 1967 och 1968 av förändringen i lager av varor i arbete inom
verkstadsindustrin. Enligt nationalräkenskapens uppgifter minskade dessa
lager med drygt 20 milj. kr. i 1959 års priser under 1967. För 1968 däremot
beräknas de ha ökat med ca 50 milj. kr. Då förädlingsvärdet i dessa varor
måste antas vara betydligt mindre än i de övriga komponenterna i balansen,
ger dessa förändringar ett något för starkt utslag i den genom balansen
mätta produktionsutvecklingen, således en för stor minskning 1967 och en
för stark ökning 1968. Vidare föreligger möjligen en felperiodisering i na
tionalräkenskapen — som kan vara av storleksordningen 100 milj. kr. —
så att 1968 överskattats och 1967 underskattats. För en sådan slutsats talar
det förhållandet, att balansen ojusterat ger en produktionsökning på drygt
7 %. På grund av att balansen tidigare visat sig underskatta produktions
ökningarna (se not till tabell 2), skulle man egentligen justera upp produktionsuppgången till drygt 8 %, vilket förefaller osannolikt högt.
Med hänsyn till vad som ovan framhållits har den ur balansen erhållna
produktionsökningen justerats ned och produktionen inom verkstadsindu
strin beräknas ha ökat med drygt 6 % 1967—1968. Ökningen bärs främst
upp av exportuppgången, som preliminärt beräknats till 8 å 9 %, samt en
stark tillväxt i den privata konsumtionen av verkstadsprodukter — främst
beroende på en beräknad drygt 20-procentig ökning av bilköpen. Importen
beräknas preliminärt ha ökat med 6 % i volym.
Under 1969 beräknas den inhemska efterfrågeökningen bli något lägre
än 1968, främst beroende på en liten tillbakagång i de offentliga maskin
investeringarna, vilka ökade kraftigt 1968. De privata investeringarna be
räknas samtidigt komma att öka något mera än 1968. Uppgången för var
aktiga konsumtionsvaror väntas bli något lägre 1969 än 1968 på grund av
en väntad lägre ökningstakt då det gäller nyinköp av bilar. Exportvolymen
beräknas stiga något snabbare än 1968, nämligen med 10 å 11 %. Med en
kalkylerad samtidig import ökning på ca 9 % ger balansen en produktions
ökning på 6,5 %, som med hänsyn till ovannämnda korrigeringar justerats
upp till närmare 8 %.
Efterfrågan på sågade och hyvlade trävaror ökade kraftigt under 1968.
Exportleveranserna beräknas preliminärt ha uppgått till 1 340 tusen stds,
vilket innebär en ökning med 13 % utöver den redan 1967 höga nivån. Sam
tidigt steg den inhemska efterfrågan något mera än 1967. Den starka efter
frågan ledde till en kraftig produktionsuppdragning och för 1968 som hel
het beräknas produktionen preliminärt ha legat omkring 11 % över 1967
års nivå. Produktionsuppgången var störst vid de mindre sågarna, vilka hade
dragit ned sin produktion kraftigt under 1967. Sannolikt har den livliga
efterfrågan också lett till att sågverken kunnat reducera sina lager något
under 1968.
Produktionsutvecklingen under 1969 har bedömts med hjälp av en för-
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Tabell IV: 3. Försörjningsbalans för sågade och hyvlade trävaror 1966—1969
1 000 stds
1966

1967

1968
(prel.)

1969
(prognos)

Produktion .............................................
Import .....................................................

2 134
35

2 050
29

2 275
35

2 370
35

Summa tillgång

2169

2 079

2 310

2 405

Export......................................................
Varuinsats .............................................
industri.................................................
byggnadsverksamhet........................
Lagerförändring....................................
Saldopost.................................................

1 075
1 144
711
433
+ 78
- 128

1 189
1 166
716
450
+ 26
- 302

1 340
1210
755
455
— 25
- 215

1 320
1 275
805
470
+ 25
- 215

Summa användning

2169

2 079

2 310

2 405

Källa: Konjunkturinstitutet.

sörjningsbalans för sågade och hyvlade trävaror (tabell 3). Balansen tyder
på en produktionsökning på omkring 4 % jämfört med 1968. Denna pro
duktionsökning torde framför allt komma att hänföra sig till de större såg
verken, som strävar efter att hålla ett högt kapacitetsutnyttjande och som
dessutom får ett ganska stort kapacitetstillskott under 1969.
Såsom framgår av balansen beräknas exporten falla tillbaka något under
1969 — med 1 å 2 % från den mycket höga fjolårsnivån (se avsnittet om
exporten). Den inhemska efterfrågan väntas fortsätta att öka i ungefär sam
ma takt som under 1968. Vidare har kalkylerats med en lagerökning vid såg
verken under 1969, delvis sammanhängande med att krav på större lager
hållning hos producenterna kan bli följden av övergången till metermått för
trävaror den 1 april 1970.
Efter en relativt matt utveckling under ett par år steg produktionen inom
träindustri exklusive sågverk i början av 1968 och för året som helhet torde
en produktionsökning med ca 6 % ha skett för denna grupp. Detta kan i
första hand tillskrivas en genom byggnadsverksamhetens omfattning och in
riktning ökad produktion av snickerier och trähus. Samtidigt ledde den kraf
tiga ökningen av möbelkonsumtionen till en produktionsuppgång inom mö
belindustrin, trots att en stor del av konsumtionstillväxten tillgodosågs ge
nom en starkt stegrad import.
För 1969 beräknas produktionsuppgången för denna grupp bli av unge
fär samma storlek som 1968. En något högre uppgång kalkyleras i de av
byggnadsverksamheten beroende delarna inom branschen. Samtidigt kan
man dock räkna med en lägre tillväxt i de konsumtionsinriktade delarna av
branschen med hänsyn till den prognoserade lägre ökningstakten i den pri
vata konsumtionen.
En summering av de ovan redovisade utvecklingstendenserna inom trä
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industrins olika branscher skulle för den totala träindustrin innebära en
produktionsökning 1967—1968 på ca 8 % samt en produktionsökning 1968
—1969 på 5 %.
Den bristande balansen mellan kapacitet och efterfrågan inom den svens
ka massaindustrin ledde till att produktionsbegränsningar genomfördes un
der de två första tertialen 1968. Produktionsvolymen kom därmed under de
tre första kvartalen 1968 att minska med ca 3 % jämfört med motsvarande
period 1967. Under de sista månaderna 1968 ökade orderingången emellertid
markant och såväl produktion som exportleveranser steg kraftigt. Prelimi
närt beräknas därmed produktionsvolymen för 1968 som helhet ha legat på
ungefär samma nivå som 1967. Tillväxten i exportvolymen beräknas ha va
rit ca 2 % 1967—1968, samtidigt som hemmamarknadsleveranserna ökat
kraftigt. Denna leverans- och produktionsutveckling har möjliggjort en
minskning av producentlagren.
Produktionen av kemisk avsalumassa uppgick under 1968 till drygt 3,5
miljoner ton vilket i stort sett är samma kvantitet som 1967. Utvecklingen
skiljer sig påtagligt för de olika kvaliteterna. Såväl produktion som leve
ranser av blekt sulfat ökade kraftigt medan minskningar registrerades inom
övriga sektorer. Avsalumarknaden för oblekt sulfat har fortsatt att minska
genom ökad vidareförädling av denna kvalitet inom integrerade massafabriker-pappersbruk. Utbudet av blekt sulfit minskade genom ytterligare företagsnedläggelser och marknaden för oblekt sulfit har krympt genom ökad
användning av blekt sulfat.
För den mekaniska massan har avsättningsläget förbättrats under 1968.
Den ökade exporten har inte resulterat i någon höjning av produktionsnivån
då producenterna skurit ned lagren.
Den i slutet av 1968 ökade efterfrågan på massa kan möjligen ha varit en
reaktion på en förväntad prishöjning, vilken också genomfördes i november.
Dessa order torde inte helt kunna effektueras under sista kvartalet 1968,
varför en stor del kommer att levereras under de första månaderna 1969. För
1969 som helhet beräknas den totala massaexporten öka med 3 1/2 % i
volym. Den prognoserade knappt 5-procentiga ökningen av exporten av ke
misk massa beräknas i stort sett utgöras av stigande leveranser av blekt sul
fat, medan exporten av övriga kvaliteter beräknas bibehållas på 1968 års
nivå.
Även under 1969 torde producenterna komma att anpassa produktionen
efter avsättningsmöjligheterna. Med den ovan angivna efterfrågeutvecklingen och ett antagande om att inga större lagerförändringar sker under 1969
beräknas produktionen av avsalumassa öka med ca 5 % 1968—1969. Pro
duktionskapaciteten 1969 kommer dock att vara större än den beräknade
produktionen varför driftsinskränkningar torde komma att genomföras även
1969.
Läget inom pappers- och pappindustrin förbättrades påtagligt under 1968.
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Leveransutvecklingen, som stagnerade under 1967, visade en kraftig ökning
under 1968. Exporten beräknas ha ökat nära 17 % i kvantitet samtidigt som
avsättningen på hemmamarknaden stigit med 7 %. Produktionen ökade
kraftigt under årets lopp vilket belyses av nedanstående tablå över produk
tionsvolymens utveckling under 1967 och de tre första kvartalen 1968 (säsongrensade uppgifter, 1967 — 100):
1967 ............................
1968 ............................

1 kv.

2 kv.

3 kv.

4 kv.

98
103

99
107

103
114

100

Jämsides med produktionsstegringen ökade kapacitetsutnyttjandet suc
cessivt under 1968 och pappersbruken var vid årets slut uppe i ett mycket
högt kapacitetsutnyttjande. För 1968 som helhet beräknas produktionen ha
uppgått till ca 3,6 miljoner ton papper och papp, vilket innebär en volym
mässig ökning på ca 9 % jämfört med 1967. För tidningspapper noterades en
stegring på närmare 14 %, medan uppgången för övrigt papper och papp
stannade vid omkring 8 %. Den starka efterfrågan har dessutom lett till att
producenterna under 1968 minskade de lager, som byggts upp under 1967.
Den bedömning av pappersexporten 1968—1969 som gjorts inom kon
junkturinstitutet, och som närmare redovisas i kapitel III, innebär i det när
maste en halvering av ökningstakten 1967—1968. Hemmamarknadsleveranserna beräknas samtidigt fortsätta att öka, dock i något lägre takt än under
1968. Under förutsättning av ungefär oförändrad lagerhållning i producent
ledet under 1969 skulle denna efterfrågeutveckling leda till en volymmässig
ökning av produktionen 1968—1969 på 8 å 9 %.
Produktionen inom livsmedelsindustrin inklusive dryckesvara- och tobaksindustrin ökade 1968 med ca 3 %. Den egentliga livsmedelsindustrins
utveckling var ganska matt under 1968 och produktionen beräknas ha ökat
med endast ca en halv procent. Dryckesvaruindustrin visar däremot hög ök
ningstakt, ca 15 %, medan tobaksfabrikernas produktion minskat obetydligt,
ca 1 %.
För 1969 får man räkna med en något lägre ökning av produktionen inom
denna sektor på grund av en beräknad lägre ökningstakt av livsmedelskonsumtionen.
Vad gäller produktionen inom textil-, beklädnads- och sömnadsindustrin
föreligger när detta skrivs produktionssiffror endast t. o. m. första halvåret
1968. Det förefaller emellertid av barometerdata att döma som om produktionstakten inom den egentliga textilindustrin (exkl. trikå) och den icke
konfektionsinriktade sömnadsindustrin skulle ha ökat, medan tillverkningen
inom övriga delar av branschen varit oförändrat svag under tredje kvarta
let. Detta skulle betyda att skoproduktionen under de tre första kvartalen
1968 legat 12 % under motsvarande nivå 1967, konfektionsindustrins pro
duktion 3—4 % lägre än 1967 och trikåtillverkningen på ungefär samma
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nivå. Det är inte troligt att utvecklingen under sista kvartalet 1968 anmärk
ningsvärt avvikit från den som rådde tidigare under året. Textil-, bekläd
nads- och sömnadsindustrins samlade produktion för helåret 1968 kan där
för uppskattas ha varit 2 å 3 % lägre än 1967. En sådan utveckling går ock
så väl in i konjunkturinstitutets försörjningsbalans för beklädnadsvaror,
där produktionsminskningen framräknats till 4,5 %. Balansens utbudssida
inrymmer vidare en importvolymtillväxt på 11 %. På efterfrågesidan har
kalkylerats med en konsumtionsökning på 2 %, en lagerökning — knappt
hälften av konsumtionsökningen — samt en exportuppgång på 8 %.
Till grund för bedömningen av utvecklingen 1969 ligger ovannämnda ba
lans för beklädnadsvaror. I denna har konsumtionsökningen för dessa varor
uppskattats till ca 2 % — på basis av konjunkturinstitutets prognos för kon
sumtionen av icke varaktiga konsumtionsvaror (exkl. livsmedel). Vidare har
lagerökningen bedömts bli måttlig eller något lägre än 1968. Den totala in
hemska efterfrågan kan av estimerade samband att döma väntas ge upphov
till en importökning på 9 %. Exporten slutligen beräknas öka med 10 %.
Dessa beräkningar leder fram till en svag minskning av beklädnadsproduktionen 1969. Å andra sidan torde en måttlig produktionsökning inom den
egentliga textilindustrin (exkl. trikå) samt övrig sömnadsindustri väga upp
denna produktionsminskning, varför den samlade sektorns produktion 1969
torde komma att stiga med en knapp procent.
De hittills berörda branscherna svarar för drygt 80 % av den totala indu
striproduktionen. För återstående industrisektorer, som i tabell 4 ingår un
der benämningen övriga branscher, är produktionsutvecklingen efter 1966
till övervägande delen mycket bristfälligt belyst. Den i tabellen angivna ut
vecklingen 1967—1969 syftar huvudsakligen till att ge en ungefärlig upp
skattning av produktionsförändringarna inom dessa branscher sammantag
na. Jord- och sten, kemisk-teknisk samt grafisk industri utgör de förädlings
värdemässigt tyngst vägande branscherna inom gruppen, som också innefattar
pappersvaru-, läder- och gummivaruindustri. Nedan berörs utvecklingen
inom de två förstnämnda av dessa branscher.
Produktionsvolymens ökning inom jord- och stenindustrin tycks ha varit
av ungefär samma storleksordning 1968 som 1967, nämligen ca 3 %. Med
hänsyn till byggnadsverksamhetens prognoserade omfattning 1969 beräk
nas produktionsökningen 1968—1969 komma att bli något litet högre.
Den starka expansion som präglat den kemisk-tekniska industrin under
de senaste åren tycks ha fortsatt under 1968. Liksom 1967 visar oljeraffina
derierna en mycket kraftig produktionsökning — ca 45 % — vilket lett till
att de nu svarar för 11 ä 12 % av produktionen inom branschen. För övriga
delar av branschen, som dock till större delen är mycket bristfälligt täckta
av statistik, tycks ökningen ha fortsatt, dock i något lägre takt än 1967.
Under 1969, då oljeraffinaderiernas kapacitetstillväxt tillsvidare synes
upphöra, väntas ökningstakten för denna delbransch avta betydligt. Ök-
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Tabell IV: 4. Industriproduktionens utveckling 1967—1969
Procentuella volymförändringar
1967—1968
(prel.)

1968—1969
(prognos)

Järnmalmsgruvor..................................................................
Järn- och andra metallverk .............................................
Verkstadsindustri, exkl. varv ........................................
Träindustri...............................................................................
Massaindustri...........................................................................
Pappers- och pappindustri.................................................
Livsmedelsindustri ..............................................................
Textil- och beklädnadsindustri.........................................
Övriga branscher, exkl. varv.............................................

12
9
6
8
0
9
3
—3
7

5
9
8
5
5
9
2
1
6

Totala industrin

6

6

Källa: Konjunkturinstitutet.

ningen inom övriga delar av branschen antas bli ungefär densamma som
under 1968. Den totala produktionsökningen 1968—1969 inom kemisk-teknisk industri skulle därmed bli ett par tre procent lägre än 1967—1968.
Totalt för gruppen övriga branscher torde man med hänsyn till ovanståen
de kunna räkna med en produktionsökning på ungefär 7 % för 1967—-1968
och omkring 6 % för 1968—1969.
Ovanstående genomgång av de olika industribranschernas utveckling un
der 1968 ger till resultat, att den totala industriproduktionen kan beräknas
ha ökat med ungefär 6 % 1967—1968 mot endast 2 % ett år tidigare. Produktionsuppdragande 1968 är främst de höga ökningstalen för gruvor, järnoch metallverk samt trä-, pappers- och kemisk industri jämte den åter rela
tivt goda tillväxten inom den tungt vägande verkstadsindustrin.
För 1969 implicerar — såsom ovan redovisats — de givna prognoserna
för konsumtion, investeringar, lagerförändringar, export och import en produktionsuppgång i samma takt som 1968, dvs. med omkring 6 %. Öknings
takten från 1968 bibehålls i stort sett för metall- och pappersindustrin.
Dämpningen i tillväxttakten för framför allt gruvor och träindustri uppvägs
av att produktionsökningar under 1969 beräknas komma till stånd inom
massa- samt textil- och beklädnadsindustrin.2
2. Skogsbruket
De konsekvenser den ovan redovisade utvecklingen inom skogsindustri
erna samt föreliggande export-, import- och lagerprognoser beräknas få för
skogsbruket har sammanfattats i en försörjningsbalans för rundvirke (ta
bell 5).
Som framgår av balansen beräknas avverkningarna under 1968 ha varit
omkring 9 % lägre än 1967. Produktionsminskningen är nästan helt hänför-
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Tabell IV: 5. Försörjningsbalans för rundvirke 1965—1969
1 000 kbm, fast mått utan bark (barr- och lövträ)
1965

Produktion .............................................
sågtimmer .........................................
massa- och boardved........................
övrigt rundvirke................................
Import .....................................................

49
19
25
4

1966

741
815
446
480
389

48
18
25
4

1967

918
970
617
331
373

Summa tillgång

50130

49 291

Export.....................................................
Lagerförändring....................................
Förbrukning.............................................
sågtimmer .........................................
massa- och boardved........................
övrigt rundvirke................................

2169
— 2 583
50 544
19 255
26 975
4 314

2103
— 1 697
48 885
18 544
26 136
4 205

Summa användning

50130

49 291

53
18
31
4

1968
(prel.)
980
290
480
210
413

54 393
2
+2
49
17
27
4

645
703
045
845
105
095

54 393

48
19
24
4

880
850
930
100
370

49 250

1969
(prognos)
53
20
28
3

53 990

2 740
2
— 4 700 — 2
51 210
53
19 800
20
27 420
28
3 990
3

49 250

620
770
860
990
370

595
050
445
610
960
875

53 990

Källa: Konjunkturinstitutet.

lig till massaveden, där den beräknas ha varit drygt 20 %, medan produk
tionen av sågtimmer stigit med ca 9 %. Den kraftiga minskningen för mas
saveden förklaras av att en lageromsvängning skett från 1967 till 1968. Efter
en opåräknad lagerökning under 1967 på 2,7 miljoner kubikmeter massaved
beräknas en minskning med omkring 4,5 miljoner kubikmeter ha skett un
der 1968. Den sammanlagda förbrukningen av rundvirke beräknas ha stigit
med 4 1/2 %, en ökning som framför allt hänför sig till sågtimret.
Under 1969 beräknas förbrukningen av rundvirke stiga med 4 å 5 %, var
vid ökningen beräknas bli något större för massaveden än för sågtimret.
Massavedslagren har antagits komma att fortsätta att minska med ca 2 mil
joner kubikmeter. Exporten av rundvirke har stigit kraftigt främst på grund
av ökad export till Norge under 1967 och 1968. Denna export väntas falla
tillbaka något under 1969, vilket framför allt förklarar den prognoserade
minskningen i exporten med 5 %. Ett realiserande av den sålunda skisse
rade efterfrågan under 1969 skulle innebära en ökning av skogsavverk
ningarna med ca 10 %.
3. Övriga näringsgrenar och den totala produktionen
Jordbrukets bidrag till bruttonationalprodukten beräknas av jordbruks
nämnden ha ökat med ca 3 % i volym 1967—1968. Animalieproduktionen
och produktionen av vegetabilier beräknas ha ökat i ungefär samma tak. För
1969 räknar jordbruksnämnden med en minskning av jordbrukets bidrag
till bruttonationalprodukten med ca 11,5 % i volym. Produktionen av vege
tabilier, framför allt brödsäd och oljeväxter, beräknas minska kraftigt un
der förutsättning av normal skörd.
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Elkraftsproduktionen ökade, enligt centrala driftledningen, med 5,5 % i
volym 1967—1968. Ökningen ligger främst på värmekraftproduktionen. För
brukning av elkraft för prima ändamål steg med ca 8 % 1967—1968, sam
ma stegringstakt som väntas för 1968—1969. Produktionsökningen totalt
1968—1969 skulle enligt driftledningens beräkningar komma att uppgå till
drygt 1 %.
Utvecklingen inom byggnads- och anläggningsverksamheten beskrivs ut
förligt i kapitel VII. De där framlagda beräkningarna tyder på en volymmäs
sig ökning av byggnads- och anläggningsinvesteringarna med knappt 2 %
1967— 1968 och ca 4 % 1968—1969.
De förändringstal för produktionsvolymen inom olika näringsgrenar som
redovisats ovan sammanfattas i nedanstående tablå. Produktionen av varor
och kraft skulle ha ökat med drygt 4 % i volym 1968, obetydligt högre ök
ning väntas för 1969. Industriproduktionen beräknas komma att öka i unge
fär samma takt 1969 som 1968, ca 6 %, medan ökningstakten i byggnads
investeringar väntas komma att fördubblas 1969. För elkraftsproduktionen
1969 förväntas en påtagligt avsaktande ökningstakt jämfört med 1968. Pro
duktionen inom jordbruk och skogsbruk beräknas minska med ca 11,5 %
respektive öka med drygt 9,5 % 1969.
Bruttonationalproduktens ökning 1967—1968 med 3,5 % skulle med ovan
angivna förutsättningar angående varu- och kraftproduktionen, innebära att
tjänstesektorernas produktion, kalkylerad som restpost, ökat med knappt
3 %. Mot en beräknad ökning av bruttonationalprodukten om ca 4 %
1968— 1969 svarar på motsvarande sätt en ökning av tjänsteproduktionen
med ca 3,5 %, vilket synes vara en mer normal ökningstakt än det orea
listiskt låga värde, som residualt erhålls för 1968. De offentliga tjänsterna
väntas komma att öka med 6 % 1969 mot 7,5 % 1968, medan de privata
tjänsternas tillväxt 1969 residualt skulle utgöra 3 %.
Förändringar i produktionsvolym
1967—1968
procent
Jordbruk .................................... 3
Skogsbruk ................................ - -9,5
Industri .................................... 6
Byggnadsverksamhet ............ 2
Elkraftsproduktion................... 5,5

1968—1969
mkr i 1968
års priser

procent

- 500
250
2 600
500
50

- 11,5
9,5
6
4
1

Summa varu- och kraftproduk
tion .........................................

4

2 900

4,5

Tjänstesektorerna........................

3

2 800

3,5

Total produktion.....................

3,5

5 700

4
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V. Arbetsmarknaden
1. Arbetsmarknaden under 1968
Läget på arbetsmarknaden under 1968 kan karakteriseras med att efter
frågan på arbetskraft, mätt med antalet obesatta platser vid månadens mitt,
efter att säsongrensat ha nått sin lägsta nivå under senare delen av 1967
varit i stort sett stigande. Arbetslösheten var dock fram till hösten fortfaran
de högre än under 1967. En tillfällig försvagning i utvecklingen torde ha ägt
rum under sommarmånaderna. Därefter synes emellertid efterfrågan ha
fortsatt att stiga, och den registrerade arbetslösheten var under fjärde kvar
talet 1968 något lägre än under samma period 1967.
Efterfrågan på arbetskraft
Serien över obesatta platser torde vara den lämpligaste för att belysa efter
frågan på arbetskraft. Serien redovisas också med fördelning både på nä
ringsgrenar och på län. Från och med april 1968 har antalet obesatta platser
varje månad varit högre än motsvarande månadstal för 1967, och i decem
ber 1968 var uppgången 31 %. Antalet obesatta platser uppgick därmed till
87 010, och var även klart högre än värdena för december 1966 och 1962.
För vissa näringsgrenar visas i diagram 1 säsongrensade kurvor för
serien över obesatta platser t. o. m. november 1968. Av diagrammet framgår
att trenden för den på detta sätt mätta efterfrågan varit uppåtriktad under
det senaste året. Utvecklingstendensen har varit likartad i flertalet branscher
och näringsgrenar. En fortsatt uppgång ägde rum mellan november och
december 1968. Den kraftigaste, och i stort sett obrutna, uppgången ägde
rum inom industrin, där metall- och verkstadsindustrin väger tyngst. Även
inom skogsindustrierna var uppgången markerad, och inom träindustrin
framträdde den redan i början av 1967. Däremot synes den tidigare ned
gången inom textilindustrin m. m. ha upphört först under mitten av 1968.
Inom byggnadsverksamheten steg antalet obesatta platser från senare delen
av 1967, medan vändningen uppåt inom handel och samfärdsel kom något
senare. Inom de offentliga tjänsterna har uppgången inte varit lika kraftig
som inom de övriga sektorerna, vilket torde bero på att möjligheter förelegat
att i högre grad än tidigare tillgodose behoven av arbetskraft. I detta sam
manhang måste också påpekas att den nedgång i antalet obesatta platser
som Lidigare skedde ej heller var lika kraftig inom tjänstesektorn.
Trots att antalet obesatta platser under större delen av 1968 varit högre
än under 1967 har antalet under en månad vid arbetsförmedlingarna nyanmälda lediga platser varje månad under perioden januari—oktober 1968
varit lägre än motsvarande värden för 1967. Skillnaden uppgick under okto-
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Diagram V: 1. Antal lediga platser vid månadens mitt 1966—nov. 1968
Säsongrensade månadssiffror. Log skala
6 0 000
50000
40 000
Totalt
30 000

30 000

20 000

Privata och offentliga tjänster

20000
Industri och hantverk

10 000

Offentliga tjänster

10000
Metall- och verkstadsindustri

Varuhandel'
Textil-, sömnads-, läder-, häroch gummivaruindustri

Byggnadsverksamhet
Träindustri

Källor: Arbetsmarknadsstyrelsen och konjunkturinstitutet.

ber 1968 till mindre än 2 %. Nedgången i antalet nyanmälda lediga platser
kan vara en effekt av den omläggning från början av 1968 som skett av
förmedlingsverksamhetens rutiner. En tänkbar förklaring till den olikartade
utvecklingen kan också vara att efterfrågan på arbetskraft i huvudsak torde
avse yrkesutbildad personal, medan utbudet, delvis som en följd av den suc
cessiva sysselsättningsnedgången från högkonjunktur år et 1965, till stor del
utgörs av arbetskraft med lägre konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Då
vidare arbetskraftens rörlighet fortfarande synes vara låg, kan det förhållan
det uppstå att nytillskottet av lediga platser minskar medan det otillfreds
ställda arbetskraftsbehovet ökar.
Utvecklingen kan i viss mån även belysas med konjunkturinstitutets baro
meterundersökningar för industrin och byggnadsverksamheten. Av dessa
framgår, såsom utförligt redovisades i konjunkturinstitutets höstrapport, att
andelen företag som uppgivit brist på yrkesarbetare respektive andra arbe
tare inom industrin var låg under såväl 1967 som första halvåret 1968, me6
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Tabell V:l. Den registrerade arbetslösheten 1967 och 1968 regionalt och branschvis
Kvartalsgenomsnitt
Arbetslöshetsförsäkrade
Industri Byggnads Skogs
arbetare
arbetare arbetare
I. Antal registrerade arbetslösa
1968
1. Hela landet
j
..............................
II ...........................................
Hl
....................................
IV
..................................

14 200
11 090
11 730
12 360

19
8
3
7

390
100
970
780

2. Södra och mellersta Sverige
I
....................................
II .............................................
III
....................................
IV ...........................................

10
7
8
8

12
4
2
3

960
190
170
920

110
820
520
590

2
2
1
2

Samtliga
arbetslösa

varav:
kvinnor

Övriga

210
170
510
070

12
8
6
9

740
020
720
370

56 620
35 240
30 520
38 160

9 820
7 580
7 900
9 210

240
100
110
150

7
4
3
5

630
120
860
070

36
19
18
21

070
940
910
640

6
4
5
5

310
970
240
860

970
070
400
920

5110
3 900
2 860
4 300

20
15
11
16

550
300
610
520

3
2
2
3

510
610
660
350

3. Värmland, Dalarna och
Norrland
I
..................................
II
.........................................
Hl
.......................................
IV ...........................................

4 090
3 270
3 210
3 770

6 430
3 910
1 800
3 860

II. Förändring från motsva
rande period 1967
1. Hela landet
I
.......................................
II
.......................................
III ...........................................
IV.............................................

2 710
1 750
2 890
540

2 250
— 850
— 140
— 1200

570
520
720
380

3
1
1
1

530
740
760
030

9 960
2 930
5 160
— 900

1 670
1 560
1 430
460

2. Södra och mellersta Sverige
I .............................................
II .............................................
III.............................................
IV.............................................

1 560
1 190
1 940
70

1 670
— 1 260
— 600
— 1 460

130
50
70
20

2 100
800
820
220

5 710
560
1 930
— 2 550

840
1 110
1 000
220

3. Värmland, Dalarna och
Norrland
I
...........................................
II .............................................
III.............................................
IV.............................................

1 150
560
950
470

580
410
460
260

440
470
650
360

1 430
940
940
810

4
2
3
1

1
2
1
1

250
370
230
350

830
450
430
240

Källa: Arbetsmarknadsstyrelsen.

clan septemberbarometern indikerade något ökad arbetskraftsbrist. Av preli
minära resultat från decemberbarometern synes det framgå att andelen in
dustriföretag som uppgivit brist på yrkesarbetare ökat något ytterligare.
Bristen på tjänstemannapersonal var dock fortfarande obetydlig, och inom
byggnadsverksamheten efterfrågades huvudsakligen träarbetare.
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Diagram V:2. Arbetslöshetsprocenten 1965—1968

A

Antal arbetslöshetsförsäkrade arbetslösa i procent av medlemsantalet 1 arbetslöshetskas
sorna vid månadens mitt.

®

Arbetslösheten i procent av arbetskraften enligt arbetskraftsundersökningarna i februari
maj, augusti och november.

Källor: Arbetsmarknadsstyrelsen och statistiska centralbyrån.

Arbetslöshet m. m.
Som framgår av tabell 1 var antalet registrerade arbetslösa under första
kvartalet 1968 nästan 10 000 fler än under samma period 1967, medan ök
ningen för andra kvartalet uppgick till 2 900. Mellan andra och tredje kvar
talen 1968 avvek utvecklingen från den säsongmässigt normala, och för in
dustriarbetare i södra och mellersta Sverige registrerades t. o. m. en ökning
i arbetslösheten mellan juni och juli 1968, vilken emellertid till stor del för
klaras av att arbetstagare, som varit anställda för kort tid för att vara be
rättigade till semesterersättning, under semestern anmälde sig som arbets
lösa. Mellan tredje kvartalen 1967 och 1968 ökade antalet arbetslösa perso
ner med över 5 000. Jämförelser med 1967 blir dock inte helt korrekta, då
arbetslöshetstalen även påverkas av förändringar i arbetsmarknadspolitiken
från den 1 juli 1968. Sålunda hade t. o. m. den 30 september inkommit ca
1 850 ansökningar om statligt omställningsbidrag, och av dessa uppgav sig
drygt 900 inte tidigare ha haft kontakt med arbetsförmedlingen. I mitten av
november hade motsvarande tal stigit till ca 2 500 respektive 1 400. Även
möjligheten till förlängd ersättning från arbetslöshetskassa torde i någon
mån ha påverkat arbetslöshetstalen. Under juli och augusti utbetalades så
dana ersättningar avseende 2 250 personer. Trots den inverkan dessa arbets-
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Tabell V:2. Antal personer berörda av vissa arbetsmarknadsåtgärder 1967—1968
År, kvartal

I arbetsmarknadsutbildning

I beredskapsarbeten1

Beviljade starthjälpsbidrag

Kvartals- Förändring
från föregenomgående år
snitt

Kvartals- Förändring
från föregenomgående år
snitt

Totalt
under
perioden

Förändring
från föregående år

1967

I ....................
II..................
III................
okt.—nov.

24 510
23.650
18 970
26 370

4
4
3
5

680
740
330
370

13
11
7
9

050
070
360
180

3
4
2
2

870
050
570
890

4
4
4
3

160
480
930
990

-1
-1
1
1

130
080
020
450

1968

I ....................
II..................
III................
okt.—nov. . .

32 970
30 700
21 190
33 060

8
7
2
6

460
050
220
690

19
18
11
14

770
200
150
030

6
7
3
4

720
130
790
850

6
6
7
5

120
320
360
040

1
1
2
1

960
840
430
050

1 Häri redovisas, jämfört med tidigare, även arbetare som anställts på grund av att de
erfordras för arbetets bedrivande samt det stora antalet personer i särskilda beredskapsarbe
ten (tidigare benämnd beredskapsarbeten för handikappade). Däremot innefattas ej anställ
da vid s.k. T-arbeten och arbeten för specialanvisade, dvs. personer vilka som regel ej kan
inträda på arbetsmarknaden.
Källa: Arbetsmarknadsstyrelsen.

marknadspolitiska åtgärder haft registrerades en nedgång i arbetslösheten
med 900 personer mellan fjärde kvartalen 1967 och 1968.
I diagram 2 visas det relativa antalet kassamedlemmar som vid mitten av
varje månad rapporterats arbetslösa under perioden januari 1965—novem
ber 1968. Som jämförelse har lagts in kurvan för det relativa arbetslöshets
talet, vilket erhålls ur de kvartalsvisa arbetskraftsundersökningarna och
anger den andel som uppgivit sig vara arbetslösa av den beräknade totala
arbetskraften. Utvecklingen med stigande arbetslöshet sedan 1965 framkom
mer tydligt ur de båda serierna trots olikheter i definitioner och bakomlig
gande institutionella förhållanden. 1968 förefaller arbetslöshetsprocenten ha
uppgått till drygt 2 % mot inte stort mer än 1 % 1965.
Av ökningen 1967—1968 i antalet personer som beviljats starthjälp hän
förde sig den största delen till skogslänen, och motsvarande gäller för be
redskapsarbeten. De regionala skillnaderna på arbetsmarknaden har dock
fortsatt att öka. Inte för någon av de i tabell 1 redovisade grupperna i skogs
länen har arbetslösheten minskat sedan 1967. I södra och mellersta Sverige
var antalet arbetslösa byggnadsarbetare fr. o. m. andra kvartalet 1968 lägre
än under 1967, och medan en nedgång i totala antalet arbetslösa personer
med 2 500 registrerades i dessa län under fjärde kvartalet 1968 jämfört med
1967 ökade arbetslösheten i skogslänen med 1 700 personer. En liknande
bild av de regionala skillnaderna i sysselsättningsläget erhålls även vid ett
studium av serien över obesatta platser.
I tabell 2 redovisas antalet personer som berörts av vissa arbetsmarknads
politiska åtgärder. Dessa har, såsom framgår av tabellen, ökat kraftigt.
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Under januari—november 1968 berördes totalt 20 640 arbetstagare av in
komna varsel om personalinskränkningar jämfört med 23 060 under samma
period 1967. Inom industrin berördes 17 460 arbetstagare av varsel om per
sonalinskränkningar mot 20 780 under 1967. Relativt betydande minskning
ar kunde noteras inom metall- och verkstadsindustrin, medan antalet inom
textil- och sömnadsindustrin var ungefär oförändrat. Inom gruppen övriga
områden var antalet berörda arbetstagare däremot högre jämfört med 1967.
ökningarna i denna grupp faller helt på skogsbruket och handeln.
Sammanfattningsvis framgår av avsnitten om efterfrågan och arbetslös
het ovan att utvecklingen mot ökande efterfrågan ännu inte medfört någon
markerad omsvängning i läget på arbetsmarknaden, och regionalt synes olik
heterna ha ökat.
Befolkningsutveckling och total sysselsättning
För att ha något underlag vid bedömningen av den möjliga produktions
tillväxten under kommande år är det nödvändigt att bilda sig en uppfatt
ning om storleken av arbetskraften och dennas utnyttjande. Tillgången på
arbetskraft bestäms av förändringen i befolkningen, vari även ingår en viss
del av nettoinvandringen, samt av förvärvsfrekvensernas utveckling.
Folkmängden i åldrarna 15—69 år, varur huvuddelen av arbetskraften
rekryteras, ökade mellan 1965 och 1966 med 42 000 personer från 5,49 miljo
ner. Mellan de båda följande åren sjönk ökningstakten till drygt 30 000 per
soner, och mellan 1967 och 1968 kan folkmängden beräknas öka med ca
24 000 personer eller 0,4 %. I detta sammanhang kan erinras om att de stora
barnkullarna under 40-talet och kring sekelskiftet medför att ökningar nu
uppkommer i åldersklasserna 20—35 år och åldrarna över 55 år, medan
antalet i övriga åldersklasser minskar.
Till ovanstående ökningstal har nettoinvandringen bidragit. Ungefär 80 %
av denna ligger inom åldrarna 15—69 år. Totalt uppgick nettoinvandringen
under 1966 till drygt 27 000 personer och under 1967 till ganska exakt 10 000
personer. Under en lång följd av år fram t. o. m. 1965 pendlade emigrationen
varje år kring värdet 15 000, medan den under 1966 och 1967 ökade till näs
tan 20 000 personer, huvudsakligen att hänföra till ökat utflyttande till Fin
land och vissa länder i södra och mellersta Europa. Den under 1967 jämfört
med 1966 kraftigt minskade nettoimmigrationen berodde dock främst på en
nedgång i den antalsmässigt betydande invandringen från Finland, men
även invandringen från flertalet övriga länder minskade klart. Under perioden januari—oktober 1968 invandrade netto 8 100 personer, och för året som
helhet kan nettoinvandringen uppskattas uppgå till åtminstone 10 000 per
soner. Utvecklingen under loppet av året är märklig såtillvida att under
första halvåret en utvandring netto med 900 personer ägde rum, vilket
främst berodde på en jämfört med andra halvåret 1967 kraftigt ökad emi
gration. Hela nettoinvandringen under 1968 ägde således rum under andra
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halvåret. Man kan förmoda att läget på den svenska arbetsmarknaden haft
en betydande inverkan på utvecklingen.
Arbetskraftsutbudet bestäms vid varje tidpunkt av det antal personer som
under olika förhållanden är villiga att bjuda ut en viss arbetsinsats. Då
emellertid de kortsiktiga samband som kan belysa detta är mycket svåra att
klarlägga, har kalkylerna i det följande anknutits till långtidsutredningens
förvärvsfrekvensbegrepp. Detta definieras som antalet förvärvsarbetande
inom en viss grupp i förhållande till totala folkmängden inom denna grupp
och avser personer med minst halv »normal» arbetstid. Genom detta be
grepps konstruktion kommer man emellertid redan i utgångsläget att exkludera ett okänt antal personers möjliga arbetsinsats.
För en beräkning av arbetskraftsutbudet, med den avgränsning som angetts ovan, har det antagits att förvärvsfrekvenserna utvecklas trendmässigt,
varefter de sedan tillämpas på folkmängden. Förvärvsfrekvensernas förut
satta utveckling har härvid antagits återspegla vissa förändringar på längre
sikt i institutionella, sociala och ekonomiska förhållanden. Mellan 1967 och
1968 har det på detta sätt beräknade arbetskraftstillskottet ökat med mindre
än 10 000 personer, medan ökningen mellan de båda föregående åren upp
gick till över 10 000 personer.
Denna utveckling måste dock ställas i relation till den på annat sätt be
räknade faktiska sysselsättningen. Som nedan anges torde antalet förvärvs
arbetande ha varit oförändrat eller eventuellt ha ökat något litet mellan
1967 och 1968 efter den inte obetydliga nedgång som ägde rum 1966—1967.
Kalkylerna måste visserligen omges med breda osäkerhetsmarginaler men
indikerar ett svagt minskat resursutnyttjande mellan 1967 och 1968. Även
statistiken över den registrerade arbetslösheten som en indikator på det to
tala underutnyttjandet av arbetskraft pekar i denna riktning.
Sysselsättningsvolymen, mätt i antal arbetstimmar, torde ha minskat med
ca 1 % mellan 1967 och 1968. I kapitel VI anges nettoeffekten av sysselsättningsförändringarna ha dragit ned lönesummans ökning med 1/3 procent
enhet. Att dessa mått inte sammanfaller beror på olika viktsystem och på
att lönesummeberäkningarna omfattar arbetstagare men inte den krympan
de gruppen företagare i bl. a. jordbruket (med undantag för sådana arbeten
som dessa företagare utför som anställda hos andra arbetsgivare). Av tek
niska skäl innefattar sysselsättningskomponenten i lönesummeberäkningar
na dessutom viss övergång från lägre till högre betalda arbeten.
Sysselsättningen inom olika näringsgrenar
Jordbrukets sysselsättning mäts av statistiska centralbyrån tre gånger om
året. Antalet sysselsatta minskade enligt juniräkningen med 8,5 % mellan
1967 och 1968 medan nedgången uppges till 12,5 % mellan de båda före
gående åren.
Inom skogsbruket redovisar statistiska centralbyrån kraftiga sysselsätt-
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ningsnedgångar. Antalet sysselsatta inom storskogsbruket minskade således
mellan de tre första kvartalen 1967 och 1968 med 18 %, och mellan samma
perioder minskade totala antalet utförda dagsverken i det enskilda skogs
bruket med 23 %.
Inom industrin minskade enligt statistiska centralbyråns urvalsunder
sökning av industristatistiken för 1967 antalet arbetare med 4,9 % och an
talet tjänstemän med 1,2 % från 1966, dvs. totalt en nedgång med 3,9 %. De
uppgifter som hittills föreligger för 1968 tyder på fortsatta sysselsättningsnedgångar, om än i lägre takt för arbetarna. Under januari—oktober 1968
minskade enligt korttidsstatistiken antalet anställda arbetare med 3 1/2 %
från motsvarande period 1967. En utveckling med under loppet av året suc
cessivt minskande differenser synes ha ägt rum. Genom att statistiken om
lagts fr. o. m. 1968 föreligger dock vissa risker för fel i jämförelsetalen, då
ett förfarande med kedjning måst tillgripas. För tjänstemännen saknas
kvantitativa uppgifter, men konjunkturinstitutets barometerundersökningar
indikerar betydande minskningar i antalet anställda.
Antalet sysselsatta inom byggnads- och anläggningsverksamheten synes
ha minskat med ca 1/2 % 1967—1968. Ett förbättrat planeringsläge torde ha
inverkat gynnsamt på produktivitetstillväxten som legat på en relativt hög
nivå, om än något lägre än föregående år.
Inom handeln har antalet sysselsatta antagits minska något mellan 1967
och 1968. Det är dock möjligt att en viss ökning av personal med deltids
arbete ägt rum. Sysselsättningen inom samfärdseln torde ha varit ungefär
oförändrad 1967—1968. För de privata tjänsterna har trendframskrivning,
innebärande någon sysselsättningsökning, fått tillgripas.
Inom den offentliga sektorn beräknas en kraftig sysselsättningsökning ha
ägt rum, främst hänförlig till kommunerna, där den i den reviderade nationalbudgeten för 1968 prognoserade uppgången synes ha överträffats väsent
ligt.
Sammantaget innebär de näringsgrensvisa kalkylerna, som ovan också
angavs, att antalet förvärvsarbetande varit oförändrat eller ökat något mel
lan 1967 och 1968. Då en fortsatt arbetstidsförkortning ägt rum under 1968
kan arbetsinsatsen mätt i timmar antas ha minskat med ca 1 %.
Sysselsättningen enligt arbetskraftsundersökningarna
Statistiska centralbyrån utför fyra gånger om året arbetskraftsundersökningar. Dessa grundas på stickprov, vilka omfattar ca 12 000 personer per
gång och avser att belysa befolkningens arbetskraftsstatus under en vecka
i mitten av varje kvartal för de ca 6,3 miljoner individer som är över 14 år.
Fr. o. m. 1966 utförs dessutom utvidgade arbetskraftsundersökningar under
tiden september—november med ett urval omfattande ca 60 000 intervju
personer.
Enligt de under 1968 utförda kvartalsvisa arbetskraftsundersökningarna
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skulle antalet sysselsatta ha ökat med i genomsnitt 1,3 % från 1967. Härvid
bör emellertid observeras att dessa undersökningar i definitionshänseende
avviker från folkräkningarna och de beräkningar som använts i detta kapi
tel. Sålunda avgränsas t. ex. arbetslösheten på olika sätt. Den viktigaste
praktiska skillnaden är att timgränsen för personer i arbete i arbetskraftsundersökningarna satts så lågt som till en timme under mätveckan. Om alla
personer i arbete uppdelas på dels en grupp som arbetat mindre än 22 tim
mar under mätveckan och dels en grupp som arbetat 22 timmar eller mer
framkommer visserligen att de som arbetat den kortare arbetstiden utgör
en inte obetydlig antalsmässig andel, ca 10 % av samtliga i arbete, men deras
arbetsinsats i form av arbetade timmar är av väsentligt mindre betydelse,
klart mindre än 5 % av den totalt arbetade tiden. Ett önskemål vore då att
kunna särskilja dem som har den kortare arbetstiden. Detta kan emeller
tid inte ske, då i antalet sysselsatta även ingår de som är frånvarande från
arbetet och man för denna senare, kraftigt säsongpåverkade, grupp inte
har någon vetskap om den »normala» arbetstiden. Det kan emellertid näm
nas att antalet personer som faktiskt var i arbete enligt undersökningarna
skulle ha ökat något litet från 1967 till 1968.
Även bortsett från effekten av definitionsolikheter är de statistiska felen
inte tillfullo belysta. I detta sammanhang är det främst förändringstalen
som är av intresse och förändringstalens exakthet blir då givetvis beroende
av noggrannheten i jämförelsetalens nivåer. Osäkerheten i förändringstalen
kommer självfallet att bli förhållandevis större än i nivåtalen och osäker
heten torde öka ju längre tidsperiod jämförelsen avser. Medelfelens relativa
betydelse ökar också ju finare uppdelningen görs.
För att söka göra arbetskraftsundersökningarna jämförbara med folk
räkningarna redovisas de utvidgade höstundersökningarna med resultat an
passade till i folkräkningen 1965 använda begrepp. De båda undersökningstyperna skiljer sig dock vad beträffar såväl undersökningsmetodik som de
finitioner.
Antalet förvärvsarbetande skulle enligt de två hittills publicerade anpas
sade undersökningarna avseende förhållandena hösten 1966 och hösten 1967
ha ökat med 0,9 % från 1966 till 1967. För att kunna jämföra de båda un
dersökningarna har emellertid ett försök till korrigering av bakomliggande
befolkningsprognoser måst göras, och resultatet blir då att antalet förvärvs
arbetande har minskat med 0,3 %. Då industrin är den näringsgren som
sysselsätter största andelen förvärvsarbetande, ungefär en tredjedel av samt
liga, borde den redovisade utvecklingen kunna avspegla den faktiska. Även
efter korrigeringen erhålls emellertid en uppgång i antalet förvärvsarbetan
de inom industrin med 1,5 % att jämföra med den tidigare angivna sysselsättningsnedgången med 4 %, vilken på annat sätt beräknats av statistiska
centralbyrån.
Slutsatsen av ovanstående blir att definitionsolikheter, val av undersök
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ningstidpunkter och osäkerhet om medelfelens storlek gör att inte ens på
totalnivå en användning av förändringstal ännu ansetts kunna ske. Natur
ligtvis kan man, med beaktande av definitionerna, få en uppfattning om vis
sa nivåer, som t. ex. arbetslöshet och frånvaro, även om det f. n. kan vara
svårt att använda dessa vid beräkningarna av den totala sysselsättningens
förändringar.
Den nuvarande användningen av arbetskraftsundersökningarna inskrän
ker sig i huvudsak till ett utnyttjande av relationstal. Det mest slående är
att hypotesen om en ökad andel deltidsarbetande synes bestyrkas av arbets
kraftsundersökningarna. Enligt dessa skulle andelen deltidsarbetande, här
definierad som antalet personer i arbete mindre än 22 timmar per vecka
i procent av alla i arbete, ha ökat på lång sikt. Även i vissa andra hänseen
den kan resultat av värde erhållas. Sålunda finns t. ex. inte i någon annan
statistik uppgifter om den totala frånvaron.
En utbyggnad av arbetskraftsundersökningarna bör möjliggöra väsentligt
förbättrade analyser av förändringar och i synnerhet bör man då bättre
kunna klarlägga sysselsättningsutvecklingen inom de hittills mycket ofull
ständigt belysta tjänstesektorerna.

2. Arbetsmarknaden 1969
Sysselsättningsnedgången inom jordbruket bedöms fortsätta i åtminstone
samma höga takt 1969 som 1968. Inom skogsbruket minskade, som fram
går av kapitel IV, avverkningarna med drygt 9 % 1967—1968. Den beräk
nade ökningen i avverkningarna med drygt 9,5 % från 1968 till 1969 torde
kunna innebära ett ungefär oförändrat antal sysselsatta.
Antagandena om sysselsättningsutvecklingen inom industrin baseras på
de i kapitel IV redovisade produktionsprognoserna samt en bedömning av
produktivitetstillväxten. Denna har under 1969 antagits ligga på en fortsatt
hög nivå, om än något lägre än under 1968, bl. a. beroende på en viss ökad
insats av icke yrkesarbetare samt på att de effektivitetshöjande bidragen av
den höga investeringsnivån under 1965 och 1966 kan väntas avta. Med be
aktande av arbetstidsförkortningen kan det då beräknas att nedgången i det
totala antalet sysselsatta inom industrin mellan 1968 och 1969 begränsas till
drygt en procent —• en gynnsammare utveckling än mellan föregående år.
Den för sysselsättningsutvecklingen så viktiga bedömningen av produktivi
tetstillväxten försvåras dock av att de uppgifter som nu föreligger om syssel
sättningens förändring från 1967 till 1968 förefaller mer än vanligt osäkra
Inom byggnadsverksamheten torde sysselsättningsvolymen minska med
ungefär en halv procent från 1968 till 1969. Som framgår av kapitel VII
beräknas ökningen av investeringar i byggnader och anläggningar stiga från
knappt 2 % 1967—1968 till ca 4 % 1968—1969. Arbetstidsförkortningen
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samt den ändrade investeringsinriktningen kan därvid väntas påverka den
antalsmässiga sysselsättningen i positiv riktning.
Inom tjänstesektorena beräknas antalet sysselsatta öka med ett par tre
procent mellan 1968 och 1969. Fortsatta betydande sysselsättningsuppgångar, om än i väsentligt lägre takt än 1967—1968, väntas inom de offent
liga tjänsterna, medan inom övriga tjänstesektorer endast smärre ökningar
antas komma att inträffa.
En sammanvägning av de näringsgrensvisa kalkylerna visar att sysselsättningsvolymen (i bemärkelse av antalet sysselsatta vid oförändrad ar
betstid) minskar med något mindre än 0,5 % mellan 1968 och 1969. Det
kan dock med visst fog antas, bl. a. med tanke på vad som ovan framhållits
om produktivitetstillväxten inom industrin, att denna beräkning indikerar
den maximala sysselsättningsnedgången.
För en prognos av den faktiska antalsmässiga sysselsättningen måste
även den under 1969 fortsatta arbetstidsförkortningen beaktas. Denna kan
tagen isolerad beräknas minska den totala arbetskraftsvolymen med ca
1 %, och antalet sysselsatta skulle då behöva öka i motsvarande grad. Det
har emellertid bedömts troligt att arbetstidsförkortningens efterfrågeuppdrivande effekter till nästan hälften motverkas av särskilda effektivitets
vinster och rationaliseringar, och därigenom skulle endast en viss ökning
av antalet syselsatta 1968—1969 äga rum. Den väntade sysselsättningsuppgången inom tjänstesektorerna torde uppvägas av en i det närmaste
lika stor nedgång inom de övriga näringsgrenarna sammantagna.
Det arbetskraftstillskott, som uppkommer genom förändringar i folk
mängd och förvärvsfrekvenser, beräknas bli av endast ringa omfattning. Ett
under 1969 jämfört med 1968 ungefär oförändrat eller svag ökat resursut
nyttjande torde då kunna emotses. Som framgår av försörjningsbalansen i
kapitel I har produktionsökningen 1968—1969 beräknats uppgå till ca 4 %,
eller något högre än 1967—1968. I kalkylerna över sysselsättningsutveck
lingen har därvid produktivitetstillväxten inom hela samhällsekonomin an
tagits bli något lägre 1968—1969 än den relativt höga tillväxt som synes
ha uppnåtts föregående år.
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VI. De enskilda konsumenternas ekonomi
1. De disponibla inkomsterna
Löner
Den totala lönesumman, dvs. summan av alla anställdas kontantlön före
skatteavdrag ökade med 7 1/3 % mellan kalenderåren 1966 och 1967 enligt
taxeringsstatistiken över inkomst av tjänst och tillfällig förvärvsverksam
het. De på kvartalsbasis av statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet
utförda lönesummeberäkningarna, som baseras på korttidsstatistik, avser
att förutom en uppskattning av den totala lönesummentvecklingen även ge
en uppdelning på avtalsmässig löneökning, löneglidning och nettoeffekt av
sysselsättningsförändringar. Av ökningen på 7 1/3 % beräknas den avtalsmässiga löneökningen bidra med 6 1/3 procentenheter. Löneglidningen be
räknas bidra med drygt 2 procentenheter medan nettoeffekten av syssel
sättningsförändringar, trots att denna även inkluderar effekter av övergång
Irån lägre till högre betalda arbeten, hade en reducerande effekt på löne
summan på något mer än en procentenhet. Förtjänstökningen på grund av
arbetstidsförkortningen har inräknats i den avtalsmässiga löneökningen.
För industriföretagen tillkom under 1967 kostnader utöver kontantlöneökningar i och med ATP-avgiftens höjning och ändrade former för sjuk
försäkringen. Dessa förändringar medförde en kostnadsökning mellan 1966
och 1967 på 1 1/2 %. För arbetarna har den avtalsmässiga löneökningen
och löneglidningen vardera beräknats till ca 4 %. Industriföretagens kost
nader för arbetarna skulle därmed ha ökat med ungefär 9 1/2 % per timma
mellan 1966 och 1967.
Korttidsstatistiken för 1968 års tre första kvartal är i många avseenden
ofullständig och den hittills erhållna ökningen från kvartalslönesummorna
har inte helt kunnat accepteras med hänsyn till utvecklingen av bl. a.
skatteutfallen. Korttidsstatistiken antyder en något lägre lönesummeökning än vad som ur konsistenssynpunkt kan bedömas som realistisk. Mot
denna bakgrund har antagits att lönesumman ökat med knappt 6 1/2 % mel
lan 1967 och 1968. De avtalsmässiga löneökningarna har beräknats bidra
till denna ökning med nära 5 procentenheter. Löneglidningen antas ha bi
dragit med 2 procentenheter och nettoeffekten av sysselsättningsförändring
ar förutsätts ha medfört en minskning av lönesumman med 1/3 procent
enhet.
Industriföretagens arbetskraftskostnader för arbetare skulle enligt här
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gjorda beräkningar ha ökat med 6 1/2 % per timma mellan 1967 och 1968.
Den avtalsmässiga löneökningen och löneglidningen utgör därvid ca 3 %
vardera, vartill kommer ATP-avgiftens ökning med nära 1/2 %.
Mellan 1968 och 1969 har den totala lönesumman antagits öka med sam
ma procenttal som mellan 1967 och 1968, dvs. 6 1/2 %. Därvid har bl. a. för
utsatts ettårsavtal med relativt måttliga avtalsmässiga löneökningar utöver
arbetstidsförkortningen från den 1 januari 1969. Den avtalsmässiga löne
ökningen skulle därmed bli något lägre än 1968, medan en något gynnsam
mare sysselsättningsutveckling 1969 än 1968 skulle medföra att det inte
blir någon negativ utan möjligen en liten positiv nettoeffekt på lönesum
man. Härvid bör ånyo erinras om att denna faktor även inkluderar effek
ter av viss övergång från lägre till högre betalda arbeten.
Övriga inkomster
Jordbrukarnas inkomster från jordbruket beräknas av statistiska cen
tralbyrån ha minskat med drygt 5 % mellan 1967 och 1968. Inkomsterna
från skogsbruk beräknas likaså ha minskat. Jordbrukarnas sammanlagda
inkomster skulle därmed ha sjunkit med 5 1/2 % 1967—1968. För 1969
har jordbrukarnas sammanlagda inkomster förutsatts minska i det när
maste lika mycket, eller med knappt 5 %.
Tabell VI: 1. De enskilda konsumenternas inkomster och utgifter 1967—1969
Milj. kr. i löpande priser
1967

1968

1969

prel.

prognos

Procentuell
förändring
1967-1968 1968-1969

1. Faktorinkomster....................................
Egentliga löner1 ....................................
Enskilda företagares inkomster ....
Kapitalinkomster (netto) ...................
Ofördelad restpost ................................
2. Inkomstöverföringar till hushåll ....
Egentliga inkomstöverföringar...........
Socialförsäkringsutfall ........................
3. Direkta skatter, avgifter m. m...........
4. Hushållens nettoinbetalning till det
offentliga (3 — 2) ................................
5. Utfallna privata försäkringar ...........
6. Inbetalda privata försäkringspremier1
7. Disponibla inkomster (1 — 4 + 5 — 6)
8. Privat konsumtion................................
9. Sparande (utöver försäkringssparande)..........................................................

88 910
71 662
7 289
1 772
8 187
13 417
9 755
3 662
28 529

94 029
76 325
7 326
1 801
8 577
15 096
10 560
4 536
31 016

99 698
81 263
7 444
1 874
9 117
16 632
11 615
5 017
34 354

5,8
6,5
0,5
1,6
4,8
12,5
8,3
23,9
8,7

6,0
6,5
1,6
4,1
6,3
10,2
10,0
10,6
10,8

15112
1 976
1 264
74 510
68 867

15 920
2 120
1 447
78 782
73 009

17 722
2 282
1 611
82 647
76 882

5,3
7,3
14,5
5,7
6,0

11,3
7,6
11,3
4.9
5,3

5 643

5 773

5 765

2,3

— 0,1

1 Häri ingår ej arbetsgivaravgifter; dessa uppgick 1967 till 5 735 milj. kr., 1968 till 6 985 och be
räknas uppgå till 8 605 milj. kr. 1969.
Källor: Statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet.
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Övriga enskilda företagares inkomster beräknas ha ökat med 4 % 1967—
1968 och förutses 1968—1969 öka i ungefär samma takt.
Sammanlagt har enskilda företagares inkomster enligt dessa beräkningar
ökat med endast 1/2 % 1967—1968 och antas öka med 1 1/2 % 1968—1969.
Kapitalinkomsterna, dvs. nettot av hushållens inkomster av räntor och
utdelningar, beräknas ha ökat med 1 1/2 % 1967—1968. För 1969 har an
tagits en ökning med ca 4 %.
De egentliga inkomstöverföringarna (folkpension, barnbidrag, studiebi
drag m. in.) har ökat med drygt 8 % 1967—-1968. En något högre öknings
takt har förutsetts 1968—1969, ca 10 %.
Utbetalningar från socialförsäkringen beräknas ha ökat med närmare
24 % 1967—1968. Denna kraftiga ökning kan huvudsakligen återföras på
sjukförsäkringsutbetalningarna men även på de successivt stigande ATPutbetalningarna. För 1968—1969 har en ökning på 10 1/2 % förutsatts,
dvs. en avsevärt lugnare ökningstakt.
Direkta skatter och avgifter m. m. beräknas totalt ha ökat med knappt 9 %
1967—1968. Preliminära A-skatteinbetalningar, som utgör 3/4 av totalen,
ökade 1967—1968 med 12 1/2 % mot 14,3 % 1966—1967. Vid en jämfö
relse av löneutvecklingen 1967—1968 och 1966—1967 kan det konstateras
att ökningen i preliminärskatteinbetalningarna 1967—1968 är kraftig. Till
en del kan detta förhållande återföras på folkpensionsavgiftens höjning vid
halvårsskiftet 1967. Den till synes låga ökningen i totala skatteposten,
knappt 9 % 1967—1968, kan helt hänföras till de ovanligt höga överskjutande
skatteåterbetalningarna i december 1968. Detta har medfört att nettot av
kvarskatt (inkl. fyllnadsskatt) och överskjutande skatt minskat med 500
milj. kr. mellan 1967 och 1968. Även 1966—1967 minskade detta netto, men
endast med 100 milj. kr.
För 1968—1969 har beräknats att den totala skatteposten kommer att
öka med närmare 11 %. Preliminära A-skatteinbetalningar har därvid be
räknats öka med knappt 11 %. Nettot av kvarskatt (inkl. fyllnadsskatt) och
överskjutande skatt har beräknats visa en uppgång 1968—1969 med drygt
150 milj. kr. och dra upp totala skattepostens ökning. Den marginella
skattekvoten för den preliminära A-skatten, dvs. kvoten mellan ökningen
i preliminära A-skatten och ökningen i lönesumman, framgår av följande
tablå1 (milj. kr. och %).
Den marginella skattekvoten 1966 var låg på grund av den skattesänk
ning som då företogs. Däremot uppvisar 1967 och särskilt 1968 en mycket
hög marginell skattekvot till en del beroende på folkpensionsavgiftens höj
ning vid halvårsskiftet 1967. Den påtagliga stegringen i marginell skattekvot
1 Det bör uppmärksammas att preliminär A-skatt inte utgår på vissa löneinkomster såsom
exempelvis vissa extra inkomster. Dessa inkomsters andel av lönesumman växlar med konjunk
turutvecklingen med inverkan på kvoten mellan ökningen av preliminär skatt och av lönesumma.
Det kan nämnas att kvoten mellan ökningen av slutlig skatt och av samtliga inkomster för 1966
—1967 stannade vid ca 50 %.
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1965
1966
1967
1968
1969

1

2

3

4

5

6

Löne
summa

Ökning
av löne
summa

Prel.
A-skatt

Ökning
av prel.
A-skatt

Marginell
skatte
kvot
(4) : (2)

Genom
snitt
lig skattekvot
(3) : (1)

60 129
66 705
71 662
76 325
81 263

5
6
4
4
4

17 093
19 179
21 929
24 673
27 356

2
2
2
2
2

44,7
31,7
55,5
58,8
54,3

28,4
28,8
30,6
32,3
33,7

768
576
957
663
938

580
086
750
744
683

1967 och 1968 jämfört med tidigare år är dock troligen även en effekt av 1966
års skattereform. För samtliga år har höjningen av kommunalskattesatserna
medverkat. Sannolikt innebar skattereformen en höjning av marginalskatten
i här angiven mening, dvs. kvoten mellan ökning i totala A-skattebelopp och
ökning i totala lönesumman. I konsekvens härmed har i prognosen för 1969
kalkylerats med hög marginell skattekvot. Att denna kvot enligt prognosen
likväl sjunker från ca 59 % 1968 till ca 54 % 1969, förklaras främst av att de
statliga skattesatserna förutsatts förbli oförändrade.
Hushållens premieinbetalningar för privat försäkring beräknas ha ökat
med 14 1/2 % och deras inkomster från försäkringsutfall med knappt
7 1/2 % 1967—1968. För 1968—1969 har en något långsammare ökning i
premieinbetalningarna antagits. Ökningen i försäkringsutfallet har antagits
bli ungefär densamma som 1967—1968.
Disponibla inkomster
Ovan redogjorda beräkningar resulterar i att hushållens disponibla in
komster ökat med 5,7 % 1967—1968. Med hänsyn till den beräknade konsu
mentprisökningen under samma period på 2 %, beräknas den reala dispo
nibla inkomsten ha ökat med 3,7 % 1967—1968. Detta innebär en kraf
tig uppjustering i förhållande till konjunkturinstitutets höstrapport. Den
huvudsakliga förklaringen härtill är en kraftig uppjustering av de överskju
tande skatteåterbetalningarna.
För 1968—1969 innebär beräkningarna att disponibelinkomsten ökar med
knappt 5 %, dvs. en lägre ökningstakt än 1967—1968. Då prisuppgången
i genomsnitt mellan 1968—1969 beräknas till 2,0 % blir tillväxttakten i den
reala disponibla inkomsten 2,8 % 1968—1969.2

2. Konsumentpriserna
Prisutvecklingen 1968
Från december 1967 till november 1968 steg konsumentprisindex 1,4 %.
Med hänsyn till sannolika prishöjningar under återstoden av året framstår
en prisuppgång med inemot 2 % som trolig från december 1967 till december
1968 (enligt långtidsindex). Från november 1967 till november 1968 har kon-
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sumentprisindex stigit 1,5 %. Mellan genomsnittslägena för kalenderåren
1967 och 1968 kan prisnivåns uppgång beräknas till 2,0 %.
Prisstegringstakten under 1968 har varit lägre än under 1967 (2,0 % en
ligt bedömningen ovan mot 3,1 %). För nettoprisindex, som mäter prisför
ändringar exklusive skatter och med tillägg för subventioner, kan upp
gången under loppet av 1968 förmodas bli ca 1 % mot 2,2 % under loppet av
1967. Den eljest sannolika stegringen av denna index har emellertid reduce
rats med nära 1 procentenhet, därigenom att de allmänna räntebidragen
avvecklats vid årsskiftet 1967/1968 utan omedelbara återverkningar på hy
resnivån.
Prishöjningarnas fördelning mellan olika delar av konsumtionen belyses
av sammanställningen nedan.
Genomsnittliga prisförändringar december 1967—november 1968
procent
Alkohol och tobak ........................
4,2
Livsmedel.........................................
2,5
Diverse varor ................................
1,4
Tjänster (utom bostad) ...............
1,3
Bostad .............................................
0,6
Inventarier och husgeråd ...........
0,1
Drivmedel och bränslen............... — 1,3
Kläder och skor ............................ — 1,4

Liksom under 1967 har prisutvecklingen för drivmedel och bränslen visat
kraftigare svängningar än normalt under årets lopp. Priset på eldningsolja
har successivt ökat fram till augusti medan prissänkningar under november
har medfört en återgång till det prisläge som rådde vid slutet av 1967.
Den förhållandevis kraftiga prisuppgången för alkohol och tobak hänger
samman med höjning av vin- och spritskatterna. För övriga varugrupper
samt tjänsterna har prisrörelserna varit moderata och genomgående lägre
än under 1967.
Tabell VI: 2. Konsumentprisprognos för 1968—1969
Prognoser för långtidsindex
dec. 1967—
dec. 1968
Konsumentprisnivåns procentuella uppgång, totalt .........
därav hänförs till:
ändring av indirekta skatter .....................................
ändring av internationellt bestämda priser.............
ändring av jordbrukspriser...........................................
ändring av bostadsprissättning....................................
ändring av diverse taxor...............................................
trendavvikelse i priserna på vissa färskvaror..........
restfaktor ..........................................................................

dec. 1968—
dec. 1969

2,0

2,1

0,5
-0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
1,0

0,3
0
0,1
0,5
0,2
0
1,0
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I tabell 2 anges prognoser för konsumentprisförändringarna under 1968
och 1969. Jämfört med prognosen i den reviderade nationalbudgeten för
1968 ligger den nu redovisade något lägre (0,2 procentenheter). Bedöm
ningar i nuläget har medfört vissa nedjusteringar beträffande bostadspriserna och diverse taxor. För den lägre prisuppgången av bostäder (egnahemsdelen) har diskontosänkningen i oktober 1968 också inverkat. Prissänkningsimpulser utifrån genom importen noteras även för 1968 men i
något mindre grad än vad som antagits i tidigare prognoser. Höjningen av
den s. k. bilaccisen, som trädde i kraft i slutet av november 1968 har be
räknats höja bilpriserna med 2 %. Effekten härav motsvarar en höjning av
totalindex på under 0,1 %.
Prisutsikterna för 1969
Vid bedömningen av prisutsikterna för 1969 har liksom vid tidigare mot
svarande tillfällen följande faktorer beaktats (se tabell 2):
1. Lönekostnadsstegringarnas sannolika genomslag inom de från interna
tionell konkurrens skyddade näringsområden (restfaktor och diverse taxor
i tabellen).
2. Speciella prisförändringar som sker i anslutning till särskilda regler
eller beslut (avser bl. a. bostäder och jordbruksprodukter).
3. Direkta återverkningar av den internationella prisutvecklingen.
4. Tillfällighetsbetonade prisförändringar (posten trendavvikelse för vis
sa färskvaror i tabellen).
5. Föreslagna ändringar i den indirekta beskattningen.
(1) Med utgångspunkt från avsnittet om lönerna har arbetsgivarnas kost
nad per timme i genomsnitt för samtliga anställda antagits stiga med ca
6,5 %. Återverkan på totalindex har sammanlagt upptagits till 1,2 %, varvid
förutsatts att lönekostnadsförändringarna under 1969 får samma genomslagsförmåga i prissättningen som antagits vid motsvarande beräkningar de
närmast föregående åren. Till osäkerheten rörande lönehöjningarna 1969
och dessas genomslag i priserna hör bl. a. att en prioritering av de i stor
utsträckning serviceinriktade låglöneområdena kan förväntas innebära en
underskattning av det erfarenhetsmässiga sambandet mellan lönekostnadsstegring och priseffekt. Det prisbildningsområde som inbegrips under dessa
kalkyler motsvaras i tabell 2 av restfaktorn jämte posten övriga taxor. För
taxorna uppskattas priseffekten till 0,2 % och för restfaktorn till 1,0 %.
I ovanstående har inte inräknats den kostnadsstegring som följer av den
allmänna arbetsgivaravgiften. Effekten härav liksom av övriga åtgärder i
samband med skatteomläggningen vid årsskiftet 1968/1969 beaktas i det
följande under (5). Inberäknat arbetsgivaravgiften får emellertid arbetsgi
varnas kostnad per timme i genomsnitt antas stiga med 7,5 % och den sam
manlagda effekten härav på totalindex till 1,5 %.
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(2) I fråga om bostadsposten väntas en uppgång med 5 % under loppet av
1968. Prognosen är gjord med beaktande av de generella hyreshöjningar,
som för delar av hyresmarknaden har beslutats för 1969. Inverkan på total
index av bostadspostens uppgång blir kalkylmässigt 0,5 %.
Osäkerheten om prisrörelserna för jordbruksprodukter är stora. Det är
ännu oklart hur prisregleringen för jordbruksprodukter kommer att utfor
mas andra halvåret 1969. Prisutfallet kan dessutom bli beroende av världs
marknadsprisernas förändring. Som effekt på totalindex har upptagits en
minnespost på 0,1 %.
(3) Den internationella prisutvecklingens direkta återverkningar på kon
sumentprisnivån under 1969 är svåra att förutse främst med hänsyn till de
förhållandevis oklara utsikterna för utvecklingen av priserna inom den in
ternationella handeln. Vissa skäl talar för en fortsatt svag prissänkning in
om den internationella handeln. Å andra sidan kan prisstegringsimpulser
om än begränsade förväntas genom de tyska exportavgifterna. Effekten på
totalindex har under sådana omständigheter upptagits till 0.
(4) För de tillfällighetsbetonade prisförändringarna (avseende exempel
vis grönsaker, frukt, färsk fisk) har ej anslagits något utrymme för pris
höjningar, \ilket far ses mot bakgrund av den kraftiga prisuppgången på
ifrågavarande varor under 1968.
(5) Omläggningen av den indirekta beskattningen från årsskiftet 1968/
1969 har beräknats få en viss effekt på konsumentprisnivån. Beskattningsområdet har till någon del utvidgats, vartill kommer att en viss prisstegringseffekt kan påräknas av skatteomläggningen i övrigt (allmän arbetsgi
varavgift införs samtidigt som omsättningsskatten på företagens investe
ringar blir avdragsgill). På sikt kan den sammanlagda effekten av dessa åt
gärder för konsumtionens del beräknas motsvara en uppgång av prisnivån
med 0,1 %. Mot en trolig stegring av prisnivån med 0,2 % på grund av skat
teområdets utvidgning och med 0,3 % på grund av arbetsgivaravgiften står
nämligen en kalkylerad sänkning med 0,4 % på grund av lägre kapitaltjänstkostnader till följd av den minskade skattebelastningen på investeringar.
Beräkningen grundas på de kalkyler som redovisades i bilagan till proposi
tion nr 100 år 1968. I fall effekterna i prissänkande riktning slår igenom med
eftersläpning i förhållande till effekterna i prisstegrande riktning kan netto
effekten härav 1969 tänkas bli en något större uppgång av prisnivån än med
0,1 %. I det följande räknas därför med en nettoeffekt för 1969 om 0,3 %.
(Vid strikt kostnadsmässig uppdelning skulle dessa extra 0,2 procentenheter
tillföras restfaktorn.)
Sammanfattas de olika priseffekterna under punkterna 1—5 ovan erhålls
som resultat att konsumentprisnivån under loppet av 1969 väntas stiga med
2,1 %. Mellan genomsnittslägena för kalenderåren 1968 och 1969 kan den
troliga förändringen anges till 2,0 %.
7
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3. Den privata konsumtionen
Den privata konsumtionen ökade mellan helåren 1966 och 1967 med 2,4 %
i volym och 6,6 % i värde. Som framgår av diagram 1 var konsumtionsutvecklingen mycket ojämn under loppet av åren 1966 och 1967. Tillväxten
i konsumtionen var koncentrerad till andra halvåret 1966 och första halvåret
1967 medan en viss minskning noterades mellan första och andra halvåret
1967 säsongrensat sett. Den till andra halvåret koncentrerade ökningen 1966
förklaras av förseningen i avtalsrörelsen detta år. Den direkta nedgången
andra halvåret 1967 är däremot anmärkningsvärd. Med tanke på hushållens
inkomstutveckling skulle man i stället haft anledning vänta en tillväxt med
ett par procent mellan halvåren 1967 (i årstakt räknat).
Konsumtionsutvecklingen 1968 är — så långt den är statistiskt belagd —
likaså anmärkningsvärd. Under de tre första kvartalen 1968 steg konsum
tionen med 4,0 % jämfört med de tre första kvartalen 1967. Hushållens in
komstutveckling 1968 är mycket bristfälligt underbyggd. Förlitar man sig
emellertid till de beräkningar som här framlagts, innebär utvecklingen de
tre första kvartalen 1968 att hushållens konsumtion varit icke oväsentligt
större än man kunde förvänta med ledning av historiska samband mellan
inkomst- och konsumtionsutveckling för hushållen de senaste tio åren. Det
bör dock här uppmärksammas att konsumtionsutvecklingen de första tre
kvartalen 1968 kan ha beräknats för högt. En speciell komplikation vid be
räkningen av konsumtionen har varit omsättningsstatistikens omläggning.
Alternativt kan tänkas att andra halvåret 1967 var för lågt beräknat. Miss
tankarna kan vara berättigade men är icke bekräftade; inte förrän uppgifter
för tredje och fjärde kvartalen blir klara enligt den nya omsättningsstatisti
ken, kan någon grundad bedömning göras.
Konjunkturinstitutets prognos för fjärde kvartalet 1968 bygger på förut
sättningen att en viss normalisering av förhållandet mellan inkomst och kon
sumtion då inträffar. Härvid har antagits att den inkomstförstärkning som
de höga skatteåterbetalningarna december 1968 innebar (se inkomstavsnit
tet), till stor del skulle komma till användning först i början av 1969. Vid
dessa förutsättningar har institutet stannat för en konsumtionsvolymökning på 3,5 % mellan fjärde kvartalen 1967 och 1968. Detta innebär att
konsumtionsvolymen mellan helåren 1967 och 1968 skulle stiga med 3,9 c,<.
Såsom framhölls i konjunkturinstitutets höstrapport 1968, ligger det nära
till hands förmoda att hushållens förväntningar om konjunkturen haft be
tydelse för konsumtionsbenägenheten under åren 1967 och 1968. Vidare är
det möjligt och troligt att ökade kreditmöjligheter 1968 givit en extra stimu
lans åt köplusten detta år. Variationerna i tillgången på krediter liksom va
riationerna i hushållens konjunktur förväntningar bör — kan man tycka —
främst påverka utvecklingen av hushållens inköp av varaktiga varor. I ta
bell 3 återges konsumtionsutvecklingen 1967 och 1968 på varugruppsnivå.
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Diagram VI:1. Hushållens disponibla inkomster och konsumtionsutgifter 1964—1969
Index: 1963 = 100. 1959 års priser. Säsongrensade halvårssiffror

Disponibel inkomst

100 _

Konsumtion

100

-

120

-

100

-

Tjänster

Personbilar

260 -

220

Turistnetfo

-

Övriga varaktiga varor

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1964

1965

1966

1967

1968

1969

Källor: Statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet.

Som framgår av tabellen steg konsumtionsvolymen för varaktiga varor
med endast 2 % 1966—1967, dvs. mindre än den totala konsumtionsvolymen. Normalt ökar denna varugrupp kraftigare än konsumtionen totalt.
Även för gruppen övriga icke varaktiga varor var konsumtionsökningen sva
gare än för totalkonsumtionen vilket likaledes är ovanligt. Däremot steg kon
sumtionen av livsmedel i »övernormal» omfattning.
1967—1968 registrerades en markant uppgång i ökningstakten för grup
pen varaktiga varor. Ökningstakten för denna grupp stegrades till ca 7,5 %
1967—1968. Härvid har beräknats att bilinköpen ökat volymmässigt med
20 % och övriga varaktiga varor med 3,5 %. Ökningen för icke varaktiga
varor var något större 1967—1968 än 1966—1967. Livsmedelskonsumtionen
ökade i volym med 3,5 % 1967—1968 mot 3,3 % 1966—1967. En relativt
kraftig uppgång i ökningstakt mellan 1966—1967 och 1967—1968 uppvisar
även konsumtionen av tjänster.
Som omtalats i föregående avsnitt förutses hushållens disponibla inkoms
ter öka med 2,8 % i fasta priser 1968—1969. Ett direkt utnyttjande av kon-
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Tabell VI: 3. Konsumtionsutvecklingen 1966—1968
1959 års priser
Milj.
kr.

Procentuell volym- Procentuella bidrag
till den totala konförändring
sumtionsvolymökningen

1966

1966—
1967

1967—
1968

1966—
1967

1967—
1968

1. Icke varaktiga varor............................
1.1. Livsmedel.........................................
1.2. Övriga icke varaktiga ...............

29 566
13 061
16 505

2,3
3,3
1,5

2,6
3,5
1,9

55,7
35,6
20,1

40,2
23,8
16,4

2. Varaktiga varor ....................................
2.1. Bilar.................................................
2.2. Övriga varaktiga............................

6 840
1 877
4 963

2,0
—12,0
7,3

7,6
20,3
3,6

11,2
—18,8
30,0

26,6
16,9
9,7

3. Tjänster.....................................................
3.1. Bostäder .........................................
3.2. Övriga tjänster ............................

12 732
4 587
8 145

2,3
4,1
1,2

4,5
4.3
4,6

23,8
15,4
8,4

29,4
10,3
19,1

4. Summa inhemsk konsumtion

49 138

2,2

3,8

90,7

96,2
3,8

100,0

...........

5. Turistnettot.............................................

575

19,5

10,9

9,3

6. Hushållens totala konsumtion...........

49 713

2,4

3,9

100,0

. Hushållens disponibla inkomster....

53 584

2,7

3,7

Källor: Statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet.

junkturinstitutets sedvanliga beräknade samband mellan hushållens in
komst- och konsumtionsutveckling skulle föranleda en prognos på två pro
cents ökning av konsumtionsvolymen 1968—1969. Under förutsättning av
en viss utgiftseftersläpning i förhållande till inkomstförstärkningen från den
höga skatteåterbäringen mot slutet av 1968 samt oförändrat lätt läge på kre
ditmarknaden 1969 synes emellertid en uppjustering av denna prognos moti
verad. Institutet har valt att räkna med en ökning med drygt 3 % varvid
speciellt inköpen av varaktiga varor liksom 1968 skulle öka kraftigt. An
talet nyregistrerade bilar har förutsatts uppgå till i runt tal 230 000 1969
mot 210 000 1968. Övriga varaktiga varor förutses öka med 4,5 % 1968
—1969, vilket skulle innebära en något stegrad ökningstakt jämfört med
1967—4968. Gruppen icke varaktiga varor beräknas 1968—1969 öka avse
värt mindre än totalkonsumtionen, medan däremot tjänster antagits öka
ungefär lika mycket som totala konsumtionen. Vid upprättandet av progno
serna har förutsatts att avtalsrörelsen ej blir onormalt långdragen. Skulle
avtalsförhandlingarna 1969 exempelvis få ett förlopp liknande 1966 års,
vore en nedjustering av prognoserna motiverad.
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VII. Investeringarna
1. Investeringsutvecklingen inom olika områden
Bostäder
Bostadsinvesteringarna inklusive underhåll ökade med knappt 2 % 1967—
1968 enligt fortfarande preliminära beräkningar. Denna relativt låga ök
ningstakt måste ses mot bakgrunden av att uppgången 1966—1967 utgjorde
något över 13 %. Flerfamiljs- och småhusbyggandet tillsammans beräknas
ha ökat 1967—1968 med 1 1/2 % medan ombyggnadsverksamheten beräk
nas ha minskat med knappt 2 %. Bostadsunderhållet uppskattas ha ökat
med ca 4 %.
Det bör dock här påpekas, alt beräkningarna över investeringarna i bo
stadshus 1968 ännu är mycket osäkra då byggnadstiderna för lägenheter
påbörjade under 1967 ännu ej är helt kända. För påbörjandet 1968 bygger
beräkningarna helt på prognoserade byggnadstider. Har byggnadstiderna
satts för långa har också investeringsökningen 1967—1968 underskattats
och vice versa. Dessutom är kalkylerna osäkra såtillvida att igångsättningen
under de båda sista månaderna 1968 inte var känd vid beräkningstillfället
utan måst skattas.
I bostadsbyggnadsplanen för 1968 sattes totala igångsättningen till 95 000
lägenheter varav 89 000 skulle finansieras via de statliga låneramarna. 900
lägenheter, tillhörande 1968 års ram, påbörjades dock redan under 1967 för
att stödja vinter sysselsättningen. Igångsättningen av statsfinansierade lä
genheter utökades genom beslut i oktober 1968 med 2 500 lägenheter. Av
dessa utgör 500 en utvidgning av 1968 års låneram medan resterande 2 000
tas från 1969 års ram. Det totala antalet igångsatta statsfinansierade lägen
heter 1968 uppgick således till 90 600.
Även kvoten för igångsättning av lägenheter utan statliga lån utvidgades
successivt under 1968 till 14 300 lägenheter.
Den totala igångsättningen under 1968 skulle därmed ha uppgått till
104 900 lägenheter varav 75 450 beräknas ha utgjorts av flerfamiljshuslä
genheter och 29 450 av småhuslägenheter.
För 1969 har räknats med en bostadsbyggnadsplan på 105 000 lägenheter
inklusive de 2 000 lägenheter som förskotterats till 1968. I beräkningarna
har således antagits en total igångsättning 1969 på 103 000 lägenheter. De
under 1969 igångsatta lägenheterna väntas består av 72 000 flerfamiljshuslägenheter och 31 000 småhuslägenheter. Det kvartalsvisa påbörjandet 1969
har antagits få ungefär samma fördelning som 1967 och 1968 med tyngd-
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Tabell VII: 1. Lägenheter i påbörjade, inflyttningsfärdiga och pågående bostadsbyggen
1964—1969

Inflyttningsfärdiga

Påbör
jade

1964
1965
1966
1967
1968
1969

...................
...................
...................
...................
...................
...................

Totalt

Småhus

Flerfamiljshus

—

—

—

—

28 700
27 450
26 850
28 250
(29 450)
(31 000)

67 950
65 600
67 200
71 100
(75 450)
(72 000)

60 400
69 250
62 250
71 900

Inflyttningsfärdiga

Pågående Påbör
vid perio jade
dens slut
92
89
94
93

750
050
000
200

26
27
27
28

850
600
100
300
—
—

Påbör
jade

Inflyttningsfärdiga

96 650
93 050
94 050
99 350
1104 900)
(103 000)

87 250
96 850
89 350
100 200
—
—

1967 1
2
3
4

kv...........
kv...........
kv...........
kv...........

10 400
22 350
24 500
13 850

18 900
17 450
15 100
20 450

85 500
90 400
99 800
93 200

4 050
9 350
8 000
6 850

6 350
7 200
5 750
9 000

14 450
31 700
32 500
20 700

25 250
24 650
20 850
29 450

1968 1
2
3
4

kv...........
kv...........
kv...........
kv...........

16 600
20 050
21 250
(17 550)

17 300
19 400
18 050
—

92 500
93 200
96 350
—

3 250
9 700
9 100
(7 400)

6 600
6 850
5 900
—

19 850
29 750
30 350
(24 950)

23 900
26 250
23 950
—

1969 1
2
3
4

kv..........
kv..........
kv..........
kv...........

(17 400)
(19 950)
(21 250)
(13 400)

____

—

(3150)
(10 200)
(9 100)
(8 550)

—

(20 550)
(30 150)
(30 350)
(21 950)

—
—

—
—
—

—
—

—

—
—
—

—

Anm. Samtliga inom parentes angivna uppgifter är prognoserade.
Källor: Statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet.

punkten lagd på andra och tredje kvartalen, då denna fördelning torde vara
den ur sysselsättningssynpunkt mest säsongutjämnande.
De byggnadstider, som nu aktuella investeringsberäkningar stödjer sig på,
redovisas i diagram VII: 1. I diagrammet anges medianbyggnadstiden i antal
månader för påbörjandet halvårsvis 1965—-1969.
Flerfamiljshusens medianbyggnadstider är kända för lägenheter påbör
jade 1965, 1966 samt första och andra kvartalen 1967. Småhusens medianDiagram VII:1. Medianbyggnadstiden i antal månader för påbörjade lägenheter 1965—1969
Flerfamiljshus

Småhus

\ yT

/'• IV''*''

»

f

V

J

i
1965

l
1966

1
1967

J
1968

1
1969

1965 ,

Källor: Statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet.

1966

1967

1968

1969
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Diagram VII: 2. Investeringar i bostäder exkl. underhåll och inom egentlig industri, 1962—1969
Index: 1960 = 100. 1959 års priser. Säsongrensade halvårssiffror
Investeringar inom egentlig industri

Investeringar i bostäder

Totalt, inkl. underhåll
- Totalt

720 Byggnader och anläggningar,
exkl. underhåll
Flerfamiljshus

- Maskiner m. m., exkl. underhåll

Småhus

760 -

Underhåll, totalt

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1962

7963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

Källor: Statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet.

byggnadstider är kända för lägenheter påbörjade 1965, 1966 samt första
kvartalet 1967.
Enligt definitiva beräkningar över flerfamiljshusens byggnadstider har en
betydande förkortning av dessa ägt rum mellan 1965 och 1966. Denna byggnadstidsförkortning kan främst återföras på den förbättrade tillgången på
arbetskraft, som inträdde under 1966 samt på att den genomsnittliga pro
jektstorleken synes ha minskat 1966 jämfört med 1965. Projektstorlekens
inverkan på byggnadstiderna torde hänga samman med den statistiska
registreringen, som redovisar lägenheter som igångsatta när schaktningsoch liknande markarbeten påbörjas. Byggnadsprojekt omfattande mer än
ett hus registreras därför ofta som om samtliga lägenheter påbörjas vid en
och samma tidpunkt, medan däremot färdigställandet rapporteras hus för
hus allt eftersom byggandet fortskrider. De sist färdigställda lägenheterna
ges på så sätt felaktigt långa byggnadstider. Byggnadstiderna för fler
familjshus påbörjade första halvåret 1967 synes ha ökat något jämfört
med 1966. För andra halvåret 1967 väntas byggnadstiderna ligga kvar på
ungefär samma nivå som under första halvåret. Den genomsnittliga projekt
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storleken synes ha ökat under första halvåret 1968. Detta skulle kunna
hänga samman med den ökade andelen storstadsigångsättning under första
halvåret 1968. Denna ökade projektstorlek väntas bestå under 1969. Sam
tidigt har emellertid tillgången på arbetskraft varit god under hela 1968.
Denna situation väntas kvarstå under 1969. Byggnadstiderna för flerfamiljs
hus påbörjade 1968 och 1969 väntas därför ligga kvar på ungefär samma
nivå som under 1967.
Det lättare arbetsmarknadsläge, som inträdde under 1966 tycks inte
nämnvärt ha påverkat småhusens byggnadstider. Endast en mindre förkort
ning har kunnat iakttas 1965—1966. Under andra halvåret 1967 tycks bygg
nadstiderna för småhus kraftigt ha förlängts. Detta tycks framgå av att det
faktiska färdigställandet de tre första kvartalen 1968 blivit lägre än vad
som skulle ha blivit fallet vid oförändrade byggnadstider. Byggnadstiderna
för småhus påbörjade 1968 och 1969 har antagits bli förlängda jämfört med
1965 och 1966 års igångsatta småhus men har antagits bli kortare än för
igångsättningen andra halvåret 1967.
Under ovan angivna förutsättningar beträffande igångsättning och bygg
nadstider beräknas nyinvesteringarna i flerfamiljshus och småhus tillsam
mans öka med 2 1/2 % 1968—1969. Investeringarna i flerfamiljshus antas
ligga kvar på ungefär samma nivå 1969 som 1968 medan de för småhusen
beräknas öka med knappt 7 %. Ombyggnad och underhåll beräknas öka
med ca 4 1/2 %. De totala bostadsinvesteringarna, inklusive ombyggnads
verksamhet och underhåll, skulle därmed öka 1968—1969 med ca 3 %.
Att bostadsinvesteringarna kan väntas fortsätta att öka 1969 trots anta
gandet om en något lägre igångsättning 1969 än 1968 förklaras av den effekt
som igångsättningen 1968 har på investeringsvolymen 1969. De kostnadssiluetter, som använts i beräkningarna, förutsätter att ett byggnadsprojekts
största investeringsmassa faller under byggnationens andra hälft. Med de
medianbyggnadstider, som gäller för bostadsbyggandet — ca 14 månader
för flerfamiljshus och 9 månader för småhus —• kommer den höga igång
sättningen under andra halvåret 1968 att starkt bidra till att bostadsinveste
ringarna kommer att öka även under 1969.
Antalet inflyttningsfärdiga lägenheter under 1968 väntas komma att
överstiga 103 000. Under 1969 väntas antalet inflyttningsfärdiga lägenheter
ytterligare öka något.
Egentlig industri
Stagnation synes karakterisera utvecklingen för industrins investeringar
under 1968 och även 1969. Bedömningen grundas på den enkätundersök
ning, som utfördes i november 1968 av statistiska centralbyrån. Företagens
preliminära uppgifter för 1968 har som vanligt korrigerats för systematisk
missvisning med stöd av den observerade missvisningen hos tidigare års
novemberenkäter. November enkäten brukar normalt något underskatta det
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Tabell VII: 2. Verkställda respektive planerade investeringar inom industrin första halvåren
1968 och 1969 enligt investeringsenkät i november 1968
Investeringar exkl. reparationer och underhåll
Milj. kr.

Gruv- och stenbrytningsindustri....
Livsmedelsindustri, dryckes- och
tobaksindustri....................................
Beklädnadsindustri .............................
Träindustri .............................................
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri.................................................
Kemisk industri, gummi-, petroleumoch kolindustri ................................
Jord- och stenförädlingsindustri ....
Järn-, stål- och metallverk...............
Verkstadsindustri och manufaktur
verk ...............................................
Övrig förädlingsindustri ...................
Summa egentlig industri
El-, gas- och vattenverk...................
Totalt

Byggnader o. anläggningar

Maskiner m. m.

Verkställda
första halvåret 1968

Verkställda
första halvåret 1968

Planerade
första halvåret 1969

Planerade
första halvåret 1969

65

75

58

48

154
17
115

69
10
73

151
57
83

146
64
66

91

103

275

248

96
43
76

95
32
60

215
106
192

318
110
225

313
37

266
18

392
69

400
96

1007

801

1598

1721

574

763

106

117

1581

1564

1704

1838

Anm. Redovisningen innefattar inte investeringar i bilar.
Källa: Statistiska centralbyrån.

innevarande årets investeringar. Detta har fått motivera en viss uppjuste
ring även av den nu aktuella novemberenkäten — nyinvesteringarna 1968
har sålunda uppkorrigerats med ca 1 %. Osäkerheten vid dylika korrigeringar är betydande. Novemberenkäten 1967 avvek från tidigare års någor
lunda stabila mönster genom en överskattning av 1967 års nyinvesteringar
med 8 %. En upprepning av detta mönster 1968 skulle alltså innebära att
nu framlagda beräkningar anger en 9 % för hög nivå för industrins nyin
vesteringar 1968. Att så skulle visa sig vara fallet får emellertid anses myc
ket osannolikt. Överskattningen i novemberenkäten 1967 kan delvis hänga
samman med att investeringsfonderna frisläpptes i maj 1967 för såväl bygg
nads- som maskininvesteringarna och att företagen i november 1967 kanske
varit alltför optimistiska vad gällde möjligheterna att hinna realisera fond
objekt före årets slut. En parallell kan här synas föreligga för 1968, efter
som investeringsfonderna släppts på nytt, men det nya frisläppet har rönt
väsentligt mindre intresse från industrins sida jämfört med 1967 och får
därför betraktas som ganska betydelselöst för tolkningen av novemberen
käten.
Delvis kan novemberenkätens överskattning av investeringarna 1967 ha
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Tabell VII: 3. Planerade och faktiska förändringar aY den egentliga industrins investeringar
1957—1969
Investeringar exkl. reparationer och underhåll
Procentuell förändring i fasta priser
1957- 1958- 1959- 1960- 1961- 1962- 1963- 1964- 1965- 1966- 1967- 19681958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
Byggnader och an
läggningar
Planerat i november1
året innan...........
Faktiskt inträffad
förändring...........
Differens ...............

- 22

15

0

15

12 - 9 - 14

- 19

- 1

5

- 15

- 18

17
2

9
9

18
3

21 9

2
16

- 12
7

7
8

18
13

- 3
12

- 6 (— 10)
(12)
12

7 - 4

14

9

0 - 21

- 20

- 11

5

— 7

- 16 — 11

13
5
9 - 1

19
10

4 - 1
20
4

- 6
14

11
22

9
4

— 2
5

3
6

Maskiner m. m.
Planerat i november1
året innan ...........
Faktiskt inträffad
förändring...........
Differens ...............

23
16

2
18

( 3)
(14)

1 Oktober för planerna för 1958—1962.
Anm. Redovisningen innefattar inte investeringar i bilar. Utfallssiffrorna för utvecklingen 1967 —
1968 är preliminära. Uppgifterna inom parentes är prognoserade värden.
Källor: Statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet,

berott på statistisk osäkerhet till följd av att ett möjligen alltför litet urval
företag ingår i undersökningen. En möjlighet är också att den stora omlägg
ning av urvalet till industrienkäten, som statistiska centralbyrån företog 1967,
infört nya mönster av systematisk missvisning. Om detta är riktigt borde novemberenkätens uppgifter för 1968 ha nedkorrigerats i stället för uppkorrige
rats. Det är således mycket osäkra bedömningar av investeringarna 1968
som kunnat göras utifrån den senaste novemberenkäten. Totalt skulle enligt
beräkningarna industrins investeringar ha minskat med 1/2 % 1967 1968,
fördelat med minskning med 2 % för byggnadsinvesteringar och oförändrad
nivå för maskininvesteringar inklusive underhåll.
De planer för 1969 som avgivits i november indikerar att en viss övernormal förskjutning i optimistisk riktning ägt rum jämfört med enkäten i
augusti. Planerna anger dock fortfarande tämligen kraftiga investeringsminskningar 1969 — för byggnader 22 % nedgång och för maskiner 11 %.
I tabell 3 anges tidigare års planer och utfall omräknade i fasta priser samt
differenserna mellan planer och utfall. Inom parentes anges de justeringar
av planerna för 1969 som här antagits komma att inträffa samt de investeringsprognoser som följer av de antagna justeringarna. Byggnadsinveste
ringarna exklusive underhåll har således bedömts komma att minska med
10 % 1968—1969, förutsatt alltså en uppjustering av novemberplanerna
med 12 procentenheter. För maskiner förutses en investeringsökning med
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Diagram VII: 3. Investeringar inom egentlig industri, exkl. underhåll, totalt och uppdelat på
branscher 1962—1969
Massa- och pappersindustri

160 -

Järn- och stålverk

no -

Övriga branscher

Verkstadsindustri, exkl.

1962

“63

-64

-66

-67

-68

1969

I

1962

1

-63

L -641

L L
L- 1-68
-66 -67

-65

1969

1

Anm. De branschvisa prognoserna är något osäkrare än prognosen för totala industrin.
Källor: Statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet.3

3 %, med en antagen uppjustering av planerna med 14 procentenheter. Des
sa siffermässigt preciserade prognoser har givetvis hög grad av godtycklig
het. Planpåfyllnadens storlek varierar starkt mellan olika år, som framgår
av tabell 3, och här har säkerligen en mängd olika faktorer spelat in. I och
för sig är det i nuläget enklare än vanligt att peka ut en dominerande fak
tor — den allmänna efterfrågeutvecklingen under 1969 och i vilken mån
denna kommer att visa sig överensstämma med de konjunkturförväntningar
industrin har för närvarande. Vissa andra faktorer, såsom kärvt bygg
nad sm ar k n a d s I äge, leveranssvårigheter inom verkstadsindustrin, likviditetsbrist eller stram kreditmarknad, vilka tidigare under vissa år torde ha ver
kat hämmande på planpåfyllnaden, kan knappast bedömas komma att spela
in under 1969 — åtminstone inte om man lämnar möjligheten av ett drastigt konjunkturomslag uppåt därhän. De valda uppjusteringarna av planer
na för 1969 är något större än genomsnittligt tidigare år, motiverat av anta
gandet att en successivt förbättrad konjunkturbild under 1969 ger ett visst
utslag på industriinvesteringarna. Att planerna inte uppjusterats mer än
som gjorts beror bl. a. på att skäl finns att tro att planernas precision något
ökat. Det nya urvalet i enkätundersökningarna har företaget som urvalsen-

108

Statsverkspropositionen år 1969. Bil. 1: Finansplanen

het i stället för som tidigare arbetsstället. För de många företag, som har
flera arbetsställen, är det rimligt att föreställa sig att planuppgifterna där
med kvalitativt förbättrats jämfört med det tidigare förfarandet med sins
emellan oberoende planuppgifter från de olika arbetsställena.
Som framgår av tabell 3 är de valda planjusteringarna 1969 inte större än
de preliminära plan-utfallsskillnaderna för 1968. Upprevideringarna 1968
är emellertid sannolikt influerade av investeringsfondernas frisläppande
1967. Dels innebar novemberenkäten 1967 en överskattning av investering
arna under andra halvåret 1967, vilket som nämnts kan ha berott på att
företagen varit alltför optimistiska när det gällde att realisera fondobjekt
före årets slut. En överskjutning till första halvåret 1968 synes här ha skett.
Dels släpptes fonderna på nytt i december 1967, denna gång uteslutande för
maskiner, vilket kan ha lett till ytterligare planpåfyllnad under 1968.
Industrins byggnadsunderhåll har antagits öka med 2 % 1968—1969, och
maskinunderhållet med 3 %. Inklusive underhåll skulle därmed byggnads
investeringarna minska med 7 1/2 % och maskininvesteringarna öka med
3 1/2 % 1968—1969. Totalt beräknas industriinvesteringarna bli närmast
oförändrade 1968—1969, en ökning med 1/2 %.
Investeringsutvecklingen för vissa industribranscher redovisas i diagram
3. Underhållsinvesteringarna är exkluderade, liksom också bilinvesteringar
na, hantverkets investeringar samt byggnadsverksamhetens maskininveste
ringar. Branschernas uppgifter för 1968 och 1969 har schablonmässigt juste
rats på så sätt att korrigeringarna av industrins totala investeringsuppgifter
procentuellt likformigt applicerats på de branschvisa uppgifterna. De totala
nyinvesteringarna har successivt minskat under perioden 1966—1968 från
1966 års höga nivå. Minskningen kan hänföras till nedgångar inom två bran
scher, järn- och stålverk samt verkstadsindustri exklusive varv. För bägge
branscherna väntas dock nedgången komma att bytas i uppgång under 1969.
För massa- och pappersindustrin, som haft en investeringspuckel 1967 och
1968, väntas kraftig minskning 1969. Övriga branscher tillsammantagna upp
visar i stort sett stagnation ända sedan 1965.
Handel m. m.
Investeringarna inom gruppen handel, som till tre fjärdedelar består av
fristående lokaler som hotell, kontorsbyggnader, varuhus m. m. och till reste
rande del av butikslokaler i bostadshus, tycks enligt ännu preliminära be
räkningar ha minskat med 10 1/2 % i volym 1967—1968. Minskningen kan
helt återföras på den låga igångssättningsnivån de tre sista kvartalen 1967
och första halvåret 1968 till följd av investeringsavgiften. Nyinvesteringarna
i fristående lokaler beräknas ha minskat med 16 % 1967—1968. Den del av
handelsinvesteringarna som utgörs av butikslokaler i bostadshus och enligt
beräkningsmetodiken helt schablonmässigt följer investeringsutvecklingen
för flerfamiljshus beräknas analogt med denna ha ökat något 1967—1968.
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På basis av nu kända informationer angående påbörjade byggnadspro
jekt under juli—oktober 1968 samt uppgifter om beviljade igångsättningstillstånd fram till 1 november 1968 har igångsättningen för andra halvåret
beräknats komma att ligga på en mer än dubbelt så hög nivå som under
första halvåret 1968. Detta innebär en ökning på helår av påbörjade bygg
nadsprojekt med närmare 7 % i volym 1967—1968. Prognosen över 1969 års
igångsättning bygger på antagandet om oförändrad igångsättningsvolym
jämfört med 1965 och 1966 dvs. åren innan investeringsavgiften infördes.
Detta skulle innebära en ökning av igångsättningsvolymen med ett par pro
cent 1968—1969. En förutsättning för igångsättningsprognosen är att den
uppdämda kö av oprioriterade byggen, som väntar på igångsättningstillstånd, inte kommer att släppas fram i alltför stor omfattning under 1969.
Merparten av denna kö är nämligen lokaliserad till storstadsregionerna,
framför allt Stockholm. Hänsyn till balansen på arbetsmarknaden i dessa
områden torde kräva en fortsatt restriktiv igångsättningspolitik. Med dessa
förutsättningar skulle nyinvesteringarna i fristående lokaler komma att öka
med 19 % 1968—1969. Investeringarna 1969 i butikslokaler i bostadshus
beräknas, i överensstämmelse med investeringsprognosen för flerfamiljs
hus, bli oförändrad. Med hänsyn till dessa förutsättningar beräknas han
delns totala investeringsvolym öka med 12 % 1968—1969.
Handelsflottan
Enligt den i oktober 1968 av statistiska centralbyrån utförda varvsenkäten
uppgick leveransvärdet av nybyggda fartyg från svenska varv till svenska
redare till ca 860 milj. kr. under 1968. Detta innebär en minskning med drygt
40 % i förhållande till 1967. Till följd av en kraftig nedgång i utförseln av
begagnade fartyg väntas nedgången i de svenska redarnas totala investe
ringar i handelsflottan stanna vid drygt 25 % i volym 1967—1968.
Varvens totala leveransvärde i oktober 1968 av inneliggande order för 1969
och framåt överstiger enligt varvsenkäten det höga leveransvärde som, orsa
kat av Mellersta Östern-krisen, registrerades i oktober 1967 avseende leve
ranser 1968 och framåt. Denna ökning härrör uteslutande från utländska
beställare. De inhemska leveranserna väntas bli oförändrade 1968—1969. Att
döma av nu föreliggande information angående de svenska redarnas fartygsbeställningar i utlandet synes en ökning av införseln av nybyggda fartyg vara
att vänta 1968—1969. Utförseln av begagnade fartyg har beräknats bli oför
ändrad. Med hänsyn till dessa uppgifter har investeringarna i handelsflottan
beräknats komma att öka med 6 1/2 % 1968—1969.
Statliga investeringar
Enligt ännu preliminära beräkningar ökade åter de statliga investeringar
na 1968 efter en nedgång 1967. Uppgången på omkring 8 % fördelar sig med
drygt 6 % på byggnader och anläggningar och 10 % på maskiner och appa
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rater. På byggnadssidan hänför sig uppgången till ökade investeringar hos de
statliga myndigheterna medan maskininvesteringarnas stegring beror av
hl. a. de militära investeringarnas kraftiga uppgång med 13 %. Denna torde
till en del kunna sättas i samband med de i januari och mars 1968 tidigarelagda försvar sbeställningarna. Affärsverkens investeringar uppvisar däremot
en måttlig ökning på närmare 3 % inklusive underhåll.
Den nu aktuella investeringsprognosen för 1969 indikerar en fortsatt upp
gång för de statliga byggnadsinvesteringarna om än i lugnare tempo jäm
fört med 1968. Denna uppgång, drygt 3 %, förklaras framför allt av en be
räknad ökning för affärsverken på ca 6 %. Bedömningen av affärsverkens
investeringar grundar sig på en investeringsenkät insamlad av statistiska
centralbyrån i november 1968. Bland affärsverken är det främst vattenfallsverkets investeringar som förutses öka i en betydande grad, vilket torde kun
na sättas i samband med den påbörjade utbyggnaden av kärnkraftverk un
der innevarande år. De statliga myndigheternas byggnadsinvesteringar vän
tas öka obetydligt eller med 2 %. Den tyngst vägande posten, statliga vägin
vesteringar, väntas bli i stort sett oförändrad under 1969, men då en stor
andel beredskapsarbeten ingår i denna post blir prognosen som vanligt avhängig utvecklingen på arbetsmarknaden. De militära byggnadsinvestering
arna slutligen förutses minska med omkring 2 %.
De totala statliga maskininvesteringarna väntas minska med 3 % under
1969 beroende på en relativt kraftig nedgång för de militära maskininveste
ringarna bl. a. på grund av de ovan nämnda tidigareläggningarna. Affärsver
kens maskininvesteringar förutses öka i samma takt som 1968, dvs. med
nära 5 %. Även här pekar planerna på en stark ökning för vattenfallsstyrel
sen.
Detta tillsammantaget skulle för den statliga sektorn inklusive underhåll
totalt ge en oförändrad investeringsnivå under 1969 jämfört med 1968.
Kommunala investeringar
Den höga expansionstakt som kännetecknade de kommunala investering
arna 1967, drygt 14 % inklusive underhåll, dämpades under 1968 enligt ännu
preliminära beräkningar. Totalt beräknas uppgången till 6 % inklusive un
derhåll, varav nära 7 % för byggnader och 3 % för maskiner. Ökningen för
maskiner och annan utrustning är, sedd mot bakgrund av den kraftiga ök
ningstrenden tidigare under 60-talet, förhållandevis låg. Under 1967 var
emellertid anskaffningen av transportmedel extraordinärt hög i samband
med högertrafikomläggningen.
Som underlag för prognosen för 1969 ligger uppgifter från en enkätunder
sökning utförd i november 1968 av statistiska centralbyrån. Efter sedvanlig
korrigering av kommunernas planuppgifter för systematisk missvisning,
pekar dessa på en uppgång med 9 % för byggnadsinvesteringarna. Kommun
planerna indikerar således en kraftig byggexpansion 1969. Delvis får den
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sannolikt ses som en effekt av slopandet av investeringsavgiften i oktober
1968. Ökade byggnadsinvesteringar planeras för flertalet verksamhetsområ
den; denna expansion synes dock ej innefatta skolbyggandet. Den kom
munala investeringsexpansionen är anmärkningsvärd så tillvida att den sker
utan stark press på kommunerna till ökade för- och följ dinvesteringar till
bostadsbyggandet. Detta stiger i mycket moderat takt såväl 1968 som 1969.
Den starka investeringsviljan hos kommunerna för närvarande kan bl. a.
ha samband med behov av utbyggnad av trafikapparaten i städerna.
Vid sidan av den fortsatta utbyggnaden av sjuk- och hälsovården an
ger novemberenkäten starka expansionsplaner för väg- och gatubyggandet.
1 planerna för 1969 förutser kommunerna enligt novemberenkäten en viss
ökning i upptagandet av nya lån 1969 jämfört med 1968.
Investeringar i maskiner, transportmedel m. m. väntas öka med drygt 6 % ;
ökade anskaffningsbehov inom sjukvården svarar för en stor del av den pla
nerade ökningen. Detta skulle totalt för kommuninvesteringarna ge en upp
gång 1968—1969 med ca 8 1/2 % inklusive underhåll.
2. Sammanfattning av investeringsprognosen för 1969
Den årliga ökningstakten i de totala investeringarna var under 60-talet
fram t. o. m. 1966 av storleksordningen 5 %. 1967 sjönk tillväxttakten till
2 %, och de mycket preliminära beräkningar som nu föreligger för 1968 an
ger fortsatt låg ökningstakt, 1 1/2 % (tabell 4 och 5). Privata investeringar
(exkl. bostäder) minskade med 3 1/2 %. Handelns och handelsflottans in
vesteringar uppvisade här ansenliga minskningar, medan industriinveste
ringarna beräknas ha legat på ungefär oförändrad nivå jämfört med 1967.
De offentliga investeringarna uppvisade stark ökning 1967—1968, för stat
liga investeringar framför allt beroende på uppgång i de militära investe
ringarna. För bostadsbyggandet, som ökade kraftigt 1967, beräknas en svag
ökning ha ägt rum 1967—1968.
Prognosen för 1969 ånger återgång till något högre ökningstakt, 3 1/2 %
för investeringarna totalt. De privata investeringarna (exkl. bostäder), som
minskade såväl 1967 som 1968, väntas åter öka. Den starkaste investerings
ökningen beräknas inträffa inom handel, där investeringsavgiften slopats
den 1 oktober 1968. Industrins investeringar väntas bli ungefär oförändrade
1968—1969. Till följd av minskade militära investeringar beräknas de stat
liga investeringarna inte öka från 1968 års nivå. Fortsatt kommunal investeringsexpansion i något högre takt än 1967—1968 väntas för 1968—1969.
För bostadsbyggandet beräknas ökningstakten 1969 bli något högre än 1968.
Den återgång till högre tillväxt, som anges för de totala investeringarna
1969, gäller även om man ser till investeringarna uppdelade på byggnadsoch maskininvesteringar. Totala byggnadsinvesteringar beräknas öka 1968—
1969 med 4 % mot 2 % 1967—1968, till följd av bl. a. handelns och kom-
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Dia{ ram \’II:4. Byggnads- och maskininvesteringar, inkl. underhåll, totalt och uppdelat på
sekt rer 1960—1969
Inde i: 1960 = 100.1959 års priser
Maskiner/ m

Byggnader Och anläggningar

140

Totalt, inkl. handelsflottan

100

140

Bosfäder

100

140

Totalt, exkl. handelsflottan

Industri

—

100
Handel
Industri

140

100
140

Övriga privata

100

140

Övriga privata, exkl. handelsflotta!

Övriga statliga

140

-

100

Övriga kommunala

Övriga offentliga, exkl. handelsflottan

180

140

-61 -62 -63 <-64 -65 -66

-67 -68

1969

1960 -61

-62 -63 -64

-65 -66 -67 -68

:. I varje deldiagram är resp. total inlagd som en tunt streckad kurva.
or: Statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet.

1969
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Tabell VIIs4. Bruttoinvesteringarnas utveckling 1965—1968 samt prognos för 1969,
inkl. underhåll
1968 i
milj. kr.
löpande
priser

Procentuell förändring i 1959 års
priser
1965—
1966

1966—
1967

1967—
1968

1968—
1969

Byggnader och anläggningar
Bostäder........................................................................
Privat jordbruk, skogsbruk och fiske ..
Egentlig industri ...................................................
Handel m. m.1 .............................................
Statliga affärsverk ..............................................
Statliga myndigheter, exkl. militära2 ..
Militära investeringar........................................
Kommunala investeringar, exkl. bostäder
Övriga investeringar3 ........................................

8 748
821
2 750
1427
2 129
1 864
429
7 206
1 616

- 1,5
2,5
15,0
1,0
7,5
- 2,5
19,0
5,5
9,5

13,0
4,5
5,0
2,0
- 11,5
— 1,0
- 16,0
13,5
8,0

1,5
- 1,5
- 2,0
- 10,5
1,5
8,5
14,5
6,5
- 7,0

3,0
0,5
- 7,5
12,0
5,5
2,0
- 1,5
9,0
5,5

Summa

26 990

4,0

5,5

2,0

4,0

1,0
4,0
14,5
12,5
16,5
22,0
3,5
5,0
1,0

0,5
0,0
4,5
11,0
12,5
3,0
- 4,0
- 25,5
8,0

4,0
3,5
4,5
— 3,5
- 7,5
6,5
5,5
6,5
5,5

-

Maskiner m. m.
Privat jordbruk, skogsbruk och fiske ..
Egentlig industri*...................................................
Statliga affärsverk ..............................................
Statliga myndigheter ........................................
därav: militära investeringar...................
Kommunala investeringar ..............................
Övriga investeringar.............................................

1
7
1
2
2
1
4

därav: handelsflottan ...................................
övrig samfärdsel.............................

236
109
254
978
522
240
202
720
2 646

- 2,0
5,0
3,0
8,0
7,0
13,0
18,5
121,5
- 7,0

Summa

18 019

8,5

- 3,0

1,5

3,0

Summa, exkl. handelsflottan

17 299

4,0

-

2,5

3,5

3,0

-

Totalt
Bostäder................................................................
Privat jordbruk, skogsbruk och fiske ..
Egentlig industri1...................................................
Handel m. m.1 .....................................................
Statliga affärsverk .............................................
Statliga myndigheter, exkl. militära2____
Militära investeringar........................................
Kommunala investeringar, exkl. bostäder
Övriga investeringar3 ........................................

8
2
9
1
3
2
2
8
5

748
057
859
427
383
320
951
446
818

- 1,5
- 0,5
7,5
1,0
6,0
0,5
8,5
6,5
16,0

13,0
2,5
4,5
2,0
- 3,5
2,5
- 16,5
14,5
- 0,5

1,5
0,0
- 0,5
- 10,5
2,5
7,5
13.0
6,0
— 5,0

3,0
3,0
0,5
12,0
5,0
5,0
- 6,5
8,5
5,5

Summa

45 009

5,5

2,0

1,5

3,5

Summa, exkl. handelsflottan

44 289

4,0

2,5

2,5

3,5

-

1
3
3
4

Häri innefattas bl. a. flertalet fristående kontorsbyggnader.
Inkl. statliga väginvesteringar.
Inkl. fritidshus.
Inkl. byggnadsverksamhetens maskininvesteringar.
Alun. Procenttalen är avrundade till jämna halva och hela procenttal. I övriga investeringar
ingår förutom privata även vissa offentliga investeringar, nämligen investeringar i statliga
kraftaktiebolag och statliga delen av SAS.
Källor: Statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet.8
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Tabell VII: 5. Bruttoinvesteringarnas utveckling 1965—1968 samt prognos för 1969 för privat,
statlig ocb kommunal sektor, inkl. underhåll
1968 i
milj. kr.
löpande
priser

Procentuell förändring i 1959 års
priser
1965—
1966

1966—
1967

1967—
1968

1968—
1969

Byggnader och anläggningar
Privata
inkl. bostäder
exkl. bostäder
Statliga
inkl. bostäder
exkl. bostäder
Kommunala
inkl. bostäder
exkl. bostäder

...................................................
...................................................

11 727
6 357

5,0
9,0

3,5
-1,0

-2,5
-6,0

2,0
1,0

...................................................
...................................................

4 703
4 676

4,0
4,0

-7,0
-7,0

6,5
6,5

3,0
3,0

...................................................
...................................................

10 560
7 209

2,0
5,5

15,0
13,5

5,0
6,5

7,0
9,0

Summa
inkl. bostäder

26 990

4,0

5,5

2,0

4,0

exkl. bostäder

18 242

6,5

2,5

2,0

4,5

Privata ........................................................................
Statliga ........................................................................
Kommunala .............................................................

12 035
4 742
1 242

9,0
6,5
13,0

-4,0
-5,5
22,0

-2,0
10,5
3,0

5,5
-3,0
6,5

Summa

18 019

8,5

-3,0

1,5

3,0

23 762
18 392

7,0
9,0

0,0
-3,0

-2,5
-3,5

3,5
4,0

9 445
9 418

5,0
5,0

-6,0
-6,0

8,5
8,5

0,0
0,0

11 802
8 451

3,0
6,5

15,5
14,5

4,5
6,0

7,0
8,5

Summa
inkl. bostäder

45 009

5,5

2,0

1,5

3,5

exkl. bostäder

36 261

7,5

-0,5

1,5

4,0

Maskiner m. m.

Totalt
Privata
inkl. bostäder........................................................
exkl. bostäder ...................................................
Statliga
inkl. bostäder........................................................
exkl. bostäder ...................................................
Kommunala
inkl. bostäder ...................................................
exkl. bostäder ...................................................

Källor: Statistiska centralbyrån och konjunkturinstitutet.

munernas byggnadsexpansion. Maskininvesteringarna väntas öka 3 % 1968
—1969 mot 1 1/2 % 1967—1968. Till den högre ökningstakten 1969 bidrar
en prognoserad moderat uppgång av industrins maskininvesteringar.
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VIII. Den offentliga verksamheten
1. Allmänt
Den offentliga sektorn — staten och kommunerna — tar i anspråk en inte
oväsentlig del av bruttonationalproduktens resurser i form av varor och
tjänster för investerings- och konsumtionsändamål. I det följande görs en
uppskattning av den offentliga sektorns efterfrågan på varor och prestatio
ner för dessa ändamål t. o. m. 1969. En redogörelse ges också för statens och
kommunernas totala finanser. Den realekonomiska gruppering av statens
utgifter och inkomster, som presenteras, avser därvid de utgifts- och in
komstposter som upptas i den egentliga statsbudgeten. (Se dock anm. 5 till
tabell 2). Motsvarande gruppering för kommunernas del hänför sig till de
kommunala myndigheterna, medan kommunernas affärsdrivande verksam
het, såsom hamnar, kommunikationer och industriell verksamhet samt kom
munala bolag och stiftelser endast är inräknade i så måtto att det beräknade
nettotillskottet över respektive kommuns budget till denna verksamhet in
lagts som en utgift för de kommunala myndigheterna.
Av de angivna avgränsningarna följer, att de investeringsberäkningar,
som redovisas nedan, inte omfattar den offentliga sektorns totala investe
ringsaktivitet. Bl. a. de statliga bolagens investeringar samt affärsverkens
underhåll ingår nämligen inte i statsbudgeten. Av de kommunala investe
ringarna hänför sig en betydande del till andra kommunalt anknutna sub
jekt än kommunala myndigheter. För en redogörelse för de totala offentliga
investeringarna hänvisas därför till kapitel VII.
Som offentlig konsumtion betraktas i detta sammanhang sådana utgifter
för löner och för inköp av varor och tjänster från andra sektorer, som inte
ingår i den offentliga sektorns investeringsutgifter och som inte heller utgör
insatser för framställning av varor och tjänster, som av det offentliga för
säljs på marknaden.
En betydande del av den offentliga sektorns, i första hand statens, utgifter
består av transfereringar (inkomstöverföringar) till andra sektorer. Dessa
utgifter medför inte utan vidare att reala resurser tas i anspråk. De direkta
transfereringarna från staten till främst hushåll och kommuner ger dock i
betydande utsträckning omgående upphov till en efterfrågan på varor och
tjänster.
I det följande redovisas även vissa kalkyler över den offentliga sektorns
finansiella transaktioner vilkas innebörd närmare utvecklas i avsnittet om
kreditmarknaden.
8f
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2. Kommunerna
Kommunernas ekonomiska verksamhet fortsatte, såvitt nu kan överblic
kas, att expandera i mycket snabb takt 1967—1968. Totalt sett beräknas kom
munernas utgifter, bortsett från finansiella transaktioner, ha ökat med un
gefär 3 500 milj. kr. i löpande priser mellan 1967 och 1968, dvs. med ungefär
15,5 %. Motsvarande ökningstal 1966—1967 uppgick till drygt 20 %, men var
då kraftigt påverkat av att kommunerna under denna period från staten
övertog huvudmannaskapet för kostnadskrävande verksamhetsområden.
De kommunala myndigheternas investeringsutgifter i icke affärsmässig
verksamhet ökade 1967—1968 med ca 19 % i löpande priser. Den volymmäs
siga ökningen kan uppskattas ha ixppgått till ungefär 15 %. Dessa siffror
förtjänar en kommentar, då de starkt avviker från dem som redovisas i ka
pitel VII. Orsaken till de i hög grad skiljaktiga beskrivningarna ligger i det
snävare investeringsområde som här avses. I den affärsmässiga verksam
heten har investeringarna endast ökat ca 3 % i löpande priser, vilket torde
motsvara någon procentenhets minskning i volymhänseende. Däremot re
gistreras de inledningsvis nämnda höga ökningstalen för den investerings
verksamhet som faller inom de kommunala myndigheternas område, bl. a.
undervisning, hälso- och sjukvård samt gatu- och vägbyggande. För en när
mare redogörelse för de kommunala investeringarna hänvisas till kapitel
VII.
Kommunernas utgifter för konsumtionsändamål — till två tredjedelar
bestående av löner — beräknas mellan 1967 och 1968 ha ökat med knappt
15 %. Med ledning härav kan kommunerna uppskattas ha ökat antalet an
ställda med ungefär 9 %.
Enligt en enkät till kommunerna i november 1968 planerar dessa för 1969
betydande utgiftsökningar, även om uppgången nu synes bli något lägre än
under 1968. Konjunkturinstitutet beräknar i kapitel VII att kommunernas
totala bruttoinvesteringar skall öka ca 8,5 % i volym. Detta kan antas mot
svara en uppgång i löpande priser med ca 11,5 %. Görs samma uppdelning
som ovan av investeringsplanerna framkommer att det för 1969 inte skulle
föreligga någon markant skillnad i de planerade ökningarna mellan myndig
heterna respektive affärsverken. I tabell 1 har därför införts samma tillväxt
tal som av konjunkturinstitutet förutses för de totala kommunala investe

ringarna.
Kommunernas konsumtionsutgifter beräknas 1968—1969 på grundval axenkäten komma att öka med ca 6,5 % i volym. Landstingen planerar en
ungefär dubbelt så stark expansion som primärkommunerna. Totalt skulle
dock konsumtionsökningen bli några procentenheter lägre än mellan 1967
och 1968.
De kommunala transfereringarna beräknas, med utgångspunkt från enkät
uppgifterna, 1968—1969 komma att öka med ca 21,5 %, vilket är något star-
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Tabell V1II:1. Kommunernas inkomster och utgifter 1963—1969
(Exkl. affärsmässig verksamhet samt kommunala bolag och stiftelser)
Milj. kr.
1968
1 löpande priser:
1. Inkomster ..............................
Skatter.........................................
Statsbidrag ..............................
Övriga inkomster ............................
2. Utgifter

......................................

Bruttoinvesteringar ................................
Konsumtion ..............................
Transfereringar ............................
Nettotillskott till affärsverken.....................
3. Finansiellt sparande (1 — 2)...................
4. Netto av mark- och fastighetsköp .............
Övriga finansiella transaktioner.................
5. Totala inkomster — totala utgifter (1 — 2 — 4)....
I 1968 års priser:
Bruttoinvesteringar..............................
Konsumtion..................................

Förändring 1968—
1969
1969

milj. kr.

procent

26 080

28 910

2 830

+ 11,0

15 420
7 660
3 000

16 900
8 430
3 580

1 480
770
580

+ 9.5

26 500

29 870

+io’o
+ 19',5

3 370

+ 12,5

6 170
15 440
3 820
1 070
— 420
510
50
—■ 980

880
220
640
130
960
590
50
— 1 600

710
1 780
820
60
— 540
80
0
— 620

+ 11,5
+ 1+5
+ 2+5
+ 55

6 170
15 440

6 690
16 440

520
1 000

+ 8,5
+ 6,5

6
17
4
1
—

Anm. Nettotillskottet utgörs av skillnaden mellan en beräknad inlevererad vinst för affärs
verken och kapitaltillskott till dessa enligt statistiska centralbyråns nationalräkenskapssystem.
Av prognostekniska skäl har emellertid i denna tabell endast nettot av dessa transaktioner
angivits. Finansieringsposterna har uppskattats med ett betydande mått av osäkerhet, spe
ciellt för 1969 varför sifferpreciseringarna rörande finansiellt sparande och totalt saldo bör an
vändas med försiktighet.
Källor. Statistiska centralbyrån, konjunkturinstitutet och finansdepartementet.

kåre än 1967—1968, då ökningen var ca 18,5 %. Detta kan delvis förklaras
av ökade utgifter för bostadssociala ändamål.
Beräkningarna över övriga kommunala utgifter är mycket osäkra. Det har
bedömts möjligt för kommunerna att i enlighet med planerna i enkäten rea
lisera inte obetydligt ökade fastighetsköp. Vidare räknas med något ökat
behov av tillskott till den affärsmässiga verksamheten. Beräkningarna för
båda dessa senare transaktionstyper får dock anses vara mycket osäkra både
vad gäller nivå och förändringar.
Sammantaget innebär ovanstående beräkningar att kommunernas totala
utgifter, exklusive finansiella transaktioner — dit även fastighetsköpen förts
— skulle komma att öka med ca 12,5 % 1968—1969 mot ungefär 15,5 % för
1967— 1968. Om även fastighetsköp och övriga finansiella transaktioner in
räknas blir utvecklingsbilden ungefär densamma.
Kommunernas inkomster ökade 1967—1968 med knappt 15 %, medan de
1968— 1969 kan beräknas tillväxa med ca 11 % i löpande priser. Skattein
komsterna väntas 1968—1969 öka endast ca 9,5 %. Ökningstakten för dessa
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inkomster har under senare år successivt sjunkit. 1966—1967 var den ca
18 % och 1967—1968 ungefär 13 %. Utbetalning av kommunalskatt till kom
munerna sker i stora drag med två års eftersläpning i förhållande till in
komstutvecklingen. Den fallande ökningstakten 1969 förklaras sålunda i hu
vudsak av att beskattningsunderlaget under 1967 endast ökade med ca 8 %,
medan det några år tidigare ibland tillvuxit med det dubbla.
Den genomsnittliga kommunala utdebiteringen höjdes från 18,29 % 1966
och 18,71 % 1967 till 19,34 % 1968, men detta uppvägde inte effekterna av
den långsammare tillväxttakten hos beskattningsunderlaget. Om de utgifts
ökningar mellan 1966 och 1967 som förorsakades av ändringen i huvudman
naskap borträknas, kan den avsaktande inkomsttillväxten knappast sägas ha
satt spår i kommunernas utgiftsexpansion t. o. m. 1968. Under 1968 före
faller kommunerna ha haft en endast obetydlig likviditetsförstärkning, men
ej i ökad utsträckning finansierat sin verksamhet via kreditmarknaden. Under
hösten 1968 beslutade höjningar av den kommunala utdebiteringen för 1969
har medfört att den genomsnittliga konnnunalskattesatsen från 1968 har höjts
med hela 0,91 procentenheter till 20,25 % för 1969. Någon antydan till uppbromsning av expansionstakten kan möjligen också skönjas, men inte i högre
grad än att den för 1969 planerade utgiftsökningen till en del beräknas få fi
nansieras genom ökad kommunal upplåning. Den långsammare tillväxten av
inkomstunderlaget har alltså inför 1969 i första hand föranlett en ovanligt
kraftig stegring av skattesatserna, i andra hand en avsevärd ökning av den
planerade upplåningen och i tredje hand en viss dämpning av den planerade
utgiftsutvecklingen.
Statsbidragen till kommunerna väntas öka med ca 10 % mellan 1968 och
1969, vilket kan innebära att ökningstakten nu tills vidare stabiliserats efter
den våldsamma ökningen mellan 1966 och 1967 i samband med att huvud
mannaskapet för mentalsjukvården övergick på kommunerna. Kommunernas
övriga inkomster, som 1967—1968 ökade med ca 6 %, har med ledning av
enkätuppgifter bedömts komma att öka väsentligt mycket snabbare 1968—
1969.
Den inkomst- och utgiftsutveckling som skildrats ovan innebär att kom
munernas negativa finansiella sparande under 1968 skulle ytterligare för
svagas med ungefär en halv miljard under 1969. Den kommunala nettoupp
låningen under 1968 bedöms har varit något lägre än under 1967. För 1969
räknar kommunerna i enkäten med att kraftigt behöva öka sin nettoupplå
ning, något som med tanke på det starkt försvagade finansiella sparandet
förfaller rimligt. I kreditmarknadskalkylen i kapitel IX har införts ett kom
munalt upplåningsbehov 1969 med 1 750 milj. kr., en ökning från 1968 med
ungefär en halv miljard kr.
De prognoser som gjorts för enskilda inkomst- och utgiftsposter i denna
kalkyl har justerats med vissa erfarenhetsmässiga över- och underskatt

Bil. 1. Preliminär nationalbudget för år 1969

119

ningar i enkäten i förhållande till planernas utfall. Likväl får den utveckling
och de sifferuppgifter som ovan presenterats anses behäftade med betydande
osäkerhet.
3. Staten
Statsinkomsterna beräknas enligt preliminära kalkyler ha ökat med ca
7.5 % från 1967 till 1968 mot ca 5,5 % 1966—1967. Inkomsterna av direkta
skatter ökade 1967—1968 med drygt 6 % mot endast drygt 3,5 % 1966—
1967, medan tillväxten för inkomster av indirekta skatter nedgick obetydligt
till knappt 8 % från drygt 8 % 1966—1967. För övriga statsinkomster blev
ökningen 1967—1968 knappt 12 % mot endast knappt 3 % 1966—1967.
Ovannämnda förändringar i statsinkomsternas tillväxttakt, vilka alltså
resulterade i en från ca 5,5 % till knappt 7,5 % höjd stegringstakt, är resultat
av olika faktorer med delvis motsatta effekter. Vad gäller de direkta skat
terna påverkas deras tillväxt från 1967 till 1968 i positiv riktning av en i jäm
förelse med 1967 väsentligt lägre uppgång i utgiftsposterna på inkomstskattetiteln. Utbetalningarna av kommunalskattemedel, som utgör den största
undelen, ökar med endast knappt 12 % 1968 jämfört med knappt 17 % 1967
och drygt 25 % 1966. Förskottsbetalningarna till försäkringskassorna, som
också är en ansenlig utgift, uppvisar 1968 en ökningstakt som är knappt
hälften mot den under 1967. Mot detta skall ställas en under 1968 inträffad
mycket kraftig försämring av saldot mellan kvarstående och överskjutande
skatt. A-skatteuppbörden, som är den dominerande inkomsten, tillväxte med
ca 12 % 1967—1968 mot knappt 16 % 1966—1967, men beroende på den
dämpade utgiftsutvecklingen inom titeln ökade nettoavkastningen av de di
rekta skatterna avsevärt mycket snabbare 1968 än 1967.
De indirekta skatterna härrör till ungefär fyra tiondelar från allmän varu
skatt eller mervärdeskatt. I motsats till 1967 påverkades uppbörden av varu
skatt under 1968 ej av någon höjning av skattesatsen, varför ökningen avtar
från knappt 13,5 % 1967 till ca 9,5 % 1968. Övriga indirekta skatter ökade
1966—1967 med ca 4,5 %, medan uppgången 1967—1968 uppskattas till ca
6.5 %. Det kan konstateras att inflödet av statsinkomster som härrör från
bruk eller innehav av fordon återigen visar tecken att stegras, till viss del
beroende på höjd fordonsskatt och bilaccis fr. o. m. den 1 januari 1968 re
spektive 20 november 1968. 1967—1968 blir ökningen knappt 9,5 % mot
knappt 6,5 % 1966—1967.
Övriga statsinkomster, bestående av uppbörd i statens verksamhet, avkast
ning från kapitalfonder samt avskrivningar m. m. inom dessa, tillväxte med
knappt 12 % 1967—1968 mot endast knappt 3 % 1966—1967. Den starka
stegringen beror till väsentlig del på ökad avkastning från kapitalfonder,
framför allt utlåningsfonderna.
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Tabell VIII: 2. Statens inkomster och utgifter 1967—1969
Milj. kr.
Budgetår

Kalenderår
1967
utfall

1968
prel.
beräkn.

1969
upp
skatta.
(just.)

1967/68
utfall

1968/69
prel.
beräkn.

1969/70
enl. just.
riksstatsförslag

1969/70
enl. riksstatsförslag

1. Inkomster (2 + 3+ 4 + 5) . .

31921

34 330

37 690

33 416

35 857

39 237

39 467

2. Direkta skatter ...............
3. Indirekta skatter...............
4. Avskrivningar och övriga
kapitalmedel inom kapitalfonder....................................
a. varav avskrivningar och
övriga kapitalmedel inom realfonder...............
b. varav övriga kapitalmedel inom utlåningsfonder
5. Övrigt ................................

12 942
15 371

13 740
16 570

16 430
17 060

13 437
16124

14 863
16 915

17 577
17 214

17 637
17 214

1 144

1 260

1 340

1 226

1 301

1 400

1 400

1 095

1 200

1 280

1 163

1 243

1 330

1330

49
2 464

60
2 760

60
2 860

63
2 629

58
2 778

70
3 046

70
3 216

6. Bruttoinvesteringar...........
7. Konsumtion........................
8. Transfereringar...................

6 090
7 804
18 557

6 750
8 590
19 540

7 150
9 010
21 090

6 538
8 249
19 111

7 068
9 064
20 137

7 283
9 212
21 883

7 407
9 487
21 714

9. Summa (6 + 7 + 8) .........

32 451

34 880

37 250

33 898

36 269

38 378

38 608

3 085

3 347

3 347

2 439

2 830

3 220

2 449

34 890

37 710

40 470

36 347

39 354

41725

41 955

- 579

- 610

+ 380

- 545

- 470

+ 789

+ 789

13. Tolalsaldo (1-11) ........... -2 969
14. Nettoförändringar i trans
aktionerna vid sidan av
riksstaten (utgiftsökning:-) - 39
15. Av riksgäldskontoret redovisat budgetutfall ........... -3 008

-3 380

-2 780

-2 931

-3 497

-2 488

-2 488

10. Utlåning, rörliga krediter

11. Totala utgifter (9+10)
12. Finansiellt sparande
(1 — 4b —9)............................

+
-3 380

27

-2 904

Särskild realekonomisk gruppering av statens utgifter och inkomster 1968—1969
1968

Förändring
1968-1969

1969

25 120
9 000
6140
9 410
570

26 840
9 630
6 660
9 930
620

Investeringar ...............................................................................
Statliga investeringar ..............................................................
Investeringsbidrag till kommuner.........................................
Investeringsbidrag till enskilda.............................................

8 100
6 760
1 000
340

8 490
7 150
990
350

+ 390
+ 390
10
+ 10

25. Statsräntor ...................................................................................
26. Internationell verksamhet ..........................................................

1 160
500

1 300
630

+ 140
+ 130

27. Summa (16+21 + 25 + 26-9).............................................

34 880

37 250

+ 2 370

28. Inkomster (1 —4b)......................................................................

34 270

37 630

+ 3 360

16. Konsumtion...................................................................................
17. Statlig konsumtion ..................................................................
18. Konsumtionsbidrag till kommuner ....................................
19. Konsumtionsbidrag till enskilda .........................................
20. Konsumtionsbidrag till offentligt stödd verksamhet m. m.
21.
22.
23.
24.

+1
+
+
+
+

720
630
520
520
50
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Statens totala utgifter kan enligt ännu ej definitiva beräkningar uppskat
tas ha ökat med ca 8 % mellan 1967 och 1968, vilket innebär en dämpning
i tillväxten jämfört med 1966—1967, då ökningen var ca 11 %.
Under de båda åren 1967 och 1968 ökade den statliga utlåningen med un
gefär 17,5 %. Om man bortser från utlåningsverksamheten och endast be
traktar statens utgifter för konsumtion, investeringar och transfereringar
avtog tillväxttakten från ca 10,5 % 1966—1967 till ca 7,5 % 1967—1968.
Konsumtionen, som till ungefär två tredjedelar utgörs av utgifter för lö
ner, ökade 1966—1967 med ca 5 % och 1967—1968 kan ökningen uppskattas
till ca 10 %. Den volymmässiga innebörden av detta är att den statliga kon
sumtionen mellan 1966 och 1967 minskade ungefär 2 % i omfång, medan
cn uppgång med drygt 4,5 % kan beräknas ha ägt rum mellan 1967 och 1968.
Utvecklingen 1966—1967 förklaras av övergången från stat till kommun av
huvudmannaskapet för mentalsjukvården. Lönedelen bedöms för 1968 ha
ökat något snabbare än omkostnadsdelen. Den statliga investeringsverksam
heten, såsom den kommer till uttryck i budgeten (dvs. exkl. affärsverkens
underhålls- och reparationsutgifter), minskade i värde med ca 2 % från
1966 till 1967, vilket kan bedömas motsvara en volymmässig nedgång med
Anm. 1. Vidstående tabell (rad 1—15) skiljer sig från tidigare års bl. a. därigenom att
bruttoinvesteringar och utlåning nu även inkluderar den verksamhet som finansieras med
inom fonderna frigjorda medel. Som konsekvens härav har denna finansiering upptagits
även på inkomstsidan. Dessutom har i tabellens nedre del (rad 16—28) tillagts en schema
tisk realekonomisk gruppering av statens utgifter efter de marknader som i första hand
tankes påverkas.
Anm. 2. Budgetåret 1969/70 genomförs en anslagsteknisk omläggning, som innebär att
under avlöningsanslag och andra anslag, varifrån lönekostnader bestrids, upptas ett lönekostnadspålägg för pensions- och socialförsäkringsavgifter samt för den allmänna arbets
givaravgiften. Detta pålägg, som utgör 23 % av lönebeloppen, tillförs en särskild inkomst
titel, från vilken skall bestridas de utgifter för motsvarande ändamål, som nu betalas
från särskilda utgiftsanslag. Omläggningen medför en viss ansvällning av och omfördel
ning inom budgeten på såväl inkomst- som utgiftssidan, vilken i och för sig saknar real
ekonomisk betydelse. I tabellen har i görligaste mån justering gjorts härför så att kalen
deråren 1967, 1968 och 1969 är jämförbara. Budgetåret 1969/70 förekommer även i en jus
terad version.
Anm. 3. Vid omvandlingen av budgetsiffrorna för budgetåret 1969/70 till kalenderårssiffror för 1969 måste delvis ganska approximativa metoder användas, varför en viss osä
kerhet vidlåder uppskattningen av framför allt de enskilda utgiftsposternas storlek.
Anm. k. Tabellens uppgifter i posterna 1 t. o. m. 13 baseras på riksrevisionsverkets och
finansdepartementets data, vilka till övervägande del är kassamässiga. Vissa undantag
härvidlag föreligger dock, varför exakt överensstämmelse inte nås med riksgäldskontorets
statistik rörande budgetutfallen, redovisad i post 15. Sådan överensstämmelse nås först
sedan totalsaldona i post 13 — här i form av residualberäkning — justerats för nettoförändringarna i transaktionerna vid sidan av riksstaten. Dessa transaktioner innefat
tar bl. a. av staten verkställda men vid periodskiftena ännu icke bokförda betalningar.
Anm. 5. Den realekonomiska gruppering av statens utgifter, som anges i tabellen (rad
1—15), överensstämmer på grund av olikheter i klassificeringen av vissa utgiftsposter
inte helt med den gruppering, som redovisas i bilaga 5 till finansplanen. En viktig avvi
kelse är att konsumtionen beräknats enligt statistiska centralbyråns definition, vilket bl. a.
innebär att administrationen av socialförsäkringssystemet m. m. inräknats däri. För att
få överensstämmelse med budgetsaldot har motsvarande post även lagts in som en negativ
transferering.
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ca 6 %. 1967—1968 synes investeringarna ha ökat med ca 11 % i värde, vil
ket med hänsyn till den lugna prisutvecklingen kan antas motsvara en vo
lymökning om ca 8 %. Ökningen under 1968 beror till stor del på under året
tidigarelagda militära investeringar som eljest avsetts genomföras först un
der 1969 samt från 1967 överskjutna militära maskininvesteringar. För en
närmare beskrivning av de totala statliga investeringarna hänvisas till kapi
tel VII. Transfereringsutgifterna ökade 1966—1967 med ca 18 %, men om
hänsyn tas till effekterna av överföringen av mentalsjukvården från staten
till kommunerna, begränsas ökningen till 12 ä 13 %. Under 1968 förefaller
tillväxten ha varit endast ca 5 %. Beroende på statens utfästelser om bidrag
till nu expanderande kommunala uppgifter, framför allt undervisning, ökar
transfereringarna till kommunerna snabbare än inkomstöverföringarna till
enskilda personer.
För 1969 förutses för närvarande en väsentligt snabbare tillväxt för stats
inkomster än under de båda föregående åren. Totala statsinkomsterna vän
tas komma att öka med knappt 10 %. ökningen ligger helt på de direkta
skatterna. Inkomsterna från de indirekta skatterna väntas tillväxa med en
dast ca 3 % och övriga statsinkomster förutses öka med ca 3,5 %.
De inkomster som samlas under beteckningen direkta skatter väntas un
der 1969 komma att öka med ca 19,5 %, något som måste karakteriseras som
en anmärkningsvärt stark stegring under en period för vilken förutses en
lugn prisutveckling. Större delen av ökningen förklaras av skattesystemets
tekniska konstruktion. Sålunda förutses A-skatteuppbörden komma att till
växa med ca 11 %, alltså ungefär en procentenhet lägre än 1968. De av den
tidigare utvecklingen i beskattningsunderlaget bestämda utbetalningarna av
kommunalskattemedel får en till ca 9 % dämpad uppgång. Dessutom förut
ses den under 1968 inträffade mycket kraftiga försämringen av saldot mel
lan kvarstående och överskjutande skatt komma att ersättas av en i det
närmaste lika stor förbättring. Förskjutningarna i saldot mellan åren är av
storleksordningen 650 milj. kr. Resultatet av dessa förändringar är att net
tot på inkomstskattetiteln 1969 förutses öka med drygt 15 %. Den fr. o. m.
1 januari 1969 utgående allmänna arbetsgivaravgiften har här betraktats som
en direkt skatt. Inkomsterna från denna skatt beräknas 1969 uppgå till ca
700 milj. kr., varav statliga myndigheter väntas inleverera ca 60 milj. kr.
Inkomsterna av indirekt beskattning väntas tillväxa med endast ca 3 %
från 1968 till 1969, dvs. mindre än hälften jämfört med 1967—1968. På grund
av övergången från allmän varuskatt till en mervärdeskatt, av den utform
ning som fastställts, beräknas avkastningen från dessa två skatter öka med
endast ca 1 %. Även övriga indirekta skatter — bortsett från skatter på bilar
och drivmedel — väntas öka svagt.
Övriga statsinkomster beräknas öka med ca 3,5 % i huvudsak beroende på
en mindre ökning i avkastningen från såväl utlåningsfonder som affärsverksfonder.
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För 1969 förutses ytterligare någon avsaktning i de totala statsutgifternas
ökningstakt. De beräknas nu komma att öka med endast drygt 7 % mot ca
8 % 1968. Om totalomslutningen minskas med den statliga utlåningen blir
tillväxten ca 7,5 % 1967—1968 och knappt 7 % 1968—1969. Konsumtionen
kan för närvarande bedömas öka med ungefär 5 % i fasta priser. Investeringsutgifterna såsom de uppfattas i statsbudgeten förutses komma att öka
ca 6 % i löpande priser, vilket skulle motsvara ungefär 3 % i volymökning
Transfereringsutgifterna väntas öka med ca 8 %, dvs. något snabbare än
1967—1968. Liksom under 1968 förutses transfereringarna till kommunerna
öka snabbare än transfereringarna till enskilda individer. Även bidragen till
den internationella verksamheten ökar kraftigt. Det bör i detta sammanhang
påpekas att omvandlingen från budgetår till kalenderår är gjord under
ganska stor osäkerhet, varför de definitiva uppgifterna kan visa sig medföra
justeringar och förskjutningar mellan åren av utgifterna. Omfattningen av
utlåning finansierad över statens budget ökade med ca 17,5 % både 1966__
1967 och 1967—1968. För 1969 skulle ökningstakten vara lägre men ändå
uppgå till ca 12 %, vilket motsvarar en ökning med 350 milj. kr.
Resultatet av de förändringar i statens inkomster och utgifter som refere
rats ovan ger vid handen att statens finansiella sparande försvagades med
ca 1 400 milj. kr. 1966—1967. Under 1968 beräknas ingen nämnvärd ytter
ligare försvagning ha skett. Enligt nu föreliggande uppgifter skulle statens
finansiella sparande förstärkas med ungefär en miljard 1968—1969. Även
om vissa utgifter erfarenhetsmässigt kan förutses tillkomma — bl. a. löne
ökningar under 1969 för de statsanställda — bör det vara möjligt att reali
sera en viss förstärkning av det finansiella sparandet 1969. Totalbudgetens
saldo, som 1966—1967 försvagades med ca 1 700 milj. kr., undergick under
1968 ytterligare försvagning med ca 500 milj. kr. Under 1969 kan totalbud
geten nu beräknas förstärkas med ca 600 milj. kr., med reservation för ytter
ligare ännu ej beslutade utgiftspåslag. Den förda budgetpolitikens effekter
på kreditmarknaden utvecklas i kapitel IX.
Här bör framhållas att det inte är möjligt att på grundval enbart av
förändringar i totalbudgetens saldo eller i det finansiella sparandet göra
några fullständiga bedömningar av statsbudgetens verkningar på den sam
hällsekonomiska balansen och inte heller av den påverkan som det ekono
miska skeendet utanför den statliga sektorn utövar på statsbudgeten. En
given förändring i budgetens totalsaldo kan nämligen orsakas av ett stort
antal kombinationer av förändringar i de olika delposter, som tillsammans
konstituerar budgeten och dess saldo, där varje kombination kan ha sin
karakteristiska effekt på samhällsekonomin. En fullständig analys av stats
budgetens konjunktureffekter förutsätter en genomgång av effekterna av
förändringarna i varje delpost eller sammantagna sådana, vilka har gemen
samt att de påverkar en speciell sektor av samhällsekonomin. Härtill kom
mer som en ytterligare komplikation att varje uttalande om budgetens kon
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junktureffekter blir beroende av vilken jämförelsenorm som väljs till den
föreliggande budgeten.
1 vissa försök att mäta budgetens konjunktureffekter synes jämförelse
normen ha varit en tänkt budget i vilken staten bestämt dels att skattebe
talarna under det undersökta året skall betala lika många kronor i skatt
som under jämförelseåret, dels att varje statsutgift under det undersökta
året skall vara lika stor som under jämförelseåret. Med denna jämförelsenorm framstår hela budgetförändringen såsom förklarad av en viss budget
politik eller snarare av att en viss speciell budgetpolitik inte har förts. I en
annan uppläggning av budgetanalysen har man emellertid sökt skilja ut de
förändringar i budgeten, som är ett utslag av medveten politik (»åtgärder»)
från de förändringar i budgeten, som kan förklaras såsom återverkningar
av den ekonomiska utvecklingen inom samhällsekonomin i övrigt (»auto
matik»). Med denna uppdelning uppfattas sådana förändringar på bud
getens inkomstsida som automatik vilka vid ett oförändrat skattesystem föl
jer av skatteunderlagets utveckling, medan åtgärdsbestämda inkomstföränd
ringar endast tänks innefatta sådana som direkt följer av skattesatsföränd
ringar.
Därmed är dock inte sagt att budgetpolitik upphör där de åtgärdsbestäm
da förändringarna slutar. I den mån automatiska förändringar är förutse
bara med hög säkerhetsgrad kan de uppfattas som ingående i en medveten
budgetpolitik. Att vidmakthålla en oförändrad skattesats inför ett stigande
skatteunderlag bör rimligen uppfattas som en medveten åtgärd lika väl som
ett beslut om en skattesatsförändring. Med denna syn på budgetpolitiken
blir endast de inkomstförändringar, som följer av en opåräknad eller oregel
bunden utveckling av skatteunderlaget, att uppfatta som utslag av (omed
veten) automatik. Det förefaller emellertid svårt eller ogörligt att på ett ob
jektivt sätt avgränsa de förändringar av skatteunderlaget som varit av sådan
opåräknad eller oregelbunden beskaffenhet och man har hittills i budget
analytiska undersökningar fått nöja sig med att endera ta fasta på effekten
av budgetens förändringar totalt sett (dvs. av auomatik och åtgärder) eller
också att söka renodla effekten av skattesatsförändringar och direkta utgiftsbeslut. Följande genomgång av budgetens inkomst- och utgiftssida ansluter
närmast till den sistnämnda linjen som medger en klarare fördelning av de
beräknade förändringarna med avseende på deras inriktning mot konsum
tions- respektive investeringsmarknaderna.
På inkomstsidan har dock — förutom direkt åtgärdsbestämda förändring
ar — även medräknats den del av skatteinkomsternas stegring som följer av
progressiviteten. Detta har skett med den motiveringen att man härigenom
fångar in en del av effekten av den finanspolitik som bestått i ett medvetet
avstående från förändringar i skattesystemet. På utgiftssidan har man —
vilket också innebär en grov förenkling — studerat förändringarna i sum
man av alla budgetbelopp, grupperade på visst sätt. Det har nämligen förut
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satts att staten här har större möjligheter än på inkomstsidan att behandla
själva budgetbeloppen som finanspolitiska instrument. Staten tänks ha möj
lighet att »frysa» utgiftsnivån mellan två år, såsom också skett i vissa fall
på en del anslagsområden.
För en bedömning av de troliga konjunktureffekterna av en planerad för
ändring av statsutgifterna mellan två år kan dessa grupperas efter de olika
»marknader» på vilka de kan tänkas få effekt. Resultatet av bedömningen
blir givetvis starkt beroende av vilken aggregeringsnivå man väljer. Här har
valts att samla statsutgifterna till nio grupper (tabell 2, rad 16—26). Dessa
grupper har valts efter tänkta olikheter i sina effekter på konjunkturutveck
lingen. Mottagarna av olika slags utbetalningar från staten, respektive såda
na grupper som får ändrad skattebörda, påverkas nämligen på olika sätt i
sitt ekonomiska handlande.
Det har dock inte — som önskvärt vore — varit möjligt att åsätta föränd
ringarna i de olika utgifts- eller inkomstslagen differentierade vikter (multiplar), utan vid bedömningen av konjunktureffekterna av de medvetna åt
gärderna har endast summerats de inkomst- och utgiftsförändringar vilka
tänks i första hand ha huvudsaklig effekt på konsumtionsmarknaden respek
tive investeringsmarknaden.
I nedre delen av tabell 2 (råd 16—24) visas en realekonomisk gruppering
av statens utgifter och inkomster på särskilda realekonomiska kategorier. Det
bör observeras att de enskilda posterna i detta speciella syfte har justerats
i viss utsträckning och därför inte är identiska med korresponderande poster
i övre delen av tabellen. Någon rimlig grund för statsräntornas fördelning
på endera konsumtions- eller investeringsmarknaderna har inte kunnat på
träffas, varför de lämnats åt sidan. Eftersom vi här endast studerar budge
tens verkningar på den inhemska efterfrågeutvecklingen, har för enkelhetens
skull hela u-hjälpen i denna tabell förts som en finansiell transaktion.
Det visar sig att de i tabellen använda realekonomiska huvudgrupperna
utgör exakt lika stora andelar av statsutgifterna både 1968 och 1969. Det be
tyder att den totala ökningen fördelar sig proportionellt på de två markna
derna. De utgifter som huvudsakligen riktar sig mot konsumtionsmarknaderna beräknas öka med 1,7 miljarder kr. och de som huvudsakligen riktar
sig mot investeringsmarknaderna med 0,4 miljarder kr.
Pa inkomstsidan medräknas i denna kalkyl — som ovan motiverats __
den ökning av skattebeloppet som beräknas komma till stånd genom att det
genomsnittliga inkomstskatteuttaget beräknas bli högre 1969 än 1968. Detta
belopp kan beräknas uppgå till ca 1,2 miljarder kr. och tänks komma att
reducera de för privat konsumtion disponibla inkomsterna.
I och med övergången från allmän varuskatt till en mervärdeskatt av be
slutad utformning ökas inte skattebördan på konsumtionen i annan mån än
vad som följer av utvidgningen av beskattningsområdet. Effekten härav kan
uppskattas till ungefär 60 milj. kr. Vidare bortdras ungefär 80 milj. kr. från
konsumtionsmarknaden till följd av höjningen av bilaccisen.
9
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För företagen innebär införandet av mervärdeskatten att skattebördan
minskas med ungefär 900 milj. kr Här har schematiskt förutsatts att investeringsefterfrågan därmed skulle öka med samma belopp. Efterfrågan reduce
ras dock med ca 700 milj. kr. av den samtidigt med omläggningen införda
allmänna arbetsgivaravgiften. Införandet av mervärdeskatten från den 1 ja
nuari 1969 skulle vara ett incitament för företagen att uppskjuta planerade
investeringar till efter denna tidpunkt. Med hänsyn till konjunkturläget be
dömdes en sådan tendens som icke önskvärd. Därför får företagen vid taxe
ringen 1969 tillgodogöra sig ett 10-procentigt avdrag på under 1968 gjorda
maskininvesteringar, vilket beräknas eliminera anledningen att uppskjuta
investeringarna. Denna åtgärd kostar staten ca 150 milj. kr. i mistade skat
teintäkter och kan sägas i viss mån anticipera mervärdeskatten. Därmed
skulle den kvarstående, av skatteändringar orsakade, nettoökningen av me
del som i denna schematiska kalkyl betraktas som disponibla för investering
uppgå till ungefär 50 milj. kr.
Av statsinkomsternas totala förändring har därmed beaktats ca 1,3 mil
jarder kr. i denna genomgång. En summering av de här medräknade direkta
effekterna med avseende på investerings- respektive konsumtionsefterfrågan
ger vid handen:
1) De för privat och offentlig investeringsefterfrågan avdelade beloppen
kan beräknas bli 0,4 miljarder kr. större 1969 än 1968 genom de åtgärder
som vidtagits.
2) De för privat och offentlig konsumtionsefterfrågan avdelade beloppen
kan på samma sätt beräknas bli ca 0,4 miljarder kr. större 1969 än 1968.
Hur dessa nettoförändringar faktiskt kommer att påverka investeringsoch konsumtionsefterfrågan är dock svårt att uttala sig om. Som ovan an
tytts borde olika vikter ha tilldelats utgiftsförändringarna inom de olika
grupperna, liksom även de olika förändringarna på inkomstsidan. Den kun
skap som finns rörande dessa förhållanden är dock så begränsad att det är
tveksamt om ett försök skulle tillföra beskrivningen av statsbudgetens effek
ter högre precision och prognosvärde.
Som en jämförelse till de belopp som framräknats ovan, kan det nämnas
att den totala realkapitalbildningen i landet (exkl. lager) beräknas öka med
ungefär 3 miljader kr. 1968—1969 och den totala privata konsumtionen med
ca 3,8 miljarder kr. mätt i löpande priser. Vad gäller investeringsutgifternas
ökning kan det vidare konstateras att denna nästan helt och hållet avser
statens egna investeringar medan investeringsbidrag till kommuner minska
de något, ökningen av konsumtionsutgifterna fördelar sig grovt taget lika på
statlig konsumtion, konsumtionsbidrag till enskilda och till kommuner.
De förändringar i budgetbeloppen som här inte liar diskuterats hänför sig
till de enligt ovan redovisade definitioner automatiska förändringarna på
budgetens inkomstsida. De uppgår totalt till 2,0 miljarder kr., vilka indragits till statskassan. (Skillnaden mellan de 3,3 miljarder kr. som utgör den
totala förändringen på inkomstsidan och de i genomgången beaktade föränd
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ringarna på 1,3 miljarder kr.). Den totala efterfrågan beräknas härigenom
komma att påverkas i negativ riktning . Någon uppdelning på olika markna
der eller beräkningar av i vilken utsträckning efterfrågan påverkas har inte
gjorts i detta sammanhang.
Hitintills bör genomgången ha visat att de åtgärdsspecificerade föränd
ringarna i budgeten har en måttligt expansiv inverkan på samhällsekonomin,
men att denna motverkas av de icke åtgärdsspecificerade förändringarna
(budgetautomatiken).
Det föreligger emellertid ett behov av att man på ett överskådligt sätt skall
kunna sammanfatta effekterna på samhällsekonomin, inte bara av stats
budgetens förändringar, utan även av förändringarna i en sammantagen
offentlig sektor innefattande staten, kommunerna, AP-fonderna, bostadsinvesteringärna och investeringsfonderna, vilka tillsammans utgör basen för
finanspolitiken i vidaste bemärkelse. Ett sätt på vilket detta kan ske, är att
man delar upp budgeteffekterna i två huvuddelar. Som ett första moment
redovisas förändringen i statens och kommunernas konsumtion och investe
ringar, vilken kan sägas vara ett mått på den efterfrågan på reala faktorer
som dessa direkt utövar. Härutöver införs den grova approximationen att
alla icke finansiella in- och utbetalningar i form av löneutbetalningar, varu
inköp, transfereringar samt olika former av skattemedelsindragningar har
— bortsett från teckenskillnader — likvärdiga effekter på den icke offent
liga efterfrågan, dvs. i huvudsak hushållens och företagens efterfrågan.
Slutsatsen blir då att förändringen av statens och kommunernas utgiftsöverskott (av det finansiella sparandet) ger en föreställning om inverkan
på de andra sektorernas efterfrågan.
Bostadsbyggandet har liksom stat och kommun direkt effekt på efterfrå
gan på reala faktorer och påverkar dessutom resten av samhällsekonomin
genom förändringen i sitt negativa finansiella sparande. När det gäller APfonderna och investeringsfonderna är det närmast förändringen i deras
finansiella sparande som antyder deras inverkan på den privata sektorns
efterfrågan.
Förändringen av den statliga och kommunala verksamhetens samt bostadsinvesteringarnas volym ger således ett mått på förändringen av den efter
frågan på reala faktorer som utgår från den sammantagna offentliga sek
torn. Förändringen av den sammantagna offentliga sektorns finansiella spa
rande ger en viss föreställning om den inverkan som finanspolitiken i vidaste
bemärkelse utövar på hushållens och företagens för efterfrågan på reala
resurser disponibla intäkter.
Ett försök har härefter gjorts att summera de direkta effekterna av för
ändringar i verksamhetens volym inom de offentliga sektorerna med de in
direkta effekter som följer av den föranledda förändringen av de icke offent
liga sektorernas disponibla intäkter. Härvid har summariskt förutsatts att
dessa båda slag av förändringar är likvärdiga med hänsyn till effekterna på
aktiviteten i samhällsekonomin och så till vida summerbara. Den inverkan
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Diagram VIII: 1. Sammantagna offentliga sektorns kalkylerade inverkan på den totala
efterfrågans tillväxt 1964—1969
Procent av bruttonationalprodukten, 1959 års priser.

som förmedlas via förändringar i de icke offentliga sektorernas intäktsströmmar dämpas visserligen genom sparandebortfall etc. men har å andra
sidan kedjeeffekter. Här har presumerats att man i dessa fall kan insätta en
multiplikator lika med 1. Detta innebär med andra ord, att en förändring av
den sammantagna offentliga sektorns utgiftsöverskott förutsättes atföljas av
en lika stor förändring av övriga sektorers efterfrågan på varor och tjänster.
Den sammanlagda inverkan på den totala efterfrågan har sålunda satts lika
med summa förändring av offentlig real efterfrågan och via det offentliga
utgiftsöverskottet genererad efterfrågan.
För att göra dessa poster jämförbara sinsemellan och i tiden uttrycks för
ändringen i den offentliga sektorns och bostadsbyggandets efterfrågan på
reala faktorer i 1959 års priser. Förändringen i den sammantagna offentliga
sektorns finansiella sparande deflateras till samma ar med bruttonationalproduktdeflatorn. Därefter adderas de två delarna samt uttrycks i procent av
bruttonationalprodukten till 1959 års priser respektive år. I diagram 1 har
resultatet av en analys enligt beskriven metod framställts i diagramform.
Diagrammet avser att belysa den inverkan på totala efterfrågans tillväxt som
skulle utövas av finanspolitiken i vidaste bemärkelse. De olika sektorernas
kalkylerade bidrag till den totala efterfrågeförändringen framgår av föl
jande uppställning, där effekterna uttryckts i procent av bruttonationalpro
dukten respektive år.
1964
+0,2
+0,2
+ 2,0
+1,6
+1,3
+ 0,5
.... — 1,0

1965
+ 0,2
+ 0,7
+ 1,2
+ 1,0
+ 0,7
+ 0,2
- 0,7

1966
+ 1,4
+ 0,8
± o
+ 0,8
+ o
± o
- 0,5

1967
+ 0,8
- 0,2
+ 2,5
+ 2,2
+ 1,6
+ 0,7
- 0,3

1968
+ 0,9
+ 0,9
+ 1,2
+ 1,0
+ 0,3
+ 0,1
- 0,8

1969
+ 0,2
+ 0,6
+ 1,5
+ 1,1
+ 0,5
+ 0,2
- 0,4

Totaleffekt + 2,5

+ 1,4

+ 0,9

+ 4,6

+ 1,6

+ 1,8

Staten............................................
därav: direkt efterfrågan......
Kommunerna...............................
därav: direkt efterfrågan.....
Bostadsbyggandet......................
därav: direkt efterfrågan.....
AP-fonder, Investeringsfonder
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IX. Kreditmarknaden1
Kreditgivningen på den reguljära kreditmarknaden fortsatte att växa un
der 1968, dock i något lägre takt än tidigare. Kommunernas upplåning var
1968 lägre än 1967, men övriga sektorers upplåning ökade. Kraftigast ökade
näringslivets upplåning. Dess ökande andel av kreditefterfrågan medförde
även en förskjutning i utbudsmönstret. Affärsbankernas kreditgivning till
näringslivet ökade nämligen med nära en och en kvarts miljarder kr. mel
lan 1967 och 1968, men kreditgivningen till bostadssektorn var 1968 600
milj. kr. lägre. En motsatt andelsförskjutning kan konstateras för All
männa pensionsfonden, dess kreditgivning till bostadssektorn ökade med
en miljard kr. medan kreditgivningen till näringslivet uppgick till ungefär
samma belopp som tidigare.
Statens budgetunderskott, som hade ökat till tre miljarder kr. 1967, ökade
ytterligare till 3,4 miljarder kr. 1968. Ökningen av budgetunderskottet kan
delvis hänföras till rekordstora slcatteaterbetalningar under decembermåna
den 1968. Mot slutet av året emitterades ett för allmänheten avsett sparobligationslan, inbetalningarna till detta lan beräknas dock huvudsakligen
ske 1969. Statens finansieringsbehov täcktes 1968 i större utsträckning än
under 1967 genom emission av långfristiga obligationer. För kalenderåret
1969 beräknas en påtaglig nedgång i statens upplåning. Storleken härav blir
emellertid beroende av de ytterligare utgiftsbeslut som kan förmodas till
komma.
Kommunernas inkomster och utgifter utvecklades i ungefär samma takt
åren 1966, 1967 och 1968. Upplåningen ökade dock kraftigt. Fram till 1966
hade likviditeten successivt försämrats och upplåningsökningen 1967 använ
des delvis till en förbättring av denna. Förutom upplåningen på marknaden
erhöll kommunerna detta år även lån utanför marknaden. 1968 minskade
upplåningen på marknaden och även likviditetsförbättringen blev mindre,
såsom framgår av tabell 2.
För 1969 beräknas upplåningsbehovet öka med omkring en halv miljard
kr. till följd av att utgifterna stiger snabbare än inkomsterna. Om likviditets
förbättringen förutsättes bli obetydlig, kommer upplåningen på marknaden
sannolikt att uppgå till omkring en och tre kvarts miljarder kr.
Under 1967 ökade bostadsinvesteringarna, i volym räknat, med 13 % och
i värde med drygt en miljard kr. Statens bostadskreditgivning minskade
detta år med en halv miljard kr. vilket innebar att upplåningen på mark1 Med kreditgivning och utlåning avses i detta kapitel nettotillväxt av utestående lånmed ökad kreditgivning avses följaktligen inte tillväxten av utestående lån utan ökningen
av denna tillväxt.
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Tabell IX: 1. Kreditmarknaden 1967 och 1968
Nettobelopp, milj. kr.

Låntagare

Långivare

Staten
1967
Riksbanken........................
Affärsbankerna ..............
Övriga kreditinstitut ..
därav: Allmänna pensionsfonden1...................
Allmänheten2 ...................
Summa
19 68 (prel.)
Riksbanken........................
Affärsbankerna .............
Övriga kreditinstitut ..
därav: Allmänna pensionsfonden1...................
Allmänheten2 ...................
Summa

Kommuner

Bostäder

Näringsliv

Summa

350
1300
500

0
200
1450

150
2 350
4 300

150
2 050
3 200

650
5 900
9 450

250
850

450
50

1 650
50

1 800
400

4 150
1 350

3 000

1700

6 850

5 800

17 350

1 250
300
1 200

—

150
1 200

150
1 750
5 800

—
3 300
3 400

1 400
5 500
11 600

550
650

450
100

2 700
— 250

1 900
500

5 600
1 000

3 400

1450

7 450

7 200

19 500

1 Exkl. återlån samt exkl. förvärv av utländska obligationer och bankers förlagsbevis.
Fondökningen uppgår till 4 670 milj. kr. under 1967 och 5 800 milj. kr. under 1968.
2 Inkl. investeringsbankens kortfristiga placeringar.
Anm. Med näringslivet avses praktiskt taget hela den del av samhällsekonomin, som ligger utan
för staten, kommunerna, bostadssektorn och kreditinstituten.
Affärsbankernas utlåning till resp. staten, kommunerna och bostäderna omfattar inköp
av statspapper, reverslån till kommunerna och köp av kommunobligationer samt bostadsbyggnadskrediter och köp av hypoteksobligationer. Utlåningen till näringslivet är en restpost.
»Övriga kreditinstitut» omfattar sparbankerna, postbanken, jordbrukskasseorganisationema,
allmänna pensionsfonden, försäkringsbolag, riksförsäkringsverket och Sveriges Kommunalanställ
das pensionskassa.
I uppgifterna för »allmänheten» ingår de värdepapper som försålts till andra köpare än de
institutioner, som ingår i tabellens övriga långivarsektorer. Företagens, hushållens och diverse
fonders och kassors värdepappersköp redovisas således i denna post.
Bostadsinstitutens emissioner av obligationer för finansiering av fastigheter, innehållande
uteslutande affärs- och kontorslokaler, har förts till näringslivet, deras övriga obligationer
till bostadssektorn.
Tabellen innefattar endast uppgifter om kreditförmedling över den reguljära kreditmarknaden.

naden kraftigt ökade. Under 1968 beräknas den volymmässiga ökningen ha
varit betydligt mindre, endast 1,5 %. Eftersom statens kreditgivning mins
kade ytterligare, om än obetydligt, stannade upplåningsbehovet på markna
den vid 7,45 miljarder kr.
I tabell 3 visas bostadssektorns upplåning under åren 1966—1968. Obligationsupplåningen uppgick 1968 till betydligt större belopp än tidigare.
Bostadsinvesteringarna beräknas i volym öka med 2,5 % under 1969, vil
ket innebär en ökning av kreditbehovet på knappt en halv miljard kr. Efter
som statens bostadskreditgivning beräknas bli påtagligt högre än under
1968 torde emellertid upplåningen på marknaden komma att bli endast obe
tydligt högre och stanna vid ca 7,5 miljarder kr.

Bil. 1. Preliminär nationalbudget för år 1969

131

Tabell IX: 2. Kommunernas upplåning på kreditmarknaden och tillväxt av likvida tillgångar
1966—1968
Milj. kr.

1966

Upplåning.....................................................
Likvida tillgångar ................................................

1967

1 360
800

1 700
1 300

1968 (prel.)

1 450
300

Källor: Riksbanken och statistiska centralbyrån.

Tabell IX: 3. Bostadssektorns upplåning på kreditmarknaden 1966—1968
Nettobelopp, milj. kr.

Obligationer

1966 ........................................................
1967 ........................................................
1968 ........................................................

3 420
3 620
4 300

Bostadsbyggnadskrediter
hos affärsbanker

150
1 120
1 200

Bostadslån hos
andra kreditinstitut

1 910
2 110
1 950

Summa

5 480
6 850
7 450

Källa: Konjunkturinstitutet.

Näringslivets fasta investeringar, som minskade med drygt 4 % i volym
under 1967, beräknas ha minskat något även under 1968. Handelns och han
delsflottans investeringar visade ansenliga minskningar. Industrins investe
ringar i byggnader och anläggningar minskade något men maskininveste
ringarna låg på samma nivå som under 1967. För näringslivet som helhet
uppgick ökningen av investeringsutgifterna till drygt en kvarts miljard kr.
under 1967, medan de under 1968 beräknas ha varit ungefär oförändrade.
Lagerinvesteringarna minskade successivt under 1966 och första halvåret
1967 och en nedgång av lagerhållningen ägde rum andra halvåret 1967 och
första halvåret 1968. Under andra halvåret 1968 påbörjades en lageruppbygg
nad som beräknas fortsätta under 1969.
Delårsrapporter från större industriföretag anger en ökning av vinsterna
under 1968, vilket också synes vara i överensstämmelse med pris- och
kostnadsutvecklingen och den beräknade förbättringen av kapacitetsut
nyttjande och produktivitet. För näringslivet som helhet synes dock vinst
förbättringen ha varit måttlig, att döma av den kraftiga ökning av upp
låningen som skedde på kreditmarknaden trots att investeringarna sam
manlagt endast visade en svag ökning. Upplåningen på marknaden ökade
nämligen 1968 med drygt en och en kvarts miljarder kr. Utvecklingen
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Tabell IX: 4. Näringslivets upplåning på kreditmarknaden 1966—1968
Nettobelopp, milj. kr.

Obligationer
och förlagslån

1966 ........................................................
1967 ........................................................
1968 ........................................................

Aktier

Upplåning
hos affärsbankerna

1 140
1 330
1 500

1 550
1 910
3 200

650
550
500

1 260
2 000
2 000

Upplåning
hos andra
institut

Summa

4 600
5 790
7 200

Källa: Konjunkturinstitutet.

1966—1968 framgår av tabell 4. Företagens ökade upplåning medgav en
fortsatt förbättring av näringslivets likviditet.
Tabellen visar att finansieringen på obligationsmarknaden i fjol har legat
på samma nivå som ett år tidigare. Däremot ökade affärsbankernas kreditgivning kraftigt, framför allt under första halvåret. Uppgifterna i denna ta
bell avser kreditgivningen till hela näringslivet; affärsbankernas utestående
lån till industrin ökade avsevärt under första halvåret men endast obetydligt
under andra halvåret i fjol, medan handelns upplåning visar en motsatt ut
veckling, såsom framgår av tabell 5.
Tabell IX: 5. Procentuell förändring i affärsbankernas utestående krediter 1966—1968
(maj, november)

Industri ........................................................................
Handel ........................................................................

Källa:

1966

1967

2:a
halvåret

l:a
halvåret

6,8
1,6

3,2
— 2,0

1968
2:a
halvåret

l:a
halvåret

2:a
halvåret

0,6
3,4

8,7
0,9

0,3
5,4

Svenska bankföreningen.

Förutom genom upplåning på kreditmarknaden kan företagen ha erhållit
ett visst medelstillskott i form av handelskrediter från utlandet. Under
sista kvartalet 1967 hade nämligen betalningsbalansens restpost blivit nega
tiv i samband med valutaspekulationen, och valutareserven minskade. Un
der första halvåret 1968 ökade restposten återigen.
Industrins och handelns likviditet förbättrades 1967 och förbättringen fort
satte under 1968. Förbättringen under andra halvåret kan ha varit större
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Tabell IX: 6. Likviditetsutvecklingen inom industri och handel 1966—Isa halvåret 1968
Flödesuppgifter, milj. kr.

1966

1967

halvåret

2:a
halvåret

- 1 050

±
-

l:a

1968

halvåret

2:a
halvåret

l:a
halvåret

+ 700

- 500
- 100

+ 1 150
+
100

- 350
- 50

+ 150
+ 50

- 150
+ 50

+
±

- 150
±
0

l:a

Industri

Större företag ................................
Mindre företag...........................................
Handel

Större företag ....................................
Mindre företag.....................

0
100

400
0

Anm. Uppgifterna bygger på enkätundersökningar som har utförts av statistiska central
byrån. Med likvida medel avses kassa, banktillgodohavanden samt kortfristiga penningpla
ceringar. Större företag (med mer än 500 anställda) har totalundersökts. Mindre industri
företag (200 500 anställda) samt mindre handelsföretag (100—500 anställda) har urvalsundersökts.
För 1966 avser uppgifterna industriföretag med mer än 200 anställda.

trots lageruppbyggnaden. Till likviditetsförbättringen bidrog även frisläp
pen av investeringsfonder. Nettouttagen framgår av vidstående tablå.
Nettoförändringar i investeringsfonderna i riksbanken (uttag —) milj. kr.
1967

1968

l:a
halvåret

2:a
halvåret

l:a
halvåret

2:a
halvåret

90

— 380

70

— 190

En prognos för näringslivets kreditbehov 1969 måste givetvis bli ganska
osäker, inte minst på grund av svårigheterna att bedöma investeringsbenägenheten. Prognoserna för investeringsutvecklingen är också olika för olika
sektorer av näringslivet. Industrins byggnadsinvesteringar beräknas fort
sätta att minska i volym men maskininvesteringarna mer än kompenserar
denna utgiftsminskning. För handelns byggnadsinvesteringar förutses ett be
tydande uppsving. Sammanlagt ökar näringslivets finansieringsbehov på
grund av ökningen av de fasta investeringarna med omkring en och en kvarts
miljarder kr., och därtill kommer ökade lagerinvesteringar som ytterligare
kräver ett finansieringstillskott på omkring tre kvarts miljarder kr. Progno
ser för vinstutvecklingen kan för närvarande knappast kvantifieras, vins
terna kan möjligen komma att öka i takt med produktionen. Utvecklingen
kan givetvis i hög grad bli beroende av avtalsförhandlingarna.
Preliminärt kan näringslivets kreditefterfrågan på marknaden uppskattas
till åtta och en halv miljarder kr.
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Tabell IX: 7. Kreditmarknadskalkyl för 1969
Nettobelopp, milj. kr.

Utbud

Efterfrågan

..............
Kommuner............. ...................................
Bostäder................... ...................................
Näringslivet .... ...................................
Summa

2 750
1750
7 500
8 500
20 500

750
Affärsbankerna (restpost) .............. 6 750
Övriga kreditinstitut.............................. 12 000
därav: Allmänna pensionsfonden 6 500
Allmänheten .............................................. 1 000
Summa

20 500

Anm. Statens efterfrågan motsvaras av det beräknade budgetunderskottet. Övriga sek
torers efterfrågan beräknas med hänsyn till det finansiella sparandet och likviditetsutvecklingen. Kalkylen är ofullständig såtillvida som sektorerna »utlandet» och »bankernas interna
sparande» inte redovisas. Utvecklingen av det finansiella sparandet inom dessa sektorer be
aktas dock i princip vid beräkningen av »näringslivets» efterfrågesiffra.
Allmänna pensionsfondens utbud beräknas som fondökningen exkl. återlån och förvärv
av utländska obligationer. Riksbankens utbud motsvarar ökningen av sedelmängden. Affärs
bankernas utbud utgör en restpost. För »övriga kreditinstitut» har utbudet beräknats ge
nom trendframskrivning.I * * * * * 7

I tabell 7 sammanfattas kreditefterfrågan från olika sektorer. Som fram
går ökar totala efterfrågan mindre än 1968, trots näringslivets ökade kre
ditbehov. På utbudssidan framkommer affärsbankernas utbud som rest
post. Deras utbud får enligt kalkylen höjas med en och en kvarts miljarder
kr. jämfört med 1968. Bankernas likviditet var hög vid årsskiftet men pro
gnoserna tyder på en åtstramande effekt av vissa likviditetspåverkande
faktorer. Statens budgetunderskott beräknas nämligen minska och någon
försvagning av valutareserven är inte utesluten. För statens del ger tabell
7 dock en överdriven föreställning om den troliga nedgången i upplåningsbehovet. Budgetunderskottet har nämligen beräknats under förutsättning
av oförändrad lönenivå för statstjänare 1969.
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Bilaga 2

Till KONUNGEN

Enligt den för riksrevisionsverket gällande instruktionen åligger det äm
betsverket att varje år före den 15 december till Kungl. Maj :t avgiva förslag
till beräknande av statsverkets inkomster vid nästföljande statsreglering
1
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ävensom meddela upplysningar rörande förhållanden i övrigt av beskaffen
het att böra bringas till Kungl. Maj :ts kännedom i och för uppgörande av
proposition till riksdagen angående statsverkets tillstånd och behov.
Innan riksrevisionsverket nu framlägger förslag till beräkning av statens
inkomster för budgetåret 1969/70 vill ämbetsverket inledningsvis lämna en
sammanfattning av totalbudgetens utfall för de sistförflutna budgetåren.
Totalbudgetens utfall budgetåren 1963/64—1967/68
Av vidstående tabell över totalbudgetens utfall framgår att såväl inkoms
ter som utgifter under den redovisade perioden visat en fortgående uppgång.
Stegringstakten har dock varierat, vilket belyses i nedanstående tablå.
Förändring sedan föregående budgetår
1964/65
1965/66
1966/67

1967/68

Milj. kr.

Driftbudgetens inkomster..............
därav:
Skatt på inkomst och förmögen
het m. m..................................
Allmän varuskatt.......................
Övriga inkomsttitlar..................
Driftbudgetens utgifter
(exkl avskrivningsanslag)..............
Investeringsanslag .......................
Totalbudgetens underskott..........

+ 3 330

+ 3 758

+ 2 426

+ 1 660

+ 2 084
+ 324
+ 922

+ 1 299
+ 1 541
+ 918

+
+
+

+
+
+

+ 3 056
+ 506
+
79

+ 3 210
+ 760
+ 189

+ 3 345
+ 400
+ 1 276

741
766
919

216
787
657

+[2 662
+£0213
+|1[300

Den avtagande ökningstakten på titeln skatt på inkomst och förmögenhet
m. m. fr. o. m. budgetåret 1965/66 beror förutom på uppbördstekniska för
hållanden framförallt på sänkningen av den statliga inkomstskatten fr. o. m.
den 1 januari 1966 samt på en lägre tillväxttakt i skatteunderlaget för fy
siska personer med ca 3 % för 1967 och med beräknad ytterligare 1 % för
1968.
Den allmänna varuskatten höjdes fr. o. m. den 1 juli 1965 från 6 % till
9,1 % och fr. o. m. den 1 mars 1967 ytterligare till 10 %. Detta förklarar till
väsentlig del den kraftiga ökningen under budgetåret 1965/66.
Som också framgår av vidstående tabell har resultatet av inkomst- och ut
giftsutvecklingen under femårsperioden 1963/64—1967/68 blivit, att total
budgetens underskott ökat från 87 milj. kr. under budgetåret 1963/64 till
2 931 milj. kr. under budgetåret 1967/68. Närmare redogörelse för utveck
lingen av statsverkets inkomster och utgifter lämnas i vad avser tiden
t. o. m. budgetåret 1966/67 i riksrevisionsverkets årsbok 1968.
Totalbudgetens utfall budgetåret 1967/68
Utfallet av totalbudgeten för budgetåret 1967/68 i förhållande till i riksstat
och tilläggsstat upptagna belopp framgår av sammanställningen på s. 4.
Totalbudgeten visar ett underskott av 2 931 milj. kr. Utgifterna uppgår till
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Totalbudgetens utfall under budgetåren 1963/64—1967/68
Milj. kr.

1963/64

1964/65

1965/66

1966/67

1967/68

Inkomster
Driftbudgeten:
Skatt på inkomst och förmögenhet m. m.
Övrig skatt på inkomst, förmögenhet
och rörelse........................................................
Automobilskattemedel...................................
Allmän varuskatt........................................
Tullar och acciser i övrigt ........................
Uppbörd i statens verksamhet och di
verse inkomster.............................................
Statens affärsverksfonder ........................
Övriga kapitalfonder ...................................

8 545

10 629

11 928

12 669

12 885

407
1 820
3 154
5 223

459
1 962
3 478
5 506

471
2 215
5 019
5 828

491
2 384
5 785
6 318

553
2 562
6 572
6 597

717
340
721

1 022
416
784

1 308
477
770

1 317
516
960

1 354
614
964

Säger för driftbudgeten

20 927

28 015

30 441

32 101

Övrig finansiering.............................................
Summa inkomster

24 257

1 034

1 312

1220

1 306

1 315

21 961

25 569

29 235

31747

33 416

19 450
2 587
11

22 506
3 093
136

25 716
3 853
21

29 061
4 253
64

31 723
4 466
157

22 048
- 87

25 735
- 166

29 590
- 355

33 378
- 1631

36 347
- 2 931

Utgifter
Driftbudgeten (exkl avskrivningsanslag)........................................................................
Investeringsanslag ........................................
Ökning av rörliga krediter........................
Summa utgifter
Totalbudgetsaldo

36 347 milj. kr. och inkomsterna till 33 416 milj. kr. Inkomsterna består av
driftbudgetens inkomster, 32 101 milj. kr., och övrig finansiering, 1315
milj. kr. i form av dels avskrivningar och övriga kapitalmedel inom fonder
na och dels övrig kapitalåterbetalning.
På utgiftssidan upptas alla utgiftsanslag för de olika huvudtitlarna — de
partementsområdena, oberoende av om de representerar utgifter för drift
budgeten eller investeringar. Riksgäldsfondens underskott redovisas härvid
som en särskild huvudtitel. Utgifterna på driftbudgetens anslag för avskriv
ning av nya kapitalinvesteringar och oreglerade kapitalmedelsförluster upp
tas inte på totalbudgeten, eftersom dessa anslag endast representerar en
överföring av utgifter mellan driftbudgeten och kapitalbudgeten och sålun
da ej påverkar totalbudgetens omslutning.
På utgiftssidan anges vidare den medelsförbrukning, som kan beräknas i
övrigt, nämligen i form av minskade anslagsbehållningar eller ökad disposi
tion av rörliga krediter. Utgifterna på reservationsanslag och investeringsanslag ingår i redovisade belopp. Förändringarna i anslagsbehållningarna
kan därför inte härutöver upptas som en särskild post i redovisningen. Inom
parentes anges emellertid det belopp som svarar mot den i riksstaten beräk
nade förändringen av anslagsbehållningarna.
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Totalbudgeten 1967/68
Milj. kr.

A. Skatter, avgifter,
m. m.........................
B. Inkomster av statens
kapitalfonder..........
C. övrig finansiering ..
=

Underskott

=

Summa

I riksstat
och tillläggsstat
upptagna
belopp

Redovisade
belopp

31 678

30 523

1 677
1 301
34 656
2 131

1 578
1 315
33 416
2 931

36 787

36 347

I riksstat Red
och tillvisa e
läggsstat belo p
upptagna
belopp

A. Utgiftsanslag:
I. Kungl hov- och
7
slottsstaterna ..
II. Justitiedeparte
1 155
mentet ..............
III. Utrikesdeparte
345
mentet ..............
IV. Försvarsdeparte
5 193
mentet ..............
V. Socialdeparte
9 947
mentet ..............
VI. Kommunika
tionsdepartemen
4012
tet .......................
VII. Finansdeparte
2 996
mentet ..............
VIII. Utbildningsde
5 542
partementet ....
IX. Jordbruksdepar
933
tementet ..........
X. Handelsdeparte
210
mentet ..............
XI. Inrikesdeparte
3 432
mentet ..............
XII. Civildepartemen
1 783
tet .......................
XIII. Oförutsedda ut
1
gifter ..............
XIV. Riksdagen och
54
dess verk mm..
975
XV. Riksgäldsfonden
= 36 587
B. Övrig medelsförbruk
ning:
I. Tillkommer: Minsk
ning av anslagsbe
100
hållningar ..............
II. Ökad disposition av
100
rörliga krediter....
=
200
Summa 36 787

7
1 219
344
5 098
10 010
3 960
2 940
5 976
927
212
2 962
1 398
0
61
1 075
36 189

(-810)
157
157
36 347
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Totalbudgetens inkomster i förhållande till riksstaten belyses närmare av
följande sammanställning (milj. kr.).
Beräknat Redovisade Merin-

enligt
belopp
riksstat
Driftbudgetens inkomster
Skatt på inkomst och förmögenhet m. m..................
Övriga skatter på inkomst, förmögenhet och rörelse
Automobilskattemedel:...............................................
Fordonsskatt...........................................................
Bensin- och brännoljeskatt ...................................
Tullar och acciser: ...................................................
Tullmedel ................................................................
Allmän varuskatt...................................................
Särskilda varuskatter ...........................................
Omsättningsskatt på motorfordon .......................
Tobaksskatt ...........................................................
Skatt på sprit .......................................................
Skatt på vin ...........................................................
Skatt på malt- och läskedrycker...........................
Energiskatt ............................................................
Särskild skatt på motorbränslen...........................
Investeringsavgift...................................................
Övriga ....................................................................
Uppbörd i statens verksamhet: ...............................
Bidrag till kostnader för polis-, domstols- och
uppbördsväsendet m. m......................................
Övriga ....................................................................
Diverse inkomster: ...................................................
Totalisatormedel ...................................................
Tipsmedel ................................................................
Lotterimedel............................................................
Övriga ....................................................................
Statens aflärsverksfonder:...........................................
Televerket................................................................
Statens järnvägar...................................................
Statens vattenfallsverk...........................................
Övriga ....................................................................
Riksbanksfonden .......................................................
Statens allmänna fastighetsfond ...............................
Försvarets fastighetsfond...........................................
Statens utlåningsfonder: ...........................................
Lånefonden för bostadsbyggande...........................
Övriga ....................................................................
Fonden för låneunderstöd...........................................
Fonden för statens aktier...........................................
Statens pensionsfonder...............................................
Diverse kapitalfonder ...............................................
Summa

13 700
536
2 700
940
1 760
13 437
950
6 800
365
350
1 500
1 800
175
335
870
215
1
76
755

12 885
553
2 562
866
1 696
13 169
950
6 572
385
309
1 490
1 787
191
348
847
211
5
76
799

210
545
550
90
135
190
135
711
215
119
320
57
150
40
74
497
460
37
14
65
80
45
33 355

223
576
556
98
132
163
162
614
215
20
335
44
150
47
74
508
470
38
20
45
79
42
32 101

komst( + )
resp . brist
(-)
—

+
—
—
—
—

815
17
138
74
64
268
—

—

+
—
—

+
+
—
—

+
+
+
+
+
+
—
—

+
—
—
+
—

+

228
20
41
10
13
16
13
23
4
4
—
44
13
31
6
8
3
27
27
97
—
99
15
13
—
7
—

11
10
1
6
20
1
3
—
1 254
+
+
+
+

—

—
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Beräknat Redovisade Merinenligt
belopp
komst( + )
riksstat
resp. brist

Kapitalbudgetens inkomster
Avskrivningsmedel och övriga kapitalmedel inom
fonderna: ................................................................
Statens affärsverksfonder.......................................
Övriga kapitalfonder...............................................
Övrig kapitalåterbetalning .......................................
Summa
Tolalbudgetens inkomster ...........................................

(-)
1 192
1 025
167
109
1 301

1 225
1 037
188
89
1 315

34 656

33 416

+
+
+
—
+

33
12
21
20
14

— 1 240

Driftbudgetens inkomster under budgetåret 1968/69

Beträffande utvecklingen av statsinkomsterna under det löpande budget
året föreligger ännu räkenskapsmässiga uppgifter endast för tiden juli—
september. Driftbudgetens inkomster uppgick under denna period till 9 581
milj. kr. och var därmed 814 milj. kr. större än inkomsterna under mot
svarande period föregående budgetår, 8 767 milj. kr. Av ökningen hänförde
sig 485 milj. kr. till inkomsttiteln skatt på inkomst och förmögenhet m. m.
och 158 milj. kr. till allmän varuskatt.
I närslutna bilaga B har riksrevisionsverket intagit en av ämbetsverket
med ledning av från vederbörande myndigheter infordrade uppgifter upp
rättad sammanställning över det beräknade utfallet av driftbudgetens in
komstsida för innevarande budgetår. Enligt denna beräkning skulle de på
driftbudgeten uppförda inkomsttitlarna kunna väntas lämna en inkomst
av 34 421 milj. kr. mot i riksstaten beräknat 34 544 milj. kr.
Inkomsterna på titeln skatt på inkomst och förmögenhet m. m. beräknas
komma att med 200 milj. kr. understiga det i riksstaten upptagna beloppet,
14 200 milj. kr. Bland övriga inkomsttitlar räknas med lägre inkomster än i
riksstaten för bl. a. skatt på sprit med 125 milj. kr., för energiskatt med 30
milj. kr. samt för televerket med 98 milj. kr. Inkomsterna på titeln mer
värdeskatt beräknas komma att med 100 milj. kr. överstiga det i riksstaten
upptagna beloppet, 2 000 milj. kr. Bland övriga inkomsttitlar räknas med
högre inkomster än i riksstaten för bl. a. stämpelskatt med 35 milj. kr., för
omsättningsskatt på motorfordon med 50 milj. kr., för tobaksskatt med 25
milj. kr., för skatt på malt- och läskedrycker med 30 milj. kr., för uppbörd
i statens verksamhet med 35 milj. kr. och för statens järnvägar med 55
milj. kr.
Utvecklingen av skatteunderlaget verksamhetsåren 1958—1967

Av väsentlig betydelse för bedömande av den framtida utvecklingen av
statens inkomster är att analysera förändringarna av fysiska och juridiska
personers inkomster. Riksrevisionsverket lämnar fördenskull här först en
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Utvecklingen av taxerad inkomst för olika grupper av skattskyldiga under verksamhetsåren
1958—1967 (taxeringsåren 1959—1968)
Verksamhetsår

Taxerings
år

Fysiska personer m. fl.
Taxerad
inkomst
milj. kr.

1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968

32
34
37
40
43
47
53
59
60
63

269
031
214
465
877
642
336
025
335
052

Index

100
105
115
125
136
148
165
183
187
195

Svenska aktiebolag m. fl.
Taxerad
inkomst
milj. kr.

2
2
2
2
2
2
3
3
2
3

282
203
613
754
581
930
313
392
955
092

Index

100
97
115
121
113
128
145
149
129
135

Övriga skattskyldiga
Taxerad
inkomst
milj. kr.

222
238
283
309
309
320
330
371
356
347

Index

100
107
127
139
139
144
149
167
160
156

Tillsammans

Taxerad
inkomst
milj. kr.

34
36
40
43
46
50
56
62
63
66

773
472
110
528
767
892
979
788
646
490

Index

100
105
115
125
134
146
164
181
183
191

återblick på utvecklingen av dessa inkomster, sådana de kommer till uttryck
i taxeringsstatistiken.
I tabellen ovan har sammanställts uppgifter om den till statlig inkomst
skatt (inkomst- och förmögenhetsskatt) taxerade inkomsten — enligt de av
taxeringsnämnderna verkställda taxeringarna — och dess förändringar för
olika grupper av skattskyldiga under verksamhetsåren 1958—1967 (motsva
rande taxeringsåren 1959—1968).
Av tabellen framgår, att den totala taxerade inkomsten sedan verksam
hetsåret 1958 undergått en stegring med sammanlagt 91 %. Utvecklingen
har varit väsentligt olikartad för fysiska personer (inklusive oskifta döds
bon och familjestiftelser), för svenska aktiebolag m. fl. samt för övriga
skattskyldiga. Den första gruppen överväger emellertid starkt till sitt abso
luta belopp. På grund härav blir utvecklingen av densamma i stort sett av
görande för utvecklingen av den taxerade inkomsten i dess helhet. Den
taxerade inkomsten för fysiska personer har successivt stigit med samman
lagt 95 %. Utvecklingen för svenska aktiebolag m. fl. har varierat betydligt
under samma period. Den taxerade inkomsten för verksamhetsåret 1967
ligger 35 % över 1958 års nivå. Den i sammanhanget mindre betydelsefulla
gruppen övriga skattskyldiga (ekonomiska föreningar, sparbanker m. fl.)
uppvisar en ökning med 56 %.
För en mera ingående analys av utvecklingen av det vid taxeringen till
statlig inkomstskatt uppnådda taxeringsresultatet hänvisas till tabellen på
s. 8—9, vilken lämnar upplysning rörande de senaste sex taxeringarnas
uppskattade inkomster av olika förvärvskällor jämte utnyttjade avdrag.
Nämnda tabell visar i vad avser sammanräknad nettoinkomst för fysiska
personer m. fl., representerande vid den senaste taxeringen 95 % av den
totala sammanräknade nettoinkomsten, att den till största delen, 89 %, be
står av inkomst av tjänst eller tillfällig förvärvsverksamhet. Därnäst i be-
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Utfallet av taxeringarna till statlig inkomstskatt för verksamhetsåren 1962—1967 (taxeringsåren 1963—1968)
(På grundval av taxeringsnämndernas beslut)
1962

1963

1964

1965

1966

1967

Milj. kr.

Procentuell förändring från
1962
till
1963

1963
till
1964

1964
till
1965

1965
till
1966

1966
till
1967

Fysiska personer
m.fl.
Inkomst av
jordbruksfastighet
2 146,5 2 147,3 2 384,8 2 459,2 2 308,7 2 182,9 + 0,0 + 11,1 + 3,1 - 6,1
annan fastighet ..
450,9
468,8
470,6
548,2
627,5 + 4,0 + 0,4 + 16,5 + 0,9 + 13,5
553,1
rörelse m. m..............
3 498,7 3 733,6 4 026,2 4 310,4 4 489,2 4 720,7 + 6,7 + 7,8 + 7,1 + 4,1 + 5,2
tjänst el. tillfällig
förvärvsverksam
het ............................. 46 180,6 50 442,8 56 008,6 62 181,9 69 117,9 73 673,7 + 9,2 + 11,0 + 11,0 + 11,2 + 126,6
kapital ........................
888,4
896,8 1 142,7 1 467,7 1 746,7 1 781,6 + 0,9 + 27,4 + 28,4 + 19,0 + 2,0
Summa
Avdrag för underskott i förvärvs
källa .............................

53165,1 57 689,3 64 032,9 70 967,4 78 215,6 82 986,4 + 8,5 + 11,0 + 10,8 + 10,2 + 6,1

523,4

577,7

743,5

973,8

1 242,3

1 365,1 + 10,4 + 28,7 + 31,0 + 27,6 + 9,9

Sammanräknad nettoinkomst................... 52 641,7 57 111,6 63 289,4 69 993,6 76 973,3 81 621,3 + 8,5 + 10,8 + 10,6 + 10,0 + 6,0
Allmänna avdrag,
förlustavdrag och
avjämning ............. 8 764,1 9 469,2 9 953,2 10 968,5 16 637,9 18 569,6 + 8,0 + 5,1 + 10,2 + 51,7 + 11,6
Taxerad inkomst ..

43 877,6 47 642,4 53 336,2 59 025,1 60 335,4 63 051,7 + 8,6 + 12,0 + 10,7 + 2,2 + 4,5

Utnyttjade ortsavdrag m. m................

12 416,6 12 781,4 13 157,4 13 592,5 13 266,7 12 606,5 + 2,9 + 2,9 + 3,3 - 2,4 - 5,0

Beskattningsbar inkomst ........................

31 461,0 34 861,0 40 178,8 45 432,6 47 068,7 50 445,2 + 10,8 + 15,3 + 13,1 4" 3,6 + 7,2

Svenska aktiebolag
m. fl.
Inkomst av
jordbruksfastighet
annan fastighet ..
rörelse m. m..............
kapital ........................
Summa
Avdrag för underskott i förvärvs
källa .............................
Sammanräknad nettoinkomst...................
Allmänna avdrag
och förlustavdrag
Taxerad (= beskattningsbar) inkomst

111,0
72,8
2 914,4
25,6

99,6
78,4
3 249,0
25,9

133,4
89,3
3 665,1
28,6

158.3
103.4
3 846,8
22,4

115,2
111,8
3 508,2
18,4

95,8
146,9
3 592,3
18,4

-10,3
+ 7,7
+ 11,5
+ 1,2

+ 33,9
+ 13,9
+ 12,8
+ 10,4

+ 18,7
+ 15,8
+ 5,0
-21,7

-27,2
+ 8,1
- 8,8
-17,9

-16,8
+ 31,4
+ 2,4
±
o

3 123,8 3 452,9 3 916,4 4 130,9 3 753,6 3 853,4 + 10,5 + 13,4 + 5,5 - 9,1 + 2,7

30,6

29,7

35,8

47,4

55,8

74,5 - 2,9 + 20,5 + 32,4 + 17,7 + 33,5

3 093,2

3 423,2

3 880,6

4 083,5

3 697,8

3 778,9 + 10,7 + 13,4 + 5,2 - 9,4 + 2,2

512,5

493,5

567,5

691,6

743,1

686,9 - 3,7 + 15,0 + 21,9 + 7,4 — 7,6

2 580,7 2 929,7 3 313,1 3 391,9 2 954,7 3 092,0 + 13,5 + 13,1 + 2,4 -12,9 + 4,6

1 Härav avser 343,3 milj. kr. tillfällig förvärvsverksamhet.
2 Jfr s. 10.
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1962

1963

1964

1965

1966

1967

Milj. kr.

Procentuell förändring från
1962
till
1963

1963
till
1964

1,0
9,2
3,3
4,0

+ 36,2
+ 2,9
+ 1,6
+ 20,1

1964
till
1965

1965
till
1966

1966
till
1967

a skattskyldiga
Inkomst av
jordbruksfastighet
annan fastighet ..
rörelse m. m..............
kapital ........................

20,5
31,6
239,9
81,6

20,7
34,5
247,7
84,9

28,2
35,5
251,6
102,0

30,6
39,3
256,6
124,3

26,9
44,5
241,0
143,0

19,8
43,1
233,5
143,4

Summa

373,6

387,8

417,3

450,8

455,4

439,8 + 3,8 + 7,6 + 8,0

Avdrag för underskott i förvärvskälla.............................

4,8

5,6

8,3

7,4

14,9

368,8

382,2

409,0

443,4

440,5

59,8

61,9

79,2

72,6

84,5

309,0

320,3

329,8

370,8

356,0

Sammanräknad nettoinkomst...................
Allmänna avdrag
och förlustavdrag
jTaxerad(= beskattningsbar) inkomst

+
+
+
+

+ 8,5 — 12,1 -26,4
+ 10,7 + 13,2 - 3,1
6,1 - 3,1
+ 2,0
+ 21,9 + 15,0 + 0,3
I-

1,0 - 3,4

10,8 + 16,7 + 48,2 -10,8 + 101,4 -27,5
429,0 + 3,6 + 7,0 + 8,4 _

0,7 - 2,6

82,3 + 3,5 + 27,9 - 8,5 + 16,4 - 2,6
346,7 + 3,7 + 3.0 + 12,4 —

4,0 - 2,6

Samtliga skattskyldiga
Inkomst av
jordbruksfastighet
2 278,0 2 267,6 2 546,4 2 648,1 2 450,8 2 298,5 —
annan fastighet ..
555,3
581,7
595,4
690,9
709,4
817,5 +
rörelse m. m.............. 6 653,0 7 230,3 7 942,9 8 413,8 8 238,4 8 546,5 +
tjänst el. tillfällig
förvärvsverksamhet ............................. 46 180,6 50 442,8 56 008,6 62 181,9 69 117,9 '73 673,7 +
kapital........................
995,6 1 007,6 1 273,3 1 614,4 1 908,1
1 943,4 +
Summa
Avdrag för underskott i förvärvskälla..............................

0,5 + 12,3 + 4,0 —
4,8 + 2,4 + 16,0 +
8,7 + 9,9 + 5,9 —

9,2 + 11,0 + 11,0 + 11,2 + 26,6
1,2 + 26,4 + 26,8 + 18,2 + 1,9

56 662,5 61 530,0 68 366,6 75 549,1 82 424,6 87 279,6 + 8,6 +11,1 + 10,5 +

558,8

613,0

787,6

1 028,5

1 313,0

7,5 - 6,2
2,7 + 15,2
2,1 + 3,7

9,1 + 5,9

1 450,4 + 9,7 + 28,5 + 30,6 + 27,7 + 10,5

Sammanräknad nettoinkomst................... 56 103,7 60 917,0 67 579,0 74 520,6 81 111,6 85 829,2 + 8,6 + 10,9 + 10,3 48,8
Allmänna avdrag,
förlustavdrag och
avj åmning .............
9 336,4 10 024,6 10 599,9 11 732,8 17 465,5 19 338,8 + 7,4 + 5,7 + 10,7 + 48,9 + 10,7
Taxerad inkomst .. 46 767,3 50 892,4 56 979,1 62 787,8 63 646,1 66 490,4 + 8,8 + 12,0 + 10,2 +

1,4 + 4,5

Utnyttjade ortsavdrag m. m.................. 12 416,6 12 781,4 13 157,4 13 592,5 13 266,7 12 606,5 + 2,9 + 2,9 + 3,3 —

2,4 - 5,0

Beskattningsbar inkomst ........................ 34 350,7 38 111,0 43 821,7 49 195,3 50 379,4 53 883,9 + 10,9 + 15,0 + 12,3 +

2,4 + 7,0

Anm. Hänsyn har ej tagits till den fr. o. m. taxeringsåret 1967 förekommande frivilliga särtaxeringen för
äkta makar. I 1967 års taxeringsutfall ingår dock dylik skatteberäkning beträffande Stockholms fögderi.
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lydelse kommer inkomst av rörelse med nära 6 % och inkomst av jord
bruksfastighet med nära 3 %.
Inkomst av tjänst har ökat kraftigt under den i tabellen redovisade sexårsperioden. Betydande avtalsmässiga lönelyftningar i förening med löne
glidning och ökat antal inkomsttagare har medfört en kraftig stegring av
lönesumman under åren 1963—1966. För inkomst av tjänst redovisas nämn
da år en inkomstökning på 9,2, 11,0, 11,0 resp. 11,2 %. År 1967 medförde
en nedgång i ökningstakten, då inkomstökningen stannade på 6,6 %. Vid
jämförelse mellan åren måste observeras att i 1967 och tidigare års taxe
ringar ingick personer som antingen själva eller i samtaxering med annan
person haft en sammanräknad nettoinkomst av minst 2 400 kr. I 1968 års
taxering ingår ej personer vilka inte har någon till statlig skatt beskattnings
bar inkomst. I den mån personen har att erlägga kommunalskatt ingår den
i till kommunal inkomstskatt taxerad inkomst. Vid jämförelse mellan 1967
och 1968 års taxeringar skall därför inkomst av tjänst vid 1968 års taxering
uppjusteras med ca 1 000 milj. kr. Vid en uppjustering av inkomst av tjänst
enligt 1968 års taxering med detta belopp erhålles en ökning av ca 8 % från
1967 års taxering.
För inkomst av rörelse redovisas en fortgående ökning.
Beträffande inkomst av jordbruksfastighet är utvecklingen oregelbun
den, vilket främst sammanhänger med variationer i skogsinkomster och
skördeutfall. Under åren 1964 och 1965 redovisas en ökning av inkomst av
jordbruksfastighet med 11,1 resp. 3,1 % medan för åren 1966 och 1967 re
dovisas en minskning med 6,1 resp. 5,4 %. Det kan i detta sammanhang
förtjäna påpekas att antalet inkomsttagare med inkomst av jordbruksfas
tighet utvisat en fortgående minskning under hela den i tabellen medtagna
perioden.
Inkomst av kapital visar stora procentuella förändringar under åren
1964—1966. För nämnda år redovisas en ökning med 27,4, 28,4 resp. 19,0 %.
Inkomstökningen torde främst ha orsakats av höjda ränteinkomster till
följd av att räntan höjdes under dessa år. För åren 1963 och 1967 redovisas
endast mindre inkomstförändringar.
Avdragen för underskott i förvärvskälla har visat en fortgående ökning
under hela den i tabellen redovisade perioden. Särskilt kraftiga ökningar
redovisas för åren 1964—1966 då dessa avdrag ökade med 28,7, 31,0 resp.
27,6 %. Ökningen torde väsentligen vara att tillskriva inverkan av höjda
räntekostnader för fastighetsägare. År 1967 medförde en minskning i ök
ningstakten då ökningen stannade på 9,9 %.
De allmänna avdragen utgörs till större delen av kommunalutskylder.
Därnäst i betydelse kommer försäkringsutgifter av olika slag och de yrkes
arbetande kvinnornas förvärvsavdrag. Som framgår av tabellen har det
sammanlagda beloppet av allmänna avdrag m. m. för fysiska personer steg
rats oavbrutet. Den redovisade stegringen under åren 1963—1965 förkla-
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ras i första hand av tidigare höjningar av kommunalskatterna men torde
även till viss del sammanhänga med höjningar av de schablonmässiga av
dragen. Den betydande stegringen av de allmänna avdragen under verk
samhetsåret 1966 sammanhänger främst med schabloniseringen av kom
munalskatteavdraget och höjningen av förvärvsavdraget. Ökningen under
verksamhetsåret 1967 beror främst på en utvidgad schablonisering av kom
munalskatteavdraget.
I följande tabeller (1—3) meddelas vissa resultat av den statistik över
inkomstfördelningen, som utarbetats av statistiska centralbyrån.
Ifrågavarande statistik omfattar fr. o. m. 1968 års taxering en registre
ring av alla som avlämnat självdeklaration. Registrering av inkomstbelopp
har dock endast skett, när den taxerade inkomsten uppgått till 2 350 kr.
Den inkomstuppgift som statistiskt bearbetas är den sammanräknade
nettoinkomsten. Därmed förstås summan av inkomsttagarnas inkomster
av skilda förvärvskällor sedan avdrag gjorts för eventuellt underskott i förTab. 1. Inkomsttagarna fördelade efter inkomst och civilstånd år 1967 (taxeringsåret 1968)

Inkomstklasser,
kr.

0
1— 2 499
2 500— 4 999
5 000— 7 499
7 500— 9 999
10 000— 14 999
15 000— 19 999
20 000— 24 999
25 000— 29 999
30 000— 34 999
35 000— 39 999
40 000— 49 999
50 000— 59 999
60 000— 79 999
80 000— 99 999
100 000—149 999
150 000—199 999
200 000—499 999
500 000—

Gifta män

Gifta
kvinnor

Antal

Antal

78
6
40
73
77
164
277
397
290
162
90
92
42
39
13
10
2
1

339 4,2
204 0,3
176 2,2
429 3,9
412 4,2
677 8,8
107 14,9
589 21,4
247 15,6
727 8,7
463 4,9
359 5,0
795 2,3
747 2,1
845 0,7
338 0,6
370 0,1
505 0,1
132 0,0

Summa inkomsttagare 1 861461
Summa inkomster (tkr)
Medelinkomst
(kr.)

%

0/
/O

Icke mantals Samtliga in
skrivna
komsttagare
personer

0/
/O

Antal

Antal

0/

JO

410
392
160
329
056
771
904
217
668
869
996
031
744
256
364
251
55
50
3

9,1
14,4
21,3
10,9
9,3
14,8
10,5
5,1
2,3
1,1
0,5
0,4
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

388 188
4,289
25 757
352 240
217 898
348 356
315 947
207 235
93 966
40 876
18 751
15 306
5 829
4 223
1 283
933
247
173
25

19,0
0,2
1,3
17,3
10,7
17,1
15,5
10,1
4,6
2,0
0,9
0,7
0,3
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0

17 751
362
5 602
5 291
3 755
5 076
2 943
1 263
475
199
137
150
85
74
31
20
6
1
—

41,1
0,8
13,0
12,2
8,7
11,7
6,8
2,9
1,1
0,5
0,3
0,4
0,2
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0

100 1163 526

100

2 041 522

100

43 221

46 271 401,0
25 950

105
167
248
127
108
171
121
59
26
12
5
5
1
1

Ogifta och
förut gifta
män och
kvinnor

10 289 262,4
9 724

24 823 930,3
15 014

%

—

591 213
179 690
320 158
558 572
407 269
690 101
718 055
665 400
411421
216 708
115 389
112 883
50 478
45,325
15 534
11 555
2 683
1734
161

11,6
3,5
6,3
10,9
8,0
13,5
14,0
13,0
8,0
4,2
2,3
2,2
1,0
0,9
0,3
0,2
0,1
0,0
0,0

100

5 114 329

100

276 369,2
10 851

Antal

81689 008,4
18 060

Anm. Skattskyldiga som saknar hemortskommun i riket ingår i kolumnen »Samtliga in
komsttagare».

12

Statsverkspropositionen år 1969. Bil. 1: Finansplanen

Tab. 2. Inkomsttagarna fördelade efter inkomst och ortsavdragsgrupp år 1967 (taxeringsåret 1968)
Inkomstklasser,
kr.

1— 2
2 500— 4
5 000— 7
7 500— 9
10 000—14
15 000—19
20 000—24
25 000—29
30 000—34
35 000—39
40 000—49
50 000—59
60 000—79
80 000-99
100 000—

499
999
499
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999
999

Ensamstående

Antal

%

2
29
358
218
334
299
198
91
40
18
15
5
4
1
1

0,1
1,8
22,1
13,5
20,7
18,5
12,2
5,6
2,5
1,2
0,9
0,4
0,3
0,1
0,1

313
214
823
966
820
501
460
000
315
643
381
967
402
349
479

Ensamstående med
barn

Samtaxerade
personer, endäst den ene
har taxerats

Antal

Antal

%

40
69
926
193
111
523
256
176
638
281
134
445
370
122
124

0,0
0,1
1,1
5,2
29,6
31,4
17,5
7,6
3,2
1,6
1,4
0,5
0,5
0,1
0,2

81 408

100

4
24
25
14
6
2
1
1

Summa inkomsttagare

1 620 633 100

Summa inkomster (tkr)

24179 448,4

1 536 664,3

Medelinkomst
(kr)

14 920

18 876

0/
/o

3 901
0,5
4 399
0,6
6 382
0,9
38 185
5,3
80 210 11,1
118 718 16,5
154 022 21,4
113 953 15,8
9,4
67 742
39 900
5,5
5,9
42 358
2,7
19 794
2,6
18 618
0,9
6 592
0,9
6 715

721 489

Samtaxerade
personer.
båda har
taxerats

Samtliga inkomsttagare

Antal

Antal

906
2 444
6 735
52 378
86 404
85 527
129 651
158 935
154 541
127 447
146 946
60 663
45 377
15 540
13 704

%

0,1
0,2
0,6
4,8
8,0
7,9
11,9
14,6
14,2
11,7
13,5
5,6
4,2
1,4
1,3

8 603
36 589
373149
313 870
525 766
529 423
496 485
370129
265 273
187 313
205 856
86 894
68 792
23 614
22 046

%

0,2
1,0
10.6
8,9
15,0
15,1
14,1
10,5
7,6
5,3
5,9
2,5
2,0
0.7
0,6

100 1 087 198 100 3 513 802 100

19 521 345,5
27 057

36 417 941,6
33 497

81 683 445,3
23 246

1 Paret utgör enhet.
Anm. Skattskyldiga som
inkomsttagare».

saknar hemortskommun i riket

ingår i kolumnen »Samtliga

värvskälla. Statistiken upptar dessutom uppgifter om ålder, kön och civil
stånd. Samtaxerade personer ingår som skilda taxeringsenheter om ej an
nat anges.
Tabell 1 visar antalet inkomsttagare fördelade efter inkomst och civil
stånd. Av tabellen framgår att inkomstnivåerna varierar mellan de olika
civilståndskategorierna. För samtliga inkomsttagare återfinns medianin
komsten i inkomstklassen 10 000—14 999. För gifta män ligger medianin
komsten i inkomstklassen 20 000— 24 999 och för gifta kvinnor i inkomst
klassen 5 000—7 499.
I tabell 2 har endast personer med ortsavdragskod medtagits, dvs. endast
de som har en taxerad inkomst som skall längdföras. Även av denna tabell
kan man utläsa en stor variation i inkomstnivåerna mellan de olika civil
ståndskategorierna. För samtliga inkomsttagare ligger medianinkomsten i
inkomstklassen 15 000—19 999. Detsamma gäller för inkomstgruppen en
samstående med barn. För ensamstående återfinns medianinkomsten i in
komstklassen 10 000—14 999 och för samtaxerade personer där endast den
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ene åsatts taxering i inkomstklassen 20 000—24 999. För samtaxerade per
soner där båda har åsatts taxering utgör paret enhet och där återfinns
medianinkomsten i inkomstklassen 30 000—34 999.
Medelinkomstens höjd sammanhänger även med inkomsttagarnas ålder,
vilket belyses av tabell 3. Som syns stiger medelinkomsten med åldern för
att nå maximum i åldersgruppen 45—49 år. Medan i fråga om inkomstta
garna i mellanåldrarna de olika åldersklasserna utvisar en tämligen lik
artad fördelning på olika inkomstklasser, förskjutes tyngdpunkten kraftigt
nedåt för de lägre och de högsta åldersklasserna. Delvis sammahänger detta
med att det i dessa åldersgrupper är relativt vanligare att inkomst endast
uppbärs under en del av året, exempelvis i samband med inträde i resp.
utträde ur förvärvslivet, värnpliktstjänstgöring osv.
Vad angår aktiebolagens inkomster, lämnar tabellen på s. 8—9 vissa
upplysningar. Av denna framgår bl. a., att inkomst av rörelse m. m. na
turligt nog är den helt dominerande inkomstkällan. Tabellen visar också,
att, till följd av under vissa år ganska betydande förändringar i de avdrags
gilla kommunalskatternas belopp, utvecklingen av nettoinkomst och taxerad
inkomst icke är helt parallell. I stort sett är emellertid utvecklingen av så
väl nettoinkomsten som den taxerade inkomsten ett uttryck för konjunkturellt men även skattepolitiskt betingade förändringar i bolagens redovisade
vinster. Det kan i detta sammanhang påpekas, att bolagen i betydande ut
sträckning utnyttjat möjligheterna att göra avdragsgilla avsättningar till
investeringsfonder för konjunktur utjämning.
För en närmare analys av bolagens inkomstutveckling kan uppgifterna i
nämnda tabell kompletteras med ledning av ett inom riksrevisionsverket
upplagt register över ett antal svenska aktiebolags skatteförhållanden, av
seende bolag med ett aktiekapital av minst en miljon kronor. Registret hålles
aktuellt bl. a. genom att varje höst uppgifter om taxerad (= beskattnings
bar) inkomst vid årets taxering enligt taxeringsnämndernas beslut inför
skaffas från länsstyrelserna. De ifrågavarande bolagens sammanlagda taxe
rade inkomst omfattar vid den senaste taxeringen 74 % av hela den taxe
rade inkomsten för aktiebolagen.
I tabellen på s. 15 sammanfattas resultatet av en bearbetning av registrets
uppgifter för de fyra senaste verksamhetsåren. (Beträffande utvecklingen
under tidigare år hänvisas till riksrevisionsverkets årsbok). I tabellen har
ifrågavarande aktiebolag under den gemensamma rubriken »större aktiebo
lag» fördelats på branscher. För bolag med ett aktiekapital understigande
en miljon kronor saknas specificerade uppgifter. Under rubriken »mindre
aktiebolag» har därför utan fördelning på branscher upptagits differensen
mellan den i taxeringsstatistiken redovisade taxerade inkomsten för samt
liga svenska aktiebolag m. fl. (jfr tabellen s. 8—9) och summa taxerad in
komst för »större aktiebolag». Inplaceringen av företagen i branschgrupper
bygger på en karakteristik av de producerade varorna eller tjänsterna. En
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Tab. 3. Inkomstens storlek för inkomsttagare i olika åldrar år 1967 (taxeringsåret 1968)

Ålder

—15 år
16—17 »
18—19 »
20-24 »
25—29 »
30—34 »
35—39 »
40—44 »
45—49 »
50—54 »
55—59 »
60—64 »
65—66 »
67—
>

Antal
Medel
inkomst in
tagare
komst,
kr.

27 559
108 233
192 457
568 896
436 220
363 640
382 285
421 456
459 431
427180
419 554
369 621
136831
751 058

Inkomsttagarnas procentuella fördelning efter
inkomstens storlek
-4 999 5 000- 10 000- 15 000- 20 000- 30 000- 40 000- 50 000 Sum
9 999 14 999 19 999 29 999 39 999 49 999
ma

2197
3 780
7 759
11 809
17 404
19 748
20 540
20 895
21 072
20 076
18 782
16 226
13 293
9 738

78,5
57,1
32,0
24,4
17,5
16,8
15,8
14,9
14,8
16,0
17,3
22,0
27,0
25,4

16,9
32,8
28,9
15,8
9,0
8,9
10,1
11,0
11,4
12,3
14,2
18,7
24,3
46,3

2,4
8,7
27,4
21,7
11,0
9,6
10,5
11,4
11,6
12,3
12,7
13,7
14,5
12,9

0,9
1,2
9,5
21,9
19,3
14,9
14,1
14,1
14,5
15,1
15,6
15,1
13,4
6,5

0,8
0,2
2,1
14,8
33,3
32,3
30,2
29,1
28,3
27,3
25,7
19,5
13,5
5,4

0,2
0,0
0,1
1,2
7,7
11,3
11,2
10,7
10,6
9,4
8,0
5,7
3,6
1,8

0,1
0,0
0,0
0,1
1,5
3,7
4,2
4,2
3,9
3,2
2,7
2,1
1,4
0,7

0,2
0,0
0,0
0,1
0,7
2,5
3,9
4,6
4,9
4,4
3,8
3,2
2,3
1,0

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Samtliga 5 064 421 16 069

21,0

18,9

13,5

14,1

21,2

6,6

2,2

2,5

100

Anm. I tabellen ingår ej personer som icke är mantalsskrivna, sådana som saknar hem
ortskommun i riket samt 2 088 avlidna med en inkomstsumma av 4 milj. kr.

dylik klassificering erbjuder betydande svårigheter, då företagen ofta karak
teriseras av en mångsidig produktion som stundom är att hänföra till flera
olika branscher. Särskilt utpräglat är detta för vissa bruksföretag, som vid
sidan av exempelvis järn- och stålverk även bedriver en omfattande skogs
industri ( jfr grupp 2 c i tabellen), och för företag där produktionen kombi
neras med varuhandel.
De i statistiken medtagna större bolagens antal utgör vid den senaste taxe
ringen 1 817. Av dessa redovisade 637 bolag ingen taxerad inkomst. De 349
bolagen under rubriken malmbrytning och metallindustri vid 1968 års taxe
ring stod för 31 % av det av samtliga svenska aktiebolag representerade
skatteunderlaget. Vissa andra branscher, som mätta exempelvis efter ar
betarantal är betydande nog, motsvarar däremot endast en jämförelsevis
ringa andel av skatteunderlaget. Stora kastningar kan dock konstateras för
olika branscher, varigenom dessas relativa andel i bolagens samlade in
komst förskjuts från år till år.
Av tabellen framgår vidare att vid 1968 års taxering visade bolagens
samlade taxerade inkomst en ökning med 4,6 % i jämförelse med en minsk
ning av 12,9 % under föregående taxeringsår.
Utvecklingen av skatteunderlaget verksamhetsåren 1968, 1969 och 1970

Den allmänna inkomstutvecklingen är avgörande för de direkta statsskat
ternas avkastning och är även i väsentlig mån bestämmande för de indirekta
skatternas avkastning liksom för de statliga affärsverkens inkomster.
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Till statlig inkomstskatt taxerad inkomst för svenska aktiebolag m. fl. verksamhetsåren 1964—
1967 (taxeringsåren 1965—1968) med fördelning på olika branscher av bolag med ett aktiekapital
av minst 1 miljon kronor
Bransch

Antal bolag 1967

Taxerad inkomst, milj. kr.

Procentuell förändring

Utan
tax.
ink.

1964

1965

1966

1964
till
1965

174

130

338,4

371,0

346,9

436,3 +

9,6 -

6,5 +

25,8

6

11

304,5

318,4

263,2

206,7 +

4,6 - 17,3 -

21,5

52

24

123,3

141,7

108,6

76,4 + 14,9 - 23,4 —

29,7

9
126
6

3
59
7

98,8
500,0
22,5

89,2
496,1
20,5

53,1
384,9
9,0

76,5 —
457,5 —
7,0 —

32
76
95
29
71

14
36
45
21
11

271,8
73,5
176,8
26,4
157,6

224,4
96,9
209,7
39,6
144,7

158,4
59,5
150,5
42,6
141,0

140,7
81,7
87,7
38,5
156,8

43

37

30,1

36,5

42,7

18

18

24,7

19,6

14,5

8,0
84,0

Med
tax.
ink.

Större aktiebolag
1. Banker, försäkringsrörelse, förvaltningsbolag
m. m.........................................
2. Malmbrytning och metallindustri
a) Gruvor ........................
b) Metallverk och metallmanufalctur ....
c) Vissa
kombinerade
företag (bruksrörelse)
d) Verkstadsindustri ..
e) Varvsindustri
....
f) Elektroteknisk industri ...................................
3. Jord- och stenindustri
4. Skogsindustri ...................
5. Grafisk industri .............
6. Livsmedelsindustri ....
7. Textil- och beklädnadsindustri .............................
8. Läder- och gummivaruindustri .............................
9. Kemisk-teknisk
indu-

65

32

89,6

88,8

70,4

10. Kraft- och belysningsverk........................................
11. Varuhandel........................
12. Samfärdsel ........................
13. Andra branscher.............

61
216
69
32

19
115
38
17

99,4
175,8
64,5
19,9

93,7
182,7
53,8
16,5

83,0
163,0
37,4
18,9

Säger för större aktiebolag

1 180

637

Mindre aktiebolag m.fl.
(samtliga branscher) ....
Totalt för svenska aktiebolag m. fl.

1967

748,0

807,1

1966
till
1967

9,7 - 40,5 +
0,8 - 22,4 +
8,9 - 56,1

— 17,4
+ 31,8
+ 18,6
+ 50,0
— 8,2

- 29,4 —
- 38,6 +
- 28,2
+ 7,6 —
- 2,6 -j-

39,5 + 21,3 + 17,0

803,1 +

3 313,1 3 391,9 2 934,7 3 092,0 +

11,2
37,3
41,7
9,6
11,2

44,8

0,9 - 20,7 +
11,4
10,8
30,5
14,5

44,1
18,9
22,2

7,5

20,6 - 26,0

88,1 — 5,7 190,2 + 3,9 95,0 — 16,6 18,3 - 17,1 +

2 597,6 2 643,9 2 147,6 2 288,9 +
715,5

1965
till
1956

19,3

6,1
+
+ 16,7
+ 154,0
3,2
-

1,8 - 18,8 +

6,6

4,5 +

7,9 —

0,5

2,4 - 12,9 +

4,6

Beträffande beräkningen av skatteunderlagets utveckling under åren 1968
till 1969 samt de första månaderna av år 1970 är det lämpligt att verkställa
särskilda kalkyler för å ena sidan fysiska personer och å andra sidan aktie
bolag.
Fysiska personer
Vad först angår skatteunderlaget för fysiska personer bestämmes utveck
lingen, som närmare framgår av sammanställningen på s. 8—9, väsent
ligen av förändringarna i inkomst av tjänst eller tillfällig förvärvsverksam
het.
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Den totala lönesumman härrörande från inkomst av tjänst påverkas dels
av de avtalsmässiga uppgörelserna mellan arbetsmarknadens parter, dels
av ändringar av den totala sysselsättningen i landet och dels av den s. k.
löneglidningen. För åren 1968 och 1969 har konjunkturinstitutet bedömt,
att ökningen av den totala lönesumman blir omkring 6,5 % för vartdera
året.
Riksrevisionsverket har i sina beräkningar utgått från att förvärvskällan
inkomst av tjänst för verksamhetsåret 1968 kommer att visa en ökning med
7 % i förhållande till 1967. När det gäller verksamhetsåret 1969 vill riks
revisionsverket i första hand understryka den ovisshet som råder i dagens
läge. Riksrevisionsverket har antagit att förvärvskällan inkomst av tjänst
för verksamhetsåret 1969 kommer att visa en ökning med 6 % i förhållande
till verksamhetsåret 1968. Även för verksamhetsåret 1970 har riksrevisions
verket räknat med denna ökning.
Fysiska personers inkomst av jordbruksfastighet som för verksamhets
året 1967 utgjorde knappt 3 % av deras sammanlagda inkomst antas scha
blonmässigt behålla sin absoluta nivå från verksamhetsåret 1967 för såväl
1968 som 1969 och 1970.
Inkomst av annan fastighet än jordbruksfastighet har hittills svarat för
mindre än 1 % av fysiska personers sammanlagda inkomst. Riksrevisions
verket har stannat för ett antagande om en årlig stegring på 5 % för denna
förvärvskälla för verksamhetsåren 1968, 1969 och 1970.
Inkomst av rörelse svarade 1967 för nära 6 % av fysiska personers in
komster. Riksrevisionsverket har i sina beräkningar schablonmässigt utgått
från att även denna förvärvskälla ökar med 5 % för här aktuella tre verk
samhetsår.
För fysiska personers inkomst av kapital har riksrevisionsverket vid sina
beräkningar utgått från oförändrade inkomster 1968 jämfört med 1967. För
1969 och 1970 har ämbetsverket schablonmässigt antagit en årlig ökning på
5 %•
Svenska aktiebolag
Vid bedömningen av utvecklingen av aktiebolagens taxerade inkomster
har riksrevisionsverket haft tillgång till dels statistiska centralbyråns taxeringsstatistik dels också verkets egna undersökningar om taxeringsutfallet
för större aktiebolag.
Från statistiska centralbyråns statistik kan man avläsa bl. a. utveckling
en av samtliga aktiebolags beskattningsbara inkomster år för år. Materialet
kommer riksrevisionsverket tillhanda i oktober året efter verksamhetsåret.
I samarbete med länsstyrelserna sammanställer riksrevisionsverket under
början av hösten varje år statistik över taxeringsutfallet för bolag med ett
sammanlagt aktiekapital på mer än 1 miljon kronor.
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Ämbetsverket utför sedan eu enkätundersökning på ett urval omfattan
de ungefär 600 bland ovannämnda storbolag. I denna enkätundersökning
lämnar de tillfrågade uppgifter om sina förväntade taxerade inkomster för
verksamhetsåret i fråga.
De bolag som ingår i den förra undersökningen svarar tillsammans för
omkring 3/4 av samtliga aktiebolags taxerade inkomster, de bolag som in
går i urvalet för omkring 2/3.
Resultaten av de senaste årens taxeringsutfall framgår av nedanstående
sammanställning (milj. kr.).
Taxerad inkomst verksamhetsåret
1965
1966
1967

Större bolag...................................................
Övriga bolag...................................................
Samtliga bolag...............................................

2 644
748
3 392

2 148
807
2 955

2 289
803
3 092

Av undersökningen i november 1968 framgick att de större bolagen för
väntar en ökning av sina taxerade inkomster på 10 % för hela verksamhets
året 1968 jämfört med 1967.
Riksrevisionsverket bedömer att bolagens taxerade inkomster för verk
samhetsåret 1968 kommer att överstiga 1967 års med 10%. Ämbetsverket
har sedan schablonmässigt antagit en årlig stegring på 5 % för verksam
hetsåren 1969 och 1970.
Övriga bolag har tidigare med undantag för år 1966 i stort sett uppvisat
en inkomstutveckling likartad med de större bolagens varför riksrevisions
verket i sina beräkningar även för dessa bolag antar en ökning på 10 % för
verksamhetsåret 1968 och en årlig stegring på 5 % för verksamhetsåren
1969 och 1970.
Resultatet av riksrevisionsverkets inkomstberäkning återges i den härvid
fogade tabellen (bilaga C) med specifikation av inkomsterna på driftbud
geten för budgetåret 1969/70. Dessutom har riksrevisionsverket verkställt
vissa beräkningar av statsinkomsterna under budgetåren 1970/71—1973/74.
Huvudresultatet sammanfattas i en härtill fogad promemoria (bilaga D).
Reträffande de för budgetåret 1969/70 beräknade beloppen för de sär
skilda inkomsttitlarna får riksrevisionsverket anföra följande.2

2

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 1. Bil. 1. Bilaga 2

18

Statsverkspropositionen år 1969. Bil. 1: Finansplanen

Driftbudgetens inkomster
A. Skatter, avgifter, m. m.
I. Skatter
1. Skatt på inkomst, förmögenhet och rörelse
Skatt på inkomst och förmögenhet m. m.
Gällande bestämmelser
Allmänt
De skatter och avgifter, som slutligt skall redovisas på inkomsttiteln skatt
på inkomst och förmögenhet m. m. under budgetåren 1968/69 och 1969/70,
utgörs av:
statlig inkomstskatt,
statlig förmögenhetsskatt,
sjömansskatt,
folkpensionsavgifter.
Förutom dessa redovisas över titeln andra skatter och avgifter som upp
bärs i samband med den allmänna skatteuppbörden, nämligen:
kommunalskatter,
vissa skatter och avgifter som skall omföras till andra inkomsttitlar,
sjukförsäkringsavgifter från de försäkrade (egenavgifter),
tilläggspensionsavgifter (egenavgifter),
avgifter från mindre (s. k. skattedebiterade) arbetsgivare till
sjukförsäkringen,
tilläggspensioneringen,
yrkesskadeförsäkringen,
byggnadsforskningen.
Dessutom redovisas över titeln avgifter från större (s. k. direktdebiterade) arbetsgivare till
sjukförsäkringen,
yrkesskadeförsäkringen,
byggnadsforskningen.
Från inkomsttiteln utbetalas:
kommunalskatt,
överskjutande skatt,
övriga restitutioner,
ersättning till kommuner och allmänna försäkringskassor för minskade
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skatteintäkter och sjukförsäkringsavgifter till följd av sjömansskatten,
tilläggspensionsavgifter,
yrkesskadeförsäkringsavgifter,
byggnadsforskningsavgifter.
Inkomsttiteln belastas vidare med de medel som skall omföras till andra
inkomsttitlar, nämligen de debiterade beloppen av:
utskiftningsskatt och ersättningsskatt,
skogsvårdsavgifter,
annuiteter på avdikningslån,
annuiteter på förskott för avlösning av frälseräntor,
allmän varuskatt i vissa fall för jordbruksprodukter (t. o. m. 1969 års
taxering),
allmän arbetsgivaravgift (fr. o. m. 1970 års taxering).
I avräkning på de influtna beloppen av sjukförsäkringsavgifter utbetalas
från titeln förskott till de allmänna försäkringskassorna.
Skillnaden mellan titelns sammanlagda inkomster och utgifter utgör den
nettoinkomst för statsverket, som motsvarar den i riksstaten upptagna in
komsten på titeln skatt på inkomst och förmögenhet m. m.
Statlig inkomstskatt för fgsiska personer
Statlig inkomstskatt utgår enligt förordning den 26 juli 1947 (nr 576).
Inkomstskattens grundbelopp för fysiska personer m. fl. bestämmes enligt
två progressiva skiktskalor, den ena avseende sådana skattskyldiga, för
vilka ortsavdrag beräknas enligt de för gift skattskyldig gällande grunderna,
och den andra avseende övriga (ensamstående) skattskyldiga. Grundbelop
pet utgör genom förordning den 15 december 1961 (nr 623) fr. o. m. 1963
års taxering 10 % av den beskattningsbara inkomsten, om denna icke över
stiger 12 000 kr. i den förra skalan och 6 000 kr. i den senare skalan. Upp
till nämnda belopp för den beskattningsbara inkomsten utgår sålunda skat
ten proportionellt, medan vid högre inkomst skatteprocenten är stigande.
Skattesatsen är i bägge skalorna maximerad till 65 % för den del av den
beskattningsbara inkomsten som överstiger 150 000 kr. Enligt förordning
den 9 april 1965 (nr 72) har skatteskalorna ändrats fr. o. m. 1967 års taxe
ring, vilket medför sänkt skatteuttag i skikten över det proportionella skikt
tet. Ortsavdragen uppgår fr. o. m. 1963 års taxering till 4 500 kr. för gifta
och till 2 250 kr. för ogifta.
Enligt förordning den 24 februari 1967 (nr 40) har fr. o. m. 1968 års taxe
ring schablonavdraget för kommunalutskylder vid taxering till statlig in
komstskatt förenklats genom att ett minimiavdrag med 4 500 kr. för makar
och s. k. ofullständiga familjer resp. 2 250 kr. för övriga skattskyldiga med
ges utan hittillsvarande begränsning. Överstiger den under närmast före
gående år påförda kommunalskatten minimiavdraget, skall avdrag medges
med det faktiskt påförda beloppet.
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På familjebeskattningens område har vissa reformer genomförts fr. o. m.
1961, 1963 och 1967 års taxeringar.
Enligt förordning den 9 april 1965 (nr 71) gäller fr. o. m. 1967 års taxe
ring att förvärvsavdraget utgår med 300 kr. -j- 25 % av inkomsten, dock
högst 3 000 kr. För gifta med minderårigt barn utgår förvärvsavdrag i sam
band med inkomst av jordbruksfastighet med 1 000 kr. Avdragsrätten för
icke hemmavarande barn under 16 år utgår med högst 1 000 kr. för varje
barn.
Enligt förordning den 21 maj 1965 (nr 153) kan samtaxerade makar, som
båda haft arbetsinkomst, fr. o. m. 1967 års taxering få skatten för arbets
inkomsten beräknad såsom om de blivit särtaxerade för denna inkomst.
Den särskilda skatteberäkningen avser statlig inkomstskatt och folkpen
sionsavgift.
Genom författningar den 31 mars 1955 (nr 122—125) infördes vissa
schablonmässigt beräknade minimiavdrag för avgifter för kapital- och sjuk
försäkring för fysiska personer samt för utgifter för fullgörande av tjänsten
för skattskyldiga, som haft inkomst av tjänst. Vidare infördes vissa extra
avdrag för fysiska personer, som haft intäkt av kapital. Dessa bestämmel
ser tillämpades första gången vid 1957 års taxering. Vissa av de schablon
mässiga avdragen har sedermera höjts. Enligt förordning den 6 juni 1968
(nr 421) åtnjuter fysiska personer, som har att erlägga allmän arbetsgivar
avgift för inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet, avdrag för sådan av
gift, som påförts året näst före taxeringsåret. Förordningen kommer att
tillämpas första gången vid taxeringen 1970.
Beträffande särskilt investeringsavdrag vid 1969 års taxering se nedan
under statlig inkomstskatt för bolag.
Under budgetåret 1968/69 tillämpas en uttagningsprocent av 100.
Sjömansskatt
Sjömansskatt utgår enligt förordning den 16 maj 1958 (nr 295) om sjö
mansskatt, vilken trädde i kraft den 1 januari 1959. Den är en definitiv
källskatt, som tillfaller staten, men kommunerna skall, liksom de allmänna
försäkringskassorna, för varje år beredas ersättning av statsmedel för mins
kade skatteintäkter resp. sjukförsäkringsavgifter. De inträdda förändring
arna i skatteskalorna för den statliga inkomstskatten och reformerna på
familj ebeskattningens område tillämpas även i fråga om sjömansskatten.
Statlig inkomstskatt för bolag, ekonomiska föreningar m. m.
Andra skattskyldiga än fysiska personer, oskifta dödsbon och familje
stiftelser indelas i beskattningshänseende i följande fyra grupper:
a) svenska aktiebolag, svenska försäkringsanstalter som icke är aktie
bolag samt andra utländska juridiska personer än oskifta dödsbon och fa-
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miljestiftelser, varvid dock försäkringsanstalter som driver livförsäkrings
rörelse hänförs till grupp c,
b) andra svenska ekonomiska föreningar än sambruksföreningar, spar
banker, sparbankernas säkerhetskassa, Sveriges allmänna hypoteksbank,
Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, hypoteksföreningar, svenska
bostadskreditkassan och bostadskreditföreningar,
c) försäkringsanstalter i den mån de driver livförsäkringsrörelse samt
d) övriga skattskyldiga.
Enligt förordning den 5 juni 1959 (nr 295) utgör den statliga inkomst
skatten räknad i procent av den beskattningsbara inkomsten för grupp a)
40 %, för grupp b) 32 %, för grupp c) 10 % samt för grupp d) 15 %.
Enligt förordning den 15 mars 1968 (nr 87) medges skattskyldiga som
driver rörelse, jordbruk eller skogsbruk ett särskilt investeringsavdrag vid
1969 års taxering med 10 % av under år 1968 anskaffade maskiner och
andra döda inventarier för stadigvarande bruk i verksamheten. Kostnaden
skall uppgå till minst 5 000 kr.
Statlig förmögenhetsskatt
Statlig förmögenhetsskatt uttas enligt förordning den 26 juli 1947 (nr
577) av fysiska personer m. fl. Genom förordning den 12 april 1957 (nr 106)
höjdes det skattefria beloppet för fysiska personer från 50 000 kr. till 80 000
kr. fr. o. m. 1958 års taxering och genom förordning den 9 april 1965 (nr 73)
till 100 000 kr. fr. o. m. 1966 års taxering. Den lägsta skattesatsen är fr. o. m.
1966 års taxering 8 promille. Den högsta, 18 promille, utgår för den del av
den beskattningsbara förmögenheten som överstiger 1 000 000 kr. För vissa
juridiska personer utgår statlig förmögenhetsskatt med 1 1/2 promille av
den del av den beskattningsbara förmögenheten, som överstiger 5 000 kr.
Socialförsäkringsavgifter
I samband med vissa reformer på socialförsäkringens område fr. o. m.
den 1 januari 1963 sammanfördes bestämmelserna om sjukförsäkring, folk
pensionering och försäkring för tilläggspension i lag om allmän försäkring
den 25 maj 1962 (nr 381), varvid de tidigare gällande lagarna om allmän
sjukförsäkring, moderskapshjälp, folkpensionering och försäkring för all
män tilläggspension upphävdes.
Sjukförsäkringen finansieras förutom genom statsbidrag av avgifter från
de försäkrade och arbetsgivarna. Avgifterna från de försäkrade samt från
skattedebiterade arbetsgivare uppbärs i samband med den allmänna skatteuppbörden och avgifterna från direktdebiterade arbetsgivare uppbärs direkt
av riksförsäkringsverket. Enligt lag den 16 juni 1966 (nr 350) har, i sam
band med höjning av sjukpenningen och utökning av antalet sjukpenningklasser fr. o. m. den 1 januari 1967, avgifterna till sjukförsäkringen höjts.

22

Statsverkspropositionen år 1969. Bil. 1: Finansplanen

Arbetsgivaravgifterna har därvid ändrats från 1,5 % av utgiven lön eller
ersättning upp till 2 000 kr. till 2,6 % av lön eller ersättning som ej över
stiger 7,5 gånger det vid årets ingång gällande basbeloppet enligt lag om
allmän försäkring.
Enligt lag om finansiering av folkpensioneringen den 25 maj 1962 (nr
398) och med ändring enligt lag den 9 april 1965 (nr 74) skall folkpensions
avgift fr. o. m. den 1 januari 1966 utgå med viss procent av den avgiftspliktiges till statlig inkomstskatt beskattningsbara inkomst. Enligt lag den 24
februari 1967 (nr 39) skall folkpensionsavgiften fr. o. m. den 1 juli 1967
utgå med 5 % av den till statlig inkomstskatt beskattningsbara inkomsten
dock med högst 1 500 kr. för såväl avgiftspliktig som samtaxeras som för
annan avgiftspliktig'. Folkpensionsavgifterna uppbärs i den allmänna skatteuppbörden och skall som nämnts i det föregående slutligt redovisas på inkomstskattetiteln.
Försäkringen för allmän tilläggspension finansieras med årliga avgifter
och med avkastning av fondmedel. Avgifterna utgår efter för året fastställd
procentsats och erläggs av arbetsgivare för vad han under året till arbets
tagare hos honom utgivit i kontantlön eller naturaförmåner med korrige
ring' efter vissa regler och av den försäkrade själv i den mån han haft in
komst av annat förvärvsarbete. Procentsatsen utgjorde 3 % för år 1960 och
har för vart och ett av de därpå följande åren höjts med en procent så att
den för 1964 utgjorde 7 %. För åren 1965—1970 höjs procentsatsen med en
halv procent per år och fr. o. m. 1971 med 1/4 % per år så att den kommer
att utgöra 11 % år 1974, vilket är det senaste år för vilket procentsats fast
ställts. De försäkrades egna avgifter, tilläggspensionsavgifter och avgifterna
från skattedebiterade arbetsgivare uppbärs i samband med den allmänna
skatteuppbörden. Övriga avgifter för tilläggspensioneringen uppbärs direkt
av riksförsäkringsverket.
Fr. o. m. den 1 januari 1955 ersattes den dittillsvarande olycksfallsförsäk
ringen, vars uppgifter delvis övertagits av sjukförsäkringen, av en ny yrkes
skadeförsäkring (lag den 14 maj 1954, nr 243). Yrkesskadeförsäkringen fi
nansieras genom avgifter från arbetsgivarna. Ändrade bestämmelser gäller
för yrkesskadeförsäkring enligt lag den 25 maj 1962 (nr 408). I lag den 15
december 1967 (nr 919) och förordning den 15 december 1967 (nr 920) om
värdesäkring av yrkesskadelivräntor har förordnats om betydande höjning
ar av livräntorna fr. o. m. den 1 januari 1968.
Byggnadsforskningsavgifter
För vissa arbetsgivare utgår sedan 1955 särskild byggnadsforskningsavgift. Ändrade bestämmelser gäller för byggnadsforskningsavgift enligt för
ordningar den 4 maj 1962 (nr 134), den 6 mars 1964 (nr 32), den 16 juni
1966 (nr 355), den 9 juni 1967 (nr 308) och den 28 maj 1968 (nr 173).
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Kommunal inkomstskatt
De kommunala skatterna utgörs av allmän kommunalskatt med däri in
gående församlingsskatt, landstingsmedel och tingshusmedel, allt i form av
inkomstskatt beräknad på grundval av inkomst och garantibelopp för fas
tighet. För den allmänna kommunalskatten gäller bestämmelserna i kom
munalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370). Landstingsmedel utgår
enligt landstingslagen den 14 maj 1954 (nr 319). Tingshusmedel utdebiteras enligt förordning den 31 december 1945 (nr 903) om utdebitering av
tingshusmedel.
Genom lag den 16 maj 1957 (nr 200) höjdes fr. o. m. 1959 års taxering de
kommunala ortsavdragen så att de överensstämmer med de statliga.
Fr. o. m. 1961 års taxering gäller på familjebeskattningens område sam
ma bestämmelser i fråga om den kommunala beskattningen som beträffan
de den statliga.
Fastighetsskatt
I samband med 1965 års fastighetstaxering har enligt lag den 26 maj 1965
(nr 120) procenttalet för beräkning av garantibeloppet för fastighet sänkts
från 2 1/2 % till 2 % att tillämpas fr. o. m. 1966 års taxering.
Uppbörd av skatt
Enligt den fr.o. m. 1954 gällande uppbördsförordningen, utfärdad den
5 juni 1953 (nr 272), med däri enligt förordning den 17 november 1967 (nr
625) vidtagna ändringar skall skattskyldig erlägga preliminär skatt med
det belopp, vilket så nära som möjligt kan antagas motsvara i den slutliga
skatten ingående skatter och avgifter.
Den preliminära skatten utgår dels i form av preliminär A-skatt, dels i
form av preliminär B-skatt. A-skatten utgår enligt skattetabeller eller efter
viss procent av uppburen löneinkomst. B-skatten debiteras normalt med det
belopp som enligt senaste taxering påförts som slutlig skatt.
Debitering och uppbörd sker gemensamt av krono- och kommunalutskylder inklusive de tidigare nämnda avgifterna. Preliminärskatten förfaller till
betalning under mars, maj, juli, september, november och januari under
uppbördsåret, vilket omfattar tiden fr. o. m. mars det ena året t. o. m. feb
ruari påföljande år. Sedan taxering blivit verkställd och den slutliga skatten
uträknats, sker en avräkning, varvid den skattskyldige gottskrivs i fråga
om A-skatt det under uppbördsåret influtna beloppet jämte i förekommande
fall s. k. särskilt uppdebiterat belopp samt i fråga om B-skatt det debiterade
beloppet. Dessutom gottskrivs den skattskyldige sådan preliminärskatt som
erlagts efter uppbördsårets utgång (s. k. fyllnadsbetalning av preliminär
skatt). Understiger vid avräkningen den gottskrivna preliminära skatten
motsvarande slutliga skatt, förfaller skillnaden, om denna är 10 kr. eller
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större, till betalning såsom kvarstående skatt under uppbördsterminerna
i mars och maj året efter taxeringsåret. Om den kvarstående skatten uppgår
till minst en femtedel av den slutliga skatten eller minst 10 000 kr., skall den
skattskyldige erlägga ränta för den kvarstående skatten efter avdrag för
1 000 kr. överstiger däremot den preliminära skatten motsvarande slutliga
skatt, återbetalas det överskjutande beloppet, om detta är 10 kr. eller större,
till den skattskyldige. Dessutom utgår ränta på den del av det överskjutan
de beloppet, som överstiger 1 000 kr., dock ej om räntebeloppet understiger
5 kr. Fr. o. m. år 1958 utgör räntesatsen för kvarstående skatt 9 % och för
överskjutande skatt 5 %. Räntebeloppet på överskjutande skatt maximera
des genom förordning den 13 maj 1960 (nr 155) till 100 000 kr. fr. o. m.
1960 års taxering.
Tillkommande skatt är skatt som skall erläggas i huvudsak på grund av
eftertaxering eller enligt beslut om ändrad debitering sedan slutlig skatt
påförts.
För inkomst av tjänst, som inte avser bestämd tidsperiod eller som inte
uppbärs vid regelbundet återkommande tillfällen skall fr. o. m. 1968 prelimi
när A-skatt utgå med 30 % av inkomsten mot tidigare 25 %. I vissa fall som
t. ex. vid utbetalning av retroaktiva lönebelopp, ackordsersättningar o. dyl.
skall preliminär A-skatt utgå enligt grunder som fastställs av centrala folk
bokförings- och uppbördsnämnden.
Överlämnar arbetstagare inte debetsedel på preliminär A-skatt till arbets
givaren skall avdrag för preliminär A-skatt göras enligt förhöjda skatte
skalor. Uppvisar vidare arbetstagare inte debetsedel på slutlig skatt för ar
betsgivaren skall avdrag för kvarstående skatt göras vid varje avlöningstillfälle med lika stort belopp som avdraget för preliminär A-slcatt.
I proposition den 18 oktober 1968 (nr 159) har föreslagits sådan änd
ring i uppbördsförordningen att preliminär A-skatt kan uttagas för skatt
skyldigs sidoinkomster, om detta är särskilt påkallat ur uppbördssynpunkt.
Ändringen, som föreslagits träda i kraft den 1 januari 1969, är betingad
av bestämmelser om uttagande av preliminär skatt på artistarvode, när det
utbetalas.
Arbetsgivarnas skyldighet att verkställa löneavdrag för skatt avser såväl
preliminär skatt som kvarstående skatt, varvid gäller, att preliminär skatt
utgår i första hand.
I fall, då detta kan förväntas medföra att preliminärskattens slutbelopp
bättre kommer att anpassas till den slutliga skatten, äger de lokala skatte
myndigheterna att på framställning av den skattskyldige eller på eget initia
tiv under uppbördsåret vidtaga jämkning av den preliminär skatt, som el
jest skulle utgå.
Slutligen bör erinras om att till kommunerna skall enligt särskilda regler
utbetalas vad de beslutat utdebitera såsom skatt utan avdrag för restfört be
lopp. Uppkommande förlust på restantier stannar helt på statsverket.
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Inkomsts kattetitelns utveckling budgetåren 196 3/6 4
—1 9 6 7/6 8
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste bud
getåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.).
Budgetår

1963/64

1964/65

Riksstat
Redovisat

8 000,0
8 545,1

9 700,0
10 629,3

1965/66

1966/67

1967/68

11 200,0
11 927,7

12 400,0
12 668,7

13 700,0
12 884,8

1968/69

14 200,0

De uträknade beloppen av de skatter och avgifter som under ifrågavaran
de period slutligt redovisats på inkomstskattetiteln har sammanställts i ne
danstående tablå.
Taxeringsår
1964
1965
Milj. kr.

Statlig inkomstskatt ..............
Därav: A-längden.............. 5
B- och C-längderna ....
Förmögenhetsskatt..................
Folkpensionsavgift ..................
Sjömansskatt1 ...........................
Totalt

1966

7 180
8 630
953
7 254
1227 1 376
261
294
1 268
1 347
112
127
8 821
10 398

1967

1968

10 100
8 675
1 425
366
1 407
122

9 782
8 553
1 229
341
1 591
138

10 839
9 593
1 246
374
1 891
148

11 995

11 852

13 252

Om de ovan återgivna beloppen av uträknad skatt jämförs med de re
dovisade nettoinkomsterna på inkomstskattetiteln framträder vissa olikhe
ter i utvecklingen. Detta sammanhänger med att förskjutningar i tidpunk
ten för inbetalning av skatt inverkar på det kassamässiga utfallet och med
att även andra skatter (främst kommunalskatten) och avgifter än de ovan
angivna statsskatterna passerar över titeln, vars kassamässigt redovisade
nettoinkomster därigenom påverkas. Efterföljande uppställning är avsedd
att belysa utvecklingen av de inkomster och utgifter på inkomstskattetiteln,
som tillsammans resulterat i de behållna inkomsterna på titeln. Vissa av
beloppen är approximativa.
Inkomster:
Prel. A-skatt under terminerna ..
Prel. B-skatt under terminerna ..
Fyllnadsbetalningar av preliminärskatt ...........................................
Kvarstående skatt...........................
Socialförsäkringsavgifter från direktdebiterade arbetsgivare m. m.
Tillkommande skatt, sjömansskatt,
restantier m. m.............................
Summa inkomster

1963/64
Milj. kr.

1964/65

1965/66

1966/67

1967/68

13 000
3 549

15 427
3 829

17 458
4 302

20 249
4 578

22 810
4 670

896
899

1 205
1 126

1 217
1 648

1 108
1 969

1 253
1 837

647

733

830

1 158

1 678

442

474

504

625

774

19 433

22 794

25 959

29 687

33 022

1 Influtna belopp under budgetåren 1963/64—1967/68.
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Utgifter:
Kommunalskattemedel..................
Överskjutande skatt......................
Övriga restitutioner ......................
Utbetalningar till allmänna försäkringskassorna, m. m.....................
Utbetalningar till allmänna pensionsfonden...................................
Omföringar.......................................
Summa utgifter
Inkomster utöver utgifter..............

1963/64
Milj. kr.

1964/65

1965/66

1966/67

1967/68

7 582
1 484
67

8 690
1 461
61

10 408
1 265
67

12 588
1 484
147

14 423
1 949
135

1 550

1 705

1 982

2 469

3 265

214
171
34
34
10 888 12 165
8 545 10 629

274
35
14 031
11 928

294
36
17 018
12 669

327
38
20 137
12 885

Beräkning av titelns inkomster
Preliminärskatteinkomsterna utgör de dominerande posterna bland in
komsttitelns bruttoinkomster. De har utvisat en snabb och oavbruten steg
ring under budgetåren 1963/64—1967/68. För bedömning av preliminärskatteuppbörden under innevarande budgetår lämnar uppbördsstatistiken
vägledning. Denna statistik omfattar förutom uppgifter om influtna belopp
av preliminär A- och B-skatt även uppgifter om kvarstående skatt och till
kommande skatt. Med hjälp av nämnda statistik har uppbörden kunnat föl
jas t. o. m. uppbördsterminen i september 1968.
Vad beträffar den preliminära A-skatten följer denna med hänsyn till sin
karaktär av egentlig källskatt nära löneinkomsternas förändringar. Den
faktiska uppbörden av preliminär A-skatt under uppbördsterminerna i juli
och september uppbördsåret 1968—69 överensstämmer väl med vad som
räknades med i april. Att döma av de uppgifter, som nu föreligger angående
den totala uppbörden för novemberterminen, kan även för denna räknas
med ungefär samma belopp som i april. Sammanlagt för de fyra sista ter
minerna av innevarande uppbördsår beräknas inflödet av preliminär A-skatt
öka med ca 42 milj. kr. i jämförelse med aprilberäkningen.
Vid beräkningen av uppbörden av preliminär A-skatt under nästkomman
de uppbördsår har riksrevisionsverket utgått från den förutsedda stegringen
av lönesumman under 1969 (jfr s. 16). I höjande riktning påverkas upp
börden även av en höjning av den kommunala utdebiteringen — enligt preli
minära uppgifter med 91 öre per inkomstskattekrona från den under 1968
gällande medelutdebiteringen av 19,34 kr.
Inkomsterna av preliminär B-skatt under de ordinarie uppbördsterminer
na av innevarande uppbördsår kommer enligt tillgängliga uppgifter att bli
mindre än vad som förutsattes vid beräkningen i april 1968. Preliminär Bskatt debiteras normalt med det belopp som senast påförts som total slut
lig skatt. Detta betyder, att de kända resxdtaten av 1967 års taxering legat
till grund för den debiterade B-skatten för innevarande uppbördsår. På
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samma sätt kommer det nu kända resultatet av 1968 års taxering att ligga
till grund för den debiterade B-skatten för nästkommande uppbördsår och
taxeringsresultatet vid 1969 års taxering för den debiterade B-skatten för
upbördsåret 1970—71. De skattskyldiga, som erlägger preliminär B-skatt,
bar emellertid möjlighet att begära jämkningar i den preliminära B-skat
ten. Av denna anledning har den debiterade B-skatten väsentligt brukat av
vika från senast kända slutliga skatt. En något ökad uppbörd av preliminär
B-skatt kan väntas under uppbördsåret 1969—70.
Jämsides med beräkningarna av preliminärskatteuppbörden har riksrevi
sionsverket uppskattat vad som kommer att påföras de skattskyldiga i slut
lig skatt vid 1969 och 1970 års taxeringar. Vid beräkningen har, förutom
med påförda inkomst- och förmögenhetsskatter, räknats med påförda folk
pensionsavgifter och debiterade sjukförsäkrings- och tilläggspensionsavgifter till följande belopp. Som jämförelse har även de påförda avgifterna en
ligt 1968 års taxering medtagits (prel. siffror).

Folkpensionsavgifter ........ ................
Sjukförsäkringsavgifter .. . ................
Tilläggspensionsavgifter ... ................

Taxeringsår
1968
Milj. kr.

1969

1970

1 891
1 216
339

2 260
1 510
380

2 440
1 670
420

Med utgångspunkt från ovan nämnda beräkningar av vad som kommer
att påföras de skattskyldiga i slutlig skatt vid 1969 års och 1970 års taxe
ringar kan man räkna med ett betydande utrymme för fyllnadsbetalningar
av preliminärskatt efter utgången av uppbördsåren 1968—69 resp. 1969—
70. Under våren 1968 inflöt fyllnadsbetalningar av preliminärskatt med
1 253 milj. kr., varav bolagen svarade för 510 milj. kr. (41 %).
Riksrevisionsverket räknar med att bolagen kommer att verkställa fyll
nadsbetalningar under våren 1969 och våren 1970 i sådan omfattning, att
för deras del den kvarstående skatten vid taxeringarna 1969 och 1970 blir
av ungefär samma storlek som den överskjutande skatten. Riksrevisions
verket anser sig vidare med hänsyn till inkomstutvecklingen böra räkna
med att övriga fyllnadsbetalningar kommer att bli av betydande omfattning
såväl under våren 1969 som under våren 1970. Under dessa förutsättningar
beräknar riksrevisionsverket de totala fyllnadsbetalningarna till 1 300 milj.
kr. under våren 1969 och till 1 500 milj. kr. under våren 1970.
Riksrevisionsverket har ansett sig böra uppskatta under budgetåren 1968/
69 och 1969/70 totalt inflytande preliminär A- och B-skatt inklusive fyll
nadsbetalningar av preliminärskatt, till 31 600 resp. 34 740 milj. kr. Det
bör understrykas, att de angivna beloppen är osäkra
inom vida marginaler. Utöver de svårigheter som alltid föreligger
vid inkomstberäkningarna, främst då att bestämma skatteunderlagets ut
veckling och att bedöma effekten av att en del skattskyldiga i viss utsträck-
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ning kan välja tidpunkt för skatternas erläggande, har tillkommit andra
svårigheter som här bör omnämnas. Effekten av dels schabloniseringen av
kommunalskatteavdraget och dels den s. k. frivilliga särbeskattningen har
fått fullt genomslag fr. o. m. budgetåret 1968/69. För båda dessa skatte
reformer har det saknats statistiskt primärmaterial, vilket medfört att det
varit mycket svårt att vid inkomstberäkningarna i full utsträckning göra
de analyser som riksrevisionsverket hade önskat.
Allteftersom den nya ADB-tekniken på uppbördsområdet kan tas i an
språk för att producera visst statistiskt material som är relevant för in
komstberäkningarna kommer dessa att grundas på ett bättre sakunderlag
än som hittills varit möjligt.
Såsom förut nämnts blir i samband med att ett visst års preliminärskatt
avräknas från den slutliga skatten för samma år det belopp, som återstår
att erlägga, påfört de skattskyldiga såsom kvarstående skatt, under det att
vad som betalats för mycket i preliminärskatt skall återbetalas som över
skjutande skatt. Den inflytande kvarstående skatten kommer sedan att ingå
bland inkomstskattetitelns inkomster, medan utbetalningarna av överskju
tande skatt upptas bland titelns utgifter.
Omfattningen av den kvarstående och den överskjutande skatten, som
belyser preliminärskattebetalningarnas bristande anpassning till de slutligt
debiterade skatterna, framgår av följande uppgifter. I tablån, som även om
fattar den slutliga skatten med fördelning på A-längd och B- och C-längd,
har även införts procenttal, som visar storleken av den kvarstående skatten
och den överskjutande skatten jämförd med den enligt resp. taxering på
förda slutliga skatten.
TaxSlutlig skatt
eringsår A-längd B-och Summa
C-längd

1963
1964
1965
1966
1967
1968

13 090
14 970
17 871
21 092
23 026
25 702

1 790
2 003
2 327
2 465
2 258
2 327

14 880
16 973
20 198
23 557
25 284
28 029

Kvarstående skatt
A-längd B-och Summa
Clängd

965
1 216
1 800
2 166
2 083
2 148

104
125
174
209
193
226

1 069
1 341
1 974
2 375
2 276
2 374

%

7,2
7,9
9,8
10,1
9,0
8,5

Överskjutande skatt
A-längd B-och Summa
C-längd

1 311
1 278
1 105
1 260
1 699
2 129

172
184
160
224
250
370

%

1 484 10,0
1 461 8,6
1 265 6,3
1 484 6,3
1 949 7,7
2 499 8,9

Som framgår av tablån har den kvarstående skatten överstigit den över
skjutande under taxeringsåren 1965—1967 medan förhållandet varit om
vänt under taxeringsåren 1963, 1964 och 1968. Beträffande sistnämnda
taxeringsår kan nämnas att den ovanligt höga överskjutande skatten, 2 499
milj. kr. bl. a. torde kunna förklaras av att nya preliminärskattetabeller, i
vilka effekten av schabloniseringen av kommunalskatteavdraget inräknats,
gällde först fr. o. m. den 1 juli 1967. Vid 1968 års taxering påverkade ef
fekten av schabloniseringen hela inkomståret 1967.
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Enligt uppgifter avseende 1968 års taxering, fördelar sig den kvarstående
skatten med 2 148 milj. kr. på fysiska personer och 226 milj. kr. på aktie
bolag m. fl. Räntan på den kvarstående skatten uppgår till 96 milj. kr. Åter
betalningarna av överskjutande skatt fördelar sig med 2 129 milj. kr. på
fysiska personer och 370 milj. kr. på övriga skattskyldiga. Räntan på över
skjutande skatt uppgår till 40 milj. kr.
Riksrevisionsverket har räknat med att den kvarstående skatten i mot
sats till föregående år kommer att överstiga den överskjutande skatten vid
1969 års taxering. Beträffande beloppen för den kvarstående och överskju
tande skatten räknar riksrevisionsverket med att de blir av storleksord
ningen 2 600 milj. kr. resp. 2 000 milj. kr.
Den kvarstående skatt, som påförs enligt taxeringarna 1968 och 1969,
skall erläggas under budgetåren 1968/69 resp. 1969/70. Under dessa budget
år utbetalas även den överskjutande skatten enligt nämnda taxeringar. Vid
beräkningen av de belopp, varmed kvarstående skatt kommer att inflyta,
får hänsyn tagas till att en del av de påförda beloppen icke erläggs i rätt tid
utan blir restförda. Den inflytande kvarstående skatten uppskattas för bud
getåret 1968/69 till 1 970 milj. kr. och för budgetåret 1969/70 till 2 160
milj. kr.
Såsom av det föregående framgått redovisas även vissa socialförsäkrings
avgifter från direktdebiterade arbetsgivare över inkomstskattetiteln. Med
ledning av de uppgifter, som lämnats av riksförsäkringsverket i skrivelse
till riksrevisionsverket den 8 november 1968, kan dessa bidrag och avgifter
beräknas komma att uppgå till 1 970 milj. kr. för innevarande och till 2 070
milj. kr. för nästföljande budgetår. I dessa belopp har medräknats statens
arbetsgivarbidrag.
Slutligen beräknar riksrevisionsverket inflytande restantier, sjömans
skatt, tillkommande skatt m. m. till 900 milj. kr. för budgetåret 1968/69 och
till 950 milj. kr. för budgetåret 1969/70.
Under hänvisning till det anförda beräknar riksrevisionsverket, på sätt
framgår av på s. 32 intagen sammanfattning, samtliga inflytande inkomster
på titeln skatt på inkomst och förmögenhet m. m. under budgetåret 1968/69
till 36 440 milj. kr. och under budgetåret 1969/70 till 39 920 milj. kr.
Beräkning av titelns utgifter
Den mest betydande posten på utgiftssidan utgörs av utbetalningarna av
kommunalskattemedel. Staten uppbär primärt hela källskatteuppbörden.
Kommunerna erhåller för varje kalenderår förskott grundat på senast kän
da taxering och den aktuella utdebiteringen. När taxeringsresultatet för ifrå
gavarande kalenderår föreligger sker slutavräkning, varvid saldot mellan
slutligt uträknade belopp och uppburna förskott tillgodoräknas kommuner
na eller statsverket allteftersom förskotten understiger eller överstiger de
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slutligt uträknade beloppen. I kommunernas fordran på statsverket, som
framräknas per den 1 januari varje kalenderår, ingår sålunda vid stigande
skatteunderlag såväl förskott som slutavräkningsmedel. Kommunernas ford
ran utbetalas varannan månad med i princip en sjättedel av årsbeloppet
vid varje tillfälle.
Inkomstskattetiteln har under första delen av budgetåret 1968/69 belas
tats med utbetalningar till kommunerna med ca 7 580 milj. kr. Härtill kom
mer kommunernas andel av sjömansskatten på omkring 70 milj. kr. För
kalenderåret 1969 skall utbetalningarna av förskott grundas på skatteun
derlaget enligt 1968 års taxering. Enligt uppgifter från statistiska central
byrån om den beskattningsbara inkomstens storlek och om den kommunala
utdebiteringen har riksrevisionsverket beräknat utbetalningarna av förskott
på kommunal inkomstskatt under kalenderåret 1969 till 14 400 milj. kr.
Slutavräkningen på det under kalenderåret 1967 utbetalade förskottet på
kommunal inkomstskatt har beräknats till omkring 2 130 milj. kr. Sam
manlagt skulle sålunda utbetalningarna under kalenderåret 1969 kunna
beräknas till omkring 16 530 milj. kr. (exkl. sjömansskatt på ca 70 milj.
kr.). Hälften av detta belopp skall utbetalas under senare hälften av bud
getåret 1968/69. Utbetalningarna av kommunalskattemedel under budget
året 1968/69 kan sålunda beräknas till ca 15 910 milj. kr.
Motsvarande utbetalningar under budgetåret 1969/70 skulle enligt det
föregående för budgetårets första hälft uppgå till omkring 8 330 milj. kr.
(inkl. sjömansskatt 70 milj. kr.). För senare hälften av samma budgetår
kan utbetalningarna med utgångspunkt från den antagna inkomstutveck
lingen under år 1968 samt under förutsättning av en kommunal medelut
debitering som med 25 öre per inkomstskattekrona överstiger den för 1969
gällande utdebiteringen beräknas till omkring 8 830 milj. kr. Statens utbe
talningar av kommunalskattemedel under budgetåret 1969/70 skulle enligt
dessa beräkningar komma att uppgå till ca 17 160 milj. kr. De beräknade
utbetalningarna av kommunalskattemedel under kalenderåren 1968, 1969
och 1970 samt budgetåren 1968/69 och 1969/70 har sammanställts i följan
de tablå (milj. kr.).
Kalenderår
1968

l:a halvåret. ............ 7 580
2:a halvåret. ............ 7 640
Summa 15 220

1969

8 270
8 330
16 600

1970

8 830
8 910
17 740

Budgetår
1968/69

7 640
8 270
15 910

1969/70

8 330
8 830
17 160

Från riksstatstiteln skall vidare återbetalas överskjutande preliminär
skatt. Såsom framgått av det föregående uppgår denna för budgetåret 1968/
69 till ca 2 500 milj. kr. För budgetåret 1969/70 har den beräknats till 2 000
milj. kr. Härtill kommer restitutioner på grund av nedsättning i taxering
m. m., vilka uppskattats till 100 milj. kr. för vartdera budgetåret.
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Till de allmänna försäkringskassorna skall utbetalas förskott och slutavräkningsbelopp avseende avgifter från direktdebiterade och skattedebiterade arbetsgivare samt skattedebiterade egenavgifter. Med ledning av uppgif
ter i riksförsäkringsverkets ovannämnda skrivelse beräknar riksrevisions
verket ifrågavarande utbetalningar till 3 560 milj. kr. för budgetåret 1968/
69 och till 3 880 milj. kr. för budgetåret 1969/70. Riksrevisionsverket har
vidare förutsatt, att förskott på avgifter till försäkringskassorna under näst
kommande budgetår endast kommer att utgå med det belopp som utöver
avräkningsmedlen erfordras för att täcka kassornas medelsbehov.
Under budgetåren 1968/69 och 1969/70 kommer vid 1968 och 1969 års
taxeringar skattedebiterade avgifter till tilläggspensioneringen att utbetalas
till allmänna pensionsfonden. Med ledning av uppgifter från riksförsäk
ringsverket och länsstyrelserna beräknar riksrevisionsverket ifrågavarande
utbetalningar till 360 milj. kr. för budgetåret 1968/69 och till 400 milj. kr.
för budgetåret 1969/70.
Titeln skall slutligen belastas med omföringar av utskiftnings- och ersätt
ningsskatt, skogsvårdsavgifter och vissa annuiteter samt allmän varuskatt
i vissa fall för jordbruksprodukter. Sammanlagt kan de ifrågavarande omföringarna beräknas uppgå till omkring 40 milj. kr. för vartdera budgetåret
1968/69 och 1969/70.
Enligt det föregående har riksrevisionsverket på sätt framgår av på s. 32
intagen sammanfattning beräknat titelns utgifter för budgetåret 1968/69 till
22 470 milj. kr. samt för budgetåret 1969/70 till 23 580 milj. kr.
Avsättningar till och återföringar från budgetutjäm
ningsfonden av kommunalskattemedel
Genom beslut av 1952 års riksdag inrättades en fond för reglering av ut
betalningarna av kommunalskattemedel. Fonden ingår som en del av bud
getutjämningsfonden och avsättningar och återföringar berör sålunda icke
de redovisade inkomsterna på titeln skatt på inkomst och förmögenhet m. m.
I riksstaten för budgetåret 1968/69 har räknats med en nettoåterföring
av kommunalskattemedel från budgetutjämningsfonden på 250 milj. kr. De
avsättningar och återföringar, som enligt nu föreliggande beräkningar bör
verkställas under budgetåren 1968/69 och 1969/70, framgår av följande
sammanställning:
1968/69
Milj. kr.

Avsättning..................... ............ 1 400
Återföring .................... ............ 1 750
Nettoåterföring............ ............ —350

1969/70

1 400
1 675
— 275
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Sammanfattning av beräkningarna
De beräkningar av inkomsterna och utgifterna på inkomstskattetiteln,
för vilka redogjorts i det föregående, kan sammanfattas på följande sätt.
Som jämförelse har även medtagits motsvarande belopp för det avslutade
budgetåret 1967/68. Beloppen anges i milj. kr.
1967/68
Inkomster:
Prel. A-skatt under terminerna ...................... 22 810
Prel. B-skatt under terminerna ......................
4 670
Fyllnadsbetalningar av preliminärskatt..........
1 253
Kvarstående skatt ...........................................
1 837
Socialförsäkringsavgifter från direktdebiterade
arbetsgivare m. m...........................................
1 678
Tillkommande skatt, sjömansskatt, restantier
m. m.................................................................
774
Summa inkomster 33 022
Utgifter:
Kommunalskattemedel ................................... 14 423
Överskjutande skatt .......................................
1 949
Övriga restitutioner...........................................
135
Utbetalningar till allmänna försäkringskassor
na, m. m..........................................................
3 265
327
Utbetalningar till allmänna pensionsfonden ..
Omföringar ........................................................
38
Summa utgifter 20 137
Inkomster utöver utgifter ................................... 12 885

1968/69

1969/70

25 570
4 730
1 300
1 970

28 180
5 060
1 500
2 160

1 970

2 070

900
36 440

950
39 920

15 910
2 500
100

17 160
2 000
100

3 560
360
40
22 470
13 970

3 880
400
40
23 580
16 340

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln skatt på inkomst och
förmögenhet m. m. för budgetåret 1968/69 till 14 000 000 000 kr. och före
slår, att titeln för budgetåret 1969/70 uppförs med 16 300 000 000 kr.

Kupongskatt

Enligt förordning den 12 februari 1943 (nr 44) om kupongskatt skall i
utlandet bosatta och vissa med dem likställda aktieägare erlägga inkomst
skatt i form av kupongskatt för utdelning på aktie i svenskt aktiebolag.
Kupongskatten utgår enligt förordning den 23 februari 1956 (nr 104) med
30 % av utdelningen. Enligt avtal med vissa länder gäller särskilda bestäm
melser för därav berörda skattskyldiga. Skatten innehålls när utdelningen
lyfts och inbetalas av bolagen till ett under länsstyrelsen i Stockholms län
lydande organ, benämnt kupongskattekontoret.
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste bud
getåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.).
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Bud§etår

1964/65

1965/66

Riksstat.......................
Redovisat ...................

8,0
8,7

9,0
9,2

1966/67

1967/68

9,0
11,2

15,0
10,1
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1968/69

12 0
. ’

I skrivelse till riksrevisionsverket den 9 oktober 1968 har länsstyrelsen i
Stockholms län beräknat inkomsten av kupongskatt till 13 milj. kr. för
budgetåret 1968/69 och till 13,5 milj. kr. för budgetåret 1969/70.
Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln kupongskatt för bud
getåret 1968/69 till 13 000 000 kr. och föreslår, att titeln för budgetåret
1969/70 uppförs med 13 500 000 kr.
Utskiftningsskatt och ersättningsskatt

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.).
Budgetår

Riksstat..............................
Redovisat
Inkomster ..................
Utgifter .......................
Nettoredovisat ..............

1964/65

1965/66

1966/67

1967/68

1,0

1,0

1,0

2,0

1,1
—
1,1

3,7
_
3,7

2,3
2,4
—0,1

1968/69

10

1,6
_
1,6

Vid 1968 års taxering uppgår enligt uppgift från statistiska centralbyrån
den uträknade utskiftningsskatten till 1,2 milj. kr.
Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln utskiftningsskatt och
ersättningsskatt för budgetåret 1968/69 till 1 000 000 kr. och föreslår, att
titeln för budgetåret 1969/70 uppförs med likaledes 1 000 000 kr.
Skogsvårdsavgifter

Enligt förordning den 28 juni 1946 (nr 324) om skogsvårdsavgift skall
sådan avgift erläggas för jordbruksfastighet, vilken vid fastighetstaxering
åsatts särskilda värden för skogsmark och växande skog, dock med vissa
undantag. Avgiften utgår i förhållande till nämnda taxeringsvärden, dock
med högst en och en halv promille. För varje år bestämmes med vilket
promilletal avgiften för det året skall utgå.
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste bud
getåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.).
BudSetår

Riksstat ...............................
Redovisat...............................
3

1964/65

10,2
10,1

1965/66

1966/67

1967/68

10,2
10,4

10,2
10,4

10,2
9,9

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 1. Bil. 1. Bilaga 2

1968/69

10 2
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I skrivelse till riksrevisionsverket den 4 oktober 1968 har skogsstyrelsen
anfört följande:
»Genom förordningen den 8 mars 1968 (nr 62) har Knngl. Maj :t i över
ensstämmelse med riksdagens beslut funnit gott bestämma det promille
tal med vilket skogsvårdsavgift enligt förordningen den 28 juni 1946 (nr
324) skall utgå för år 1968 till 0,9 promille.
Enligt inhämtad uppgift från statistiska centralbyrån beträffande taxeringsutfallet för år 1968 uppgår underlaget för beräkning av skogsvårds
avgift till 10 695,3 milj. kr. Motsvarande underlag föregående år var 10 948
milj. kr.
Med utgångspunkt från ovannämnda promilletal och med tillämpning av
10 695,3 milj^ kr. som underlag skulle inkomsten av skogsvårdsavgifter för
budgetåret 1968/69 kunna förväntas bli 9,6 milj. mot det i riksstat en för
nämnda budgetår upptagna beloppet 10,2 milj. kr.
Emellertid brukar inkomstutfallet på förevarande område alltid avvika
något från det utifrån teoretiska utgångspunkter beräknade beloppet. Föl
jande uppställning visar utvecklingen under åren 1963—1968.
Promilletal

1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
0,9

År

Milj. kr.

1 riksstaten upptaget
belopp
Milj. kr.
Budgetår

1963
1964
1965
1966
1967
1968

10
10
10
10
10
10

1963/64
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68
1968/69

Underlagssumma

196,8
091,9
067,4
945,6
948,0
695,3

10,2
10,2
10,2
10,2
10,2
10,2

Verkliga
inkomster
Milj. kr.

10,100
10,134
10,423
10,418
9,871

De fastighetstaxeringsvärden som fastställdes år 1965 har använts fr. o. m.
1966 års taxering dvs. inkomståret 1965. 1966 års skogsvårdsavgift har gett
utslag på statsinkomsterna budgetåret 1966/67.
Beträffande inkomsterna av samma avgift för budgetåret 1969/70 skulle
vid oförändrad underlagssumma skogsvårdsavgiften för år 1969 rent mate
matiskt behöva tas ut med 0,954 promille för att ifrågavarande inkomster
skulle uppgå till 10,2 milj. kr. En höjning av skogsvårdsavgiften till en pro
mille för år 1969 borde vid oförändrad underlagssumma (10 695,3 milj. kr.)
medföra 10,7 milj. kr. i inkomster.
Den ovan intagna uppställningen visar bl. a. att underlagssumman för år
1967 ökat med 2,4 milj. kr. jämfört med motsvarande summa för år 1966.
Trots denna ökning av skatteunderlaget minskade skatteinkomsterna från
10,418 milj. kr. budgetåret 1966/67 till 9,871 milj. kr. budgetåret 1967/68
dvs. med drygt 0,5 milj. kr.
Sätts rent matematiskt underlagssumman för år 1967 och inkomsterna för
budgetåret 1967/68 i relation till underlagssumman för år 1968 skulle in
komsterna budgetåret 1968/69 uppgå till 9,643 milj. kr. dvs. understiga det i
riksstaten upptagna beloppet 10,2 milj. kr. med drygt 0,5 milj. kr.
Skogsstyrelsen vill emellertid i nuvarande läge föreslå att promillesatsen
och inkomsterna upptas till oförändrade 0,9 promille och 10,2 milj. kr. för
år 1969 resp. budgetåret 1969/70.»
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Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln skogsvårdsavgifter
för budgetåret 1968/69 till 10 200 000 kr. och föreslår, i avvaktan på be
slut om promilletalets storlek, att titeln för budgetåret 1969/70 uppförs
med likaledes 10 200 000 kr.
Bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste bud
getåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.).
Budgetår

Riksstat.........................
Redovisat ....................

1964/65

1965/66

3,0
3,5

3,0
3,5

1966/67

4,0
3,2

1967/68

4,0
2,0

1968/69

3,5

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln bevillningsavgifter
för särskilda förmåner och rättigheter för budgetåret 1968/69 till 3 000 000
kr. och föreslår, att titeln för budgetåret 1969/70 uppförs med likaledes
3 000 000 kr.
Arvsskatt och gåvoskatt
Arvs- och gåvoskatt utgår enligt förordning den 6 juni 1941 (nr 416) med
därefter genom förordning den 21 maj 1964 (nr 310) företagna ändringar.
Skattskyldig är den som genom arv eller testamente eller genom gåva för
värvar egendom. Befriade från skyldighet att erlägga arvs- och gåvoskatt
är staten och vissa stiftelser samt från att erlägga gåvoskatt dessutom
kyrka, landsting, primärkommuner och hushållningssällskap. Uppbörden
av arvsskatt och gåvoskatt ombesörjs av länsstyrelserna. Enligt förord
ningen skall skatten jämte ränta, där sådan påförts, betalas till länsstyrel
sen i det län dit vederbörande underrätt hör, om underrätten är beskattningsmyndighet, i annat fall till den länsstyrelse som är beskattningsmyndighet. Inbetalning skall ske till postgirokonto hos länsstyrelsen.
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste bud
getåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.).
Budgetår

Riksstat .........................
Redovisat.........................
Därav influten gåvoskatt
ca..................................

1964/65

1965/66

1966/67

1967/68

140,0
144,6

155,0
167,4

170,0
191,6

210,0
206,1

13,0

11,7

15,9

1968/69

200,0

14,7

Länsstyrelserna har i skrivelser till riksrevisionsverket beräknat inkoms
terna på titeln arvsskatt och gåvoskatt till 186 milj. kr. för budgetåret 1968/
69 och till 188 milj. kr. för budgetåret 1969/70. Under juli—september 1968
har i arvs- och gåvoskatt redovisats sammanlagt 44,1 milj. kr. mot 56,5
milj. kr. under motsvarande tid föregående budgetår.

Statsverkspropositionen år 1969. Bil. 1: Finansplanen

36

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln arvsskatt och gåvo
skatt för budgetåret 1968/69 till 200 000 000 kr. och föreslår, att titeln för
budgetåret 1969/70 upförs med 210 000 000 kr.
Lotterivinstskatt
Enligt förordning den 28 september 1928 (nr 376) utgår skatt på vinst i
svenskt lotteri och på vinst vid dragning på premieobligationer om vinstens
värde överstiger 100 kr. i fråga om varu- eller tombolalotteri och 25 kr. i
fråga om penninglotteri. Fr. o. m. den 1 juli 1966 höjdes genom förordning
den 27 maj 1966 (nr 219) värdet för skattepliktig varu- eller penningvinst
till 200 resp. 50 kr. Skatten utgår för närvarande med 20 % på premieobligationsvinst och med 30 % av vinstens värde på annan vinst. Vid beräkning
av skattebeloppet skall i vinstens värde inräknas den på vinsten belöpande
skatten. Lotteriets anordnare eller premieobligationens utfärdare skall in
nehålla så stor del av vinsten, som motsvarar den stadgade skatten på den
samma. Det åligger lotteriarrangör att erlägga den på vinsterna belöpande
skatten genom insättning på postgirokonto hos kontrollstyrelsen, som är
beskattningsmyndighet.
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste bud
getåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.).
Budgetår

Riksstat ..............................
Redovisat..............................

1964/65

1965/66

1966/67

1967/68

92,0
110,8

110,0
103,8

100,0
90,4

95,0
91,6

1968/69

95,0

I skrivelse till riksrevisionsverket den 11 november 1968 har kontroll
styrelsen beräknat inkomsterna av lotterivinstskatt till 95 milj. kr. för
innevarande budgetår och till 100 milj. kr. för budgetåret 1969/70. Kontroll
styrelsen har härvid anfört följande:
»Lotterivinstskatt inflöt under budgetåret 1967/68 med 91,6 milj. kr. Un
der tiden juli—oktober 1967 erlades 24,5 milj. kr. och under samma tid
1968 har influtit 25,4 milj. kr. ökningen utgör 3,6 %.»
Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln lotterivinstskatt för
budgetåret 1968/69 till 95 000 000 kr. och föreslår, att titeln för budgetåret
1969/70 uppförs med 100 000 000 kr.
Stämpelskatt och stämpelavgift
Stämpelskatt utgår enligt stämpelskatteförordningen den 21 maj 1964 (nr
308) och omfattar förvärv av fast egendom och tomträtt, inteckning för
fordran, förvärv av registreringspliktigt fartyg, emission av aktier, obliga
tioner och vissa andra svenska värdepapper, insatser i svenska kommandit
bolag, vissa transaktioner med utländska värdepapper samt lotterier. Inom
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det skattepliktiga området utgår stämpelskatt med vissa undantag (bl. a.
för stat och kommun) enligt följande beräkningsgrunder.
Vid förvärv av fast egendom och tomträtt skall stämpelskatt erläggas med
en krona för varje fullt hundratal kronor av egendomens värde dock lägst
tio kronor. Förvärvas egendom av juridisk person utgår skatten i regel med
dubbelt belopp. Då inteckning för fordran beviljas eller då ansökan om
sådan inteckning förklaras vilande skall stämpelskatt utgå med fyra kronor
för varje fullt tusental kronor av det kapitalbelopp, för vilket inteckning be
viljas eller ansökan om inteckning förklaras vilande. Vid förvärv av registreringspliktigt fartyg med ett värde av minst 25 000 kr. skall stämpelskatt er
läggas med en krona för varje fullt hundratal kronor av fartygets värde vid
tiden för förvärvet. Vid emission av aktier, obligationer och vissa andra
svenska värdepapper utgår stämpelskatt vad avser aktier med tio öre för
varje fullt tiotal kronor av aktiens nominella belopp eller, om högre belopp
skall betalas för aktierna, av det högre beloppet och vad avser obligationer
och andra skuldebrev med 60 öre för varje påbörjat hundratal kronor av skul
debrevets nominella belopp. För lotteri skall under vissa förutsättningar
stämpelskatt utgå med fem kronor för varje fullt hundratal kronor av insats
beloppet i den mån detta överstiger 15 000 kr.
Stämpelavgift utgår enligt förordning den 21 maj 1964 (nr 309) om änd
ring i förordningen den 6 november 1908 (nr 129) vid köp och byte av fond
papper.
Enligt stämpelkungörelsen skall influtna stämpelmedel inlevereras till
kontrollstyrelsen resp. sjöfartsstyrelsen, som är uppbördsmyndigheter
fr. o. m. den 1 januari 1965.
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln stämpelskatt och
stämpelavgift framgår av efterföljande sammanställning (milj. kr.).
Budgetår

Riksstat............................................................
Redovisat .......................................................

1966/67

190,0
184,6

1967/68

1968/69

200,0
232,1

205,0

Kontrollstyrelsen har i sin förenämnda skrivelse till riksrevi
sionsverket beräknat inkomsterna av stämpelskatt och stämpelavgift till
235 milj. kr. för budgetåret 1968/69 och till 245 milj. kr. för budgetåret
1969/70 och därvid anfört bl. a. följande:
»Under budgetåret 1967/68 inflöt 229,4 milj. kr. Under tiden juli—oktober
1968 har influtit 77,1 milj. kr. mot 66,4 milj. kr. under motsvarande tid före
gående år. Ökningen utgör 16,1 %. Vid bedömningen av ökningstakten för
innevarande budgetår bör dock beaktas att skatteintäkten under vissa må
nader föregående budgetår var exceptionellt stor. Med hänsyn härtill torde
den procentuella ökningen från föregående till innevarande budgetår i dess
helhet bli väsentligt mindre än 16 %. De större posterna under denna titel
hänför sig till stämpelskatten på lagfarter och inteckningar. Expansionen
på fastighetsmarknaden kan väntas fortsätta.»
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Sjöfartsstyrelsen uppskattar inkomsterna av stämpelskatt vid
förvärv av registreringspliktiga fartyg till 3,7 milj. kr. för vart och ett av
budgetåren 1968/69 och 1969/70.
Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln stämpelskatt och
stämpelavgift för budgetåret 1968/69 till 240 000 000 kr. och föreslår, att
titeln för budgetåret 1969/70 uppförs med 250 000 000 kr.

2. Automobilskattemedel
Fordonsskatt
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.).
Budgetår

1964/65

Riksstat................................
Redovisat ............................

550,0
544,8

1965/66

1966/67

1967/68

1968/69

600,0
578,8

620,0
617,2

940,0
865,7

1 000,0

Enligt förordning den 2 juni 1922 (nr 260) om automobilskatt skall för
automobil eller släpvagn, som efter vad särskilt är stadgat, blivit här i riket
registrerad, årligen erläggas skatt enligt i förordningen meddelade bestäm
melser. Skattesatserna har justerats vid flera tillfällen, senast genom för
ordning den 24 februari 1967 (nr 38), som gäller fr. o. m. den 1 januari 1968.
Enligt denna förordning uppjusterades fordonsskattens grund- och tilläggs
avgifter med 50 % och utgår för år räknat med:
Typ av fordon

Grundavgift
Kronor

Personbil..............................
Lastbil..................................
Buss.......................................
Tvåhjulig lätt motorcykel
Tvåhjulig tung motorcykel
utan sidvagn.....................
Motorcykel med sidvagn och
trehjulig motorcykel ..

165
165
165
45

Tilläggsavgifter kr/påbörjat 100-tal kg
Kilogram
901—
3 001—
5 001—
7 001—

42
55
49

96

180
82

60
90

För släpfordon utgår skatten enligt följande:
Avgift

120
180
240
360
600
840
1 080
1 320
1 800

Totalvikt1

kr...........................................
kr...........................................
kr...........................................
kr...........................................
kr...........................................
kr...........................................
kr...........................................
kr...........................................
kr...........................................

1 Totalvikt = tjänstevikt + tillåten maximilast

Högst
999 kg
»
1 499 kg
»
1 999 kg
»
2 999 kg
»
4 999 kg
»
7 999 kg
»
10 999 kg
»
13 999 kg
Över 13 999 kg
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Genom förordning den 26 januari 1968 (nr 13) har fr. o. m. den 1 januari
1970 vägtrafikförordningen ändrats så, att indelningsgrunden för lätt resp.
tung motorcykel avser cylindervolym i stället för tjänstevikt.
Ordinarie uppbörd av skatten äger rum fr. o. m. år 1963 under tiden 10
februari—4 mars varje år. Enligt förordning den 3 november 1967 (nr 605)
och den 20 september 1968 (nr 488) gäller att beträffande skattebelopp över
stigande 1 500 kr. betalningsanstånd kan medges intill utgången av maj,
augusti resp. november månad. Tidpunkten är beroende av skattens storlek.
Utvecklingen av beståndet (netto) av olika fordonsslag under de senaste
åren enligt centrala bilregistret belyses av följande uppställning.
Antal fordon vid utgången av resp. år samt förändring av fordonsbeståndet under året

Personbilar........

1963

1964

1965

1 556 005
+ 131 956

1 665 782
+ 109 777

1 792 671
+ 126 889

Lastbilar.............

1967
+

1 967 248
78 055

+

130 979
2 370

+

133 650
2 671

_

131 554
2 096

+

133 286
1 732

+

137 796
4 510

+

9 703
547

+

10 104
401

+

10 295
191

+

11 027
732

+

12 083
1 056

_

107 343
18 696

_

87 774
19 569

_

64 419
23 355

_

51 401
13 018

_

47 712
3 689

49 622
6 575

+

59 580
9 958

+

70 433
10 853

+

82 361
11 928

+

97 195
14 834

Bussar.................
Motorcyklar ...

1966
1 1 889 193
+ 96 522

Släpfordon........
+
1 Preliminär uppgift

Under de tio första månaderna av år 1968 har nyinregistrerats 165 782
personbilar och 11 718 lastbilar. Under samma tid 1967 var antalet nyinregistrerade fordon 143 176 resp. 11 288.
I nedanstående tablå, vilken sammanställts med hjälp av centrala bilre
gistrets antalsberäkning per 31/12 1967 per skattegrupp har fordonsskatten
framräknats för budgetåren 1968/69 och 1969/70.I
Medelskatt per
fordon
kr.

Personbilar ..............................
Lastbilar ..................................
Bussar .......................................
Motorcyklar..............................
Släpfordon ..............................
Utöver huvud debiteringen
inflytande skatt ................
Summa fordonsskatt

242
2 767
3 268
56
470

1968/69
Antal
fordon i
tusental

2 060
140
125
45
105

Totalskatt
milj. kr.

498
387
41
2
49

1969/70
Antal
fordon i
tusental

2 160
142
135
44
115

Totalskatt
milj. kr.

523
393
44
2
54

38

40

1 015

1 056

I skrivelser till riksrevisionsverket har länsstyrelserna upptagit inkoms
terna av fordonsskatt till 953 milj. kr. för budgetåret 1968/69 och till 996
milj. kr. för budgetåret 1969/70.
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Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln fordonsskatt för bud
getåret 1968/69 till 1 000 000 000 kr. och föreslår, att titeln för budgetåret
1969/70 uppförs med 1 050 000 000 kr.
Bensin- och brännoljeskatt
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste bud
getåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.).
Budgetår

1964/65

1965/66

1966/67

1967/68

1968/69

Riksstat .........................
Redovisat.........................

1 265,0
1 323,4

1 525,0
1 537,0

1 645,0
1 659,2

1 760,0
1 696,2

1 800,0
.

Gällande bestämmelser för bensinskatt återfinns i förordning den 7 april
1961 (nr 372). Enligt bestämmelserna i denna förordning skall bensin
skatt erläggas för bensin och andra motorbränslen, som innehåller minst 70
viktprocent bensin, samt för alkohol och alkoholblandningar avsedda för
användning till motordrift. Den som inom riket tillverkar bensin är skyldig
att vara registrerad hos kontrollstyrelsen. Den som i större omfattning
återförsäljer eller förbrukar bensin eller håller bensin i lager må efter an
sökan registreras hos kontrollstyrelsen. Skattskyldighet inträder för ben
sin, som av den som är registrerad levereras till köpare som icke är re
gistrerad, eller tas i anspråk för annat ändamål än försäljning samt för
bensin, som av annan än registrerad införs till riket, när införseln sker.
Skattskyldig är den registrerade eller eljest den för vars räkning införseln
äger rum. När skatt skall utgå vid införsel är generaltullstyrelsen beskatt
ningsmyndighet. I fråga om skatt som skall utgå i andra fall är kontrollstyrelsen beskattningsmyndighet. Genom förordning den 15 december 1961
(nr 626) höjdes bensinskatten från 33 öre till 38 öre för liter fr. o. m. år
1962 och genom förordning den 9 april 1965 (nr 78) med ytterligare 5 öre
till 43 öre för liter fr. o. m. den 1 juli 1965.
Enligt förordning den 29 maj 1964 (nr 352), vilken trädde i kraft den 1
juli 1964, skall särskild skatt (gasolskatt) erläggas för gasol och annan va
ra, som helt eller till huvudsaklig del består av gasformiga kolväten och
som används till drift av motor i motorfordon. Skattskyldig är ägare av
motorfordon, som är inrättat för att drivas med gasol. Den som är skatt
skyldig enligt denna förordning skall vara registrerad hos kontrollstyrelsen,
vilken även är beskattningsmyndighet. Skatten utgår med 29 öre för liter
utom i fråga om buss, vars tjänstevikt överstiger 3 000 kilogram, då skat
ten utgör 22 öre för liter.
Brännoljeskatt utgår enligt förordning den 15 december 1961 (nr 653) för
brännolja, som är ägnad att användas till drift av motor i motorfordon. Be
greppet motorfordon har härvid samma innebörd som i vägtrafikförord
ningen. Den som inom riket tillverkar brännolja är skyldig att vara regist
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rerad hos kontrollstyrelsen och den som i större omfattning försäljer
brännolja må efter ansökan registreras hos kontrollstyrelsen. Även förbru
kare, som förbrukar brännolja för såväl drift av motor i motorfordon som
för annat ändamål, må efter ansökan registreras hos kontrollstyrelsen.
Skattskyldighet inträder för registrerad tillverkare och registrerad leveran
tör, då brännolja levereras till köpare, som icke är registrerad, eller tas i
anspråk för annat ändamål än försäljning, för registrerad förbrukare då
obeskattad brännolja påfylls bränsletank i motorfordon, vartill han är
ägare, eller av honom överlåts till den som icke är registrerad samt för
den som icke är registrerad, då brännolja för hans räkning införs till riket
och då obeskattad brännolja påfylls bränsletank till motorfordon vartill
han är ägare. Skatten utgår med 31 öre för liter för registrerad leverantör
eller vid införsel till riket och i annat fall med 34 öre för liter.
Skatt utgår icke för mineraloljeprodukt, som införs till riket för att vid
oljeraffinaderi användas uteslutande såsom råvara vid tillverkning av ben
sin. Dessutom är från beskattning undantagen bensin och motorsprit, som
används för järnvägsdrift, civil och militär luftfart, avprovning av moto
rer och annat tekniskt ändamål än motordrift. Vidare är efter särskild
prövning av kontollstyrelsen bensin, som förbrukats eller försålts för för
brukning vid produktion av skattepliktig elkraft, undantagen från beskatt
ning.
Beskattningsmyndighet är vid införsel generaltullstyrelsen och i övriga
fall kontrollstyrelsen.
Kontrollstyrelsen har i skrivelse till riksrevisionsverket den 11
november 1968 anfört följande:
»Bensinskatt
Nettoinkomsten av bensinskatt har under budgetåret 1967/68 utgjort
1 409,2 milj. kr.
Under tiden juli—oktober 1968 har bensinskatt influtit med 553,5 milj.
kr. (juli—oktober 1967 531,1 milj. kr.). Enligt uppgifter inhämtade från
olj ef öretagen torde under november och december 1968 inkomsten av ben
sinskatt bli ungefärligen 143,0 resp. 119,0 milj. kr. (motsvarande månader
1967 inflöt 140,6 resp. 106,4 milj. kr.). Under tiden juli—december 1968 be
räknas därför inkomsten av bensinskatt bli ca 5 % högre än under motsva
rande tid föregående år.
Inkomsten av bensinskatt under tiden januari—juni 1968 uppgick till
631,1 milj. kr. Med en uppskattad årlig konsumtionsökning av 5 % kan in
komsten under tiden januari—juni 1969 beräknas bli (1,05 X 631,1 =)
662,7 milj. kr. Kontrollstyrelsens uppbörd under budgetåret 1968/69 kan
följaktligen beräknas till (553,5 -f- 143,0 -f- 119,0 -[- 662,7 =) avrundat
1 480 milj. kr.
Under antagande av en fortsatt årlig ökning av konsumtionen av bensin
med 5 % beräknar kontrollstyrelsen skatteinkomsten under budgetåret 1969/
70 till 1 555 milj. kr. och under budgetåret 1970/71 till 1 630 milj. kr.
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Brännolj eskatt (inkl. gasolskatt)
Nettoinkomsten av brännolj eskatt har under budgetåret 1967/68 utgjort
298,4 milj. kr.
Under tiden 1 juli—30 november 1967 inflöt brännolj eskatt med 142,7
milj. kr. Under motsvarande tid 1968 beräknas skatteinkomsten bli ca 156,0
milj. kr., vilket innebär en ökning med 9,3 %.
Enligt uppgifter från oljeföretagen torde inkomsten av brännolj eskatt un
der tiden december 1968—juni 1969 bli ca 6 % högre än under motsvarande
tid föregående budgetår, då nettoinkomsten utgjorde 155,7 milj. kr. Skatte
inkomsten under tiden december 1968—juni 1969 kan alltså beräknas till
(1,06 X 155,7 =) 165,0 milj. kr.
Kontrollstyrelsens uppbörd under budgetåret 1968/69 kan således beräk
nas till (156 + 165 —) 321 eller avrundat 320 milj. kr. Gasolskatt har under
tiden juli—oktober 1968 influtit med endast omkring 1 000 kr.
Under antagande att konsumtionsökningen framdeles blir 6 % per år be
räknar kontrollstyrelsen skatteinkomsten under budgetåret 1969/70 till av
rundat 340 milj. kr. och under budgetåret 1970/71 till avrundat 360 milj. kr.
Den sammanlagda inkomsten av bensin- och brännolj eskatt kan följakt
ligen anges till (1 480 + 320 ==) 1 800 milj. kr. för budgetåret 1968/69 och
(i 555 -f- 340 ==) 1 895 milj. kr. för budgetåret 1969/70 samt (1 630 + 360
==) 1 990 milj. kr. för budgetåret 1970/71.»
Statens jordbruksnämnd har i skrivelse till riksrevisionsverket
den 7 november 1968 anfört följande:
»Under budgetåret 1967/68 har i — schablonmässigt beräknade — restitutioner av skatt på bensin till jordbrukstraktorer och skördetröskor utbe
talats 11,3 milj. kr. Nyanskaffningen av bensindrivna traktorer har stagne
rat och någon nämnvärd ökning av det nuvarande beståndet förutses inte
för de närmaste åren. Däremot torde man alltjämt kunna räkna med en upp
gång av antalet bensindrivna skördetröskor. Förutsatt att nuvarande scha
blonbelopp inte ändras, kan restitutionsutbetalningen uppskattas till 11,4
milj. kr. för budgetåret 1968/69, 11,5 milj. kr. för budgetåret 1969/70 och
11,6 milj. kr. för budgetåret 1970/71.»
Enligt kontrollstyrelsens och jordbruksnämndens beräkningar skulle in
komsterna på titeln bensin- och brännolj eskatt kunna uppskattas till 1 788,6
milj. kr. under budgetåret 1968/69 och till 1 883,5 milj. kr. under budget
året 1969/70.
Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln bensin- och brännoljeskatt för budgetåret 1968/69 till 1 800 000 000 kr. och föreslår, att titeln
för budgetåret 1969/70 uppförs med 1 900 000 000 kr.

3. Allmän arbetsgivaravgift
Enligt förordning den 6 juni 1968 (nr 419) skall allmän arbetsgivarav
gift erläggas till staten fr. o. m. den 1 januari 1969. Avgiften skall erläggas
av arbetsgivare och av fysisk person vilken haft inkomst av här i riket be
driven rörelse eller av här belägen jordbruksfastighet som han själv bru
kar. Även staten och kommunerna är skyldiga att erlägga avgift.
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För arbetsgivare utgår avgiften med 1 % av summan av vad han under
året utgivit som lön till arbetstagare i pengar eller naturaförmåner i form
av kost eller bostad. För vissa redare beräknas dock allmän arbetsgivar
avgift efter en lägre procentsats. Vid beräkning av arbetsgivaravgiften skall
hänsyn ej tas till arbetstagare vars lön under året ej uppgått till 300 kr.
eller till arbetstagare som ej är obligatoriskt försäkrad enligt lagen om
yrkesskadeförsäkring.
För fysisk person som haft inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet
som brukas av honom utgår allmän arbetsgivaravgift (s. k. egenavgift)
med 1 % av sådan inkomst i den mån arbetsgivare ej skall erlägga allmän
arbetsgivaravgift för inkomsten. Inkomst av rörelse eller jordbruksfastig
het som ej uppgår till 500 kr. per år och förvärvskälla skall ej tas med vid
beräkning av egenavgift.
Beträffande debitering och uppbörd av allmän arbetsgivaravgift gäller i
stort sett vad som föreskrivits för avgifter till sjukförsäkring och ,till för
säkring för tilläggspension.
I skrivelse till riksrevisionsverket den 8 november 1968 har riksförsäk
ringsverket beräknat inkomsterna på riksstatstiteln allmän arbetsgivarav
gift till 285 milj. kr. för budgetåret 1968/69 och till 740 milj. kr. för bud
getåret 1969/70.
Konjunkturinstitutet har på basis av främst sina lönesummeberäkningar
uppskattat att på riksstatstiteln allmän arbetsgivaravgift för budgetåret
1968/69 kommer att inflyta 320 milj. kr. och för budgetåret 1969/70 775
milj. kr.
Eftersom arbetsgivaravgiften påförs fr. o. m. den 1 januari 1969 saknas
här liksom för mervärdeskatten nedan ett empiriskt material till vägledning
för beräkningarna. Speciella svårigheter föreligger att mer precist uppskatta
arbetsgivaravgiftens storlek och utveckling. Liksom under avsnittet för mer
värdeskatten vill riksrevisionsverket påpeka nödvändigheten av att verket
snarast möjligt får tillgång till sådant dataunderlag att kalkylerna för den
allmänna arbetsgivaravgiften i fortsättningen kan baseras på mer fullstän
diga analyser.
Under hänvisning till ovanstående beräknar riksrevisionsverket inkoms
terna på titeln allmän arbetsgivaravgift för budgetåret 1968/69 till
300 000 000 kr. och föreslår, att titeln för budgetåret 1969/70 uppförs med
750 000 000 kr.

4. Tullar och acciser
Tullmedel
Förändringarna i de beräknade och behållna inkomsterna av tullmedel
under de senast förflutna fem budgetåren framgår av efterföljande sam
manställning.
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Debiterad
uppbörd

Influten
bruttoinkomst

Utbetalade restitutioner

Redovisad
nettoinkomst

1
1
1
1
1

86,3
113,5
91,7
99,8
86,4

958,8
1 058,1
1 087,5
984,2
949,8

Beräknat
i riksstaten

Milj. kr.

Budgetåret
»
»
»
»

1963/64.. .
1964/65.. .
1965/66.. .
1966/67...
1967/68...

...
. ..
. ..
. ..
. ..

1
1
1
1
1

047,6
156,3
177,1
074,6
045,6

045,1
171,7
179,2
084,1
036,2

900,0
950,0
1 100,0
1 130,0
950,0

Tullmedlen har i riksstaten för innevarande budgetår upptagits med 880
milj. kr.
Enligt av generaltullstyrelsen meddelade uppgifter har den influtna brut
touppbörden för varje månad under budgetåren 1963/64—1967/68 samt det
löpande budgetårets fyra första månader uppgått till följande belopp:
Influten tulluppbörd månadsvis, milj. kr.

Juli .. .
Aug... .
Sept....
Okt. ...
Nov... .
Dec....
Jan. .. .
Febr. .
Mars.. .
April .
Maj ...
Juni .. .

1963/64

1964/65

1965/66

1966/67

1967/68

1968/69

82,4
76,7
89,2
89,4
82,4
91,0
85,7
81,8
89,0
98,7
83,9
94,8

85,5
84,0
96,6
90,1
94,1
103,9
86,5
94,6
117,2
97,9
100,3
121,1

93,7
92,1
105,5
97,1
107,6
108,3
92,6
85,9
111,6
89,7
94,3
100,6

76,0
92,1
94,1
89,6
96,5
96,3
89,5
82,6
103,6
94,3
81,8
87,7

69,0
81,8
88,5
93,8
88,3
88,4
87,1
86,3
91,9
89,7
86,3
85,3

82,8
72,7
81,9
96,8

Summa 1 045,1

1 171,7

1179,2

1 084,1

1 036,2

..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................
..................

I skrivelse till riksrevisionsverket den 8 november 1968 har generaltull
styrelsen beträffande beräkningen av tullmedelsinkomsterna samt vissa and
ra av tullverket redovisade statsinkomster framhållit följande:
»Den svenska utrikeshandeln har under år 1968 ytterligare ökat. Importoch exportvärdena för årets två första kvartal överstiger motsvarande värden
för år 1967 med 7,4 respektive 8,9 procent. För det tredje kvartalet i år är
importvärdet 8,4 procent större än motsvarande värde för år 1967, vilket
tyder på en tilltagande ökningstakt för importen. Tullverkets influtna brutto
uppbörd på riksstatstitlar för de tre första kvartalen år 1968 har däremot
minskat med 1 procent vid jämförelse med samma period år 1967. Såvitt av
ser uppbörden av tullmedel uppgår minskningen till 2 procent. Denna minsk
ning beror delvis på de enligt åtagandena i den s. k. Kennedyronden från och
med den 1 juli 1968 genomförda sänkningarna av vissa tullsatser. Vissa upp
gifter om import och export samt tullverkets influtna bruttouppbörd på riks
statstitlar lämnas här nedan.
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Årsbelopp

Importvärde (milj. kr.) 1966..
1967..
Prel. 1968..
Exportvärde (milj. kr.) 1966..
1967..
Prel. 1968..
Tullverkets influtna brutto
uppbörd (milj. kr.) 1966..
1967..
Prel. 1968..

23 704
24 319
22 071
23 422
1 252
1 198
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Kvartalsbelopp

l
6
6
6
5
5
6

104
126
671
051
398
022

5 847
5 916
6 204
5 675
6 380
6 282

in
5 471
5 864
6 358
5 136
5 256
6 247

322
314
306

319
301
301

294
274
273

ii

IV
6 282
6 413
6 209
6 388
317
309

Vid beräkningen av inkomsterna har Styrelsen förutsatt, att ekonomiska
och politiska förhållanden inte i någon väsentlig utsträckning ändrar vill
koren för den svenska utrikeshandeln.------- —•
På grund av Sveriges åtaganden i Kennedyronden påbörjades den 1 juli
1968 sänkningen av vissa tullsatser i tulltaxan. Inom industrivaruområdet
berör tullsänkningarna cirka 70 procent av den tullbelagda handeln mellan
de viktigare handelsländerna. Tullsänkningen sker i etapper. Således av
trappades två femtedelar den 1 juli 1968 och resten avtrappas med en femte
del den 1 januari vart och ett av åren 1970, 1971 och 1972. Ungefär hälften
av alla tullar skall halveras. Genomsnittligt kommer de totala tullsänkning
arna att uppgå till 35—40 procent av de tidigare tullsatserna. Enligt i maj
1967 företagna beräkningar väntades detta tullsänkningsprogram fullt ge
nomfört medföra en minskning av tulluppbörden med omkring 300 milj.
kr. för år. Förnyade beräkningar har gett i stort sett samma resultat. Under
budgetåret 1968/69 beräknas således avtrappningen medföra en sänkning av
uppbörden med 120 milj. kr. samt för budgetåren 1969/70 och 1970/71 med
ytterligare 30 respektive 60 milj. kr.
Den slutliga avvecklingen av tullen för varor, som är berättigade till områdesbehandling enligt EFTA-konventionen, genomfördes den 31 december
1966. Nuvarande uppbörd av tull belöper således i huvudsak på varor från
andra länder än dem, som biträtt EFTA-konventionen.----------Såsom framgår------------ uppgick uppbörden av tull för varor från andra
än EFTA-länder under budgetåren 1966/67 och 1967/68 till respektive 956
och 985 milj. kr. Under samma budgetår uppgick importvärdena till respek
tive 15 516 och 16 441 milj. kr. Med hänsyn bl. a. till dels Konjunkturinstitu
tets bedömning av konjunkturläget, enligt vilken värdet av importen väntas
öka med 7 procent under vart och ett av åren 1968 och 1969, dels den minsk
ning av tulluppbörden som åtagandena i Kennedyronden beräknats med
föra, har bruttouppbörden av tull för varor från andra än EFTA-länder be
räknats till 935 milj. kr. för budgetåret 1968/69 samt till 970 och 975 milj.
kr. för budgetåren 1969/70 respektive 1970/71. Även i fråga om varor som
införes från länder som biträtt EFTA-konventionen kan tull utgå. Detta
gäller bl. a. i de fall, då konventionens bestämmelser för tullfrihet inte iakttages. Uppbörden av tull för varor från EFTA-länder för innevarande bud
getår beräknas till cirka 40 milj. kr. För innevarande budgetår kan dessutom
uppbörden av vissa avgifter och ersättningar, som redovisas som tullmedel,
beräknas till 5 milj. kr. Den sammanlagda bruttouppbörden av tullmedel för
budgetåret 1968/69 skulle således utgöra (935 + 40 + 5 =) 980 milj. kr.
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För budgetåren 1969/70 och 1970/71 beräknar Styrelsen bruttouppbörden av
tullmedel till respektive 1 015 och 1 020 milj. kr.-----------Från uppbördsbeloppen avgår restitutioner av tullmedel. Under budget
åren 1966/67 och 1967/68 uppgick dessa till 100 respektive 86 milj. kr. De
särskilda restitutionsbestämmelserna inom EFTA-området, vilka trädde i
kraft den 31 december 1966, bör föranleda att restitutionsbeloppen fortsätter
att minska. För vart och ett av budgetåren 1968/69, 1969/70 och 1970/71
uppskattar Styrelsen restitutionerna av tullmedel till respektive 80, 75 och
70 milj. kr.
Styrelsen beräknar nettouppbörden av tullmedel för budgetåren 1968/69,
1969/70 och 1970/71 till respektive (980 — 80 =) 900, (1 015 — 75 =0 940
och (1 020 — 70 =) 950 milj. kr.»
Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln tullmedel för budget
året 1968/69 till 900 000 000 kr. och föreslår, att titeln för budgetåret 1969/
70 uppförs med 940 000 000 kr.
Allmän varuskatt
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste bud
getåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.).
Budgetår

1964/65

1965/66

1966/67

1967/68

1968/69

Riksstat..............................
Redovisat.........................

3 400,0
3 478,2

5 400,0
5 019,5

5 800,0
5 785,3

6 800,0
6 571,7

4 800,0

De redovisade inkomsterna på titeln har fr. o. m. budgetåret 1964/65 med
fördelning på olika månader sammanställts i efterföljande tablå.
Influten allmän varuskatt månadsvis, milj. kr.

Juli . . .
Aug. . .
Sept. . .
Okt. . .
Nov. ..
Dec. ..
Jan. ..
Febr. ..
Mars ..
April ..
Maj ...
Juni ..
Summa

1964/65
Influ Ök
ning
tet
i %'
537 + 8,0
10
513 + 8,9
14
573 + 11,5
—9
699 + 13,1
14
503 + 8,8
13
578 + 13,8
33
3 478

+ 10,3

1965/66
Influ Ök
ning
tet
i Vo1
747 + 39,0
13
687 + 33,9
17
849 + 48,2
—5
1 045 + 49,5
14
752 + 49,5
17
860 + 48,8
22
5 019

+ 44,3

1966/67
Influ Ök
ning
tet
i Vo1
+ 20,9
903
17
852
+ 24,0
23
951
+ 12,0
—4
1 129
+ 8,0
20
866
+ 15,2
16
954
+ 10,9
58

1967/68
Influ Ök
ning
tet
i “/o1
1 051 + 16,4
20
987 + 15,8
22
1 061 + 11,6
—1
1300 + 15,1
24
989 + 14,2
39
1 051 + 10,2
29

5 785

6 572

+ 15,3

1968/69
Influ Ök
ning
tet
1%'
1 131
21
1 064

+ 7,6
+ 7,8

+ 13,6

1 Från föregående budgetår.

Enligt förordning den 1 december 1959 (nr 507) skall allmän varuskatt
fr. o. m. år 1960 erläggas för varor, som försäljs eller på annat sätt till
handahålls eller tas i anspråk inom riket samt för varor, som införts till
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riket. Allmän varuskatt skall även erläggas för tjänsteprestation, ifall denna
huvudsakligen har avseende på skattepliktiga varor samt innefattar förfär
digande på beställning, uthyrning, servering, reparation, underhåll, ändring
eller rengöring. Från den principiella skatteplikten för varor undantas rå
varor och emballage, som används i jordbruket och dess binäringar, levan
de djur, jord, sand, grus och sten, drivmedel och andra bränslen, fiskefar
tyg, bogserbåtar, livräddningskryssare, större fartyg, luftfartyg, viss krigs
materiel, dagstidningar, receptbelagda läkemedel, direktförsålda konstverk
m. m. Enligt förordning den 29 april 1960 (nr 82), som trädde i kraft den
1 maj 1960, föreligger icke heller skattskyldighet för begagnade bilar.
Den allmänna varuskatten höjdes genom förordning den 15 december
1961 (nr 625) fr. o. m. 1962 från 4 till 6 % av beskattningsvärdet, genom
förordning den 9 april 1965 (nr 75) fr. o. m. den 1 juli 1965 till 9,1 % av
beskattningsvärdet och genom förordning den 24 februari 1967 (nr 35)
fr. o. m. den 1 mars 1967 till 10 % av beskattningsvärdet. Enligt förordning
den 9 april 1965 skall skatten beräknas allenast på 60 % av den skatteplik
tiga omsättningen för rörelse i vad avser tillhandahållande och uttag av
monteringsfärdiga hus, fabrikstillverkad betongmassa samt maskiner och
andra döda inventarier med en beräknad varaktighetstid av mer än tre år
för stadigvarande användning i jordbruk, skogsbruk, rörelse eller annan
yrkesmässig verksamhet.
Skattskyldighet åvilar, bortsett från de fall då allmän varuskatt skall ut
gå vid införsel till riket och i vissa fall för jordbruksprodukter, den som
yrkesmässigt försäljer skattepliktig vara eller yrkesmässigt utför skatte
pliktig tjänsteprestation. Beskattningsvärdet utgör vid tillhandahållande av
vara eller tjänsteprestation vederlaget och vid uttag av vara ur rörelse va
rans saluvärde enligt ortens pris. I vederlag och saluvärde inräknas beloppet
av den allmänna varuskatten. Allmän varuskatt är preliminär eller slutlig.
Skatten kan i förekommande fall påföras såsom kvarstående allmän varu
skatt eller tillkommande allmän varuskatt. Preliminär allmän varuskatt
redovisas och erläggs, i avräkning på slutlig allmän varuskatt, i allmänhet
för en redovisningsperiod om två månader, senast den 18 i månaden när
mast efter utgången av den redovisningsperiod, som skatten avser. Debite
ring av slutlig, tillkommande och kvarstående allmän varuskatt åvilar läns
styrelse. Enligt förordning den 15 december 1961 (nr 625) skall skattskyldig
fr. o. m. 1962 vid debitering av slutlig allmän varuskatt gottskrivas, förutom
inbetald preliminär allmän varuskatt, kostnadsersättning beräknad i för
hållande till den skattepliktiga omsättningen. Enligt tidigare gällande be
stämmelser fick skattskyldig tillgodogöra sig kostnadsersättning genom efter
vissa grunder beräknat avdrag vid inbetalningen av preliminär allmän varu
skatt.
Allmän varuskatt, som skall utgå vid införsel till riket, fastställs och upp
bärs av tullverket i den ordning, som är föreskriven beträffande tull. Skatt
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skyldighet åvilar den för vars räkning införseln sker. I sin förenämnda skri
velse har generaltullstyrelsen uppskattat allmän varuskatt vid införsel till
40 milj. kr. för budgetåret 1968/69.
För allmän varuskatt i vissa fall för jordbruksprodukter gäller särskilda
bestämmelser, vilka bl. a. innebär att allmän varuskatt för produkter från
jordbruksfastighet som ägare eller brukare uttar för egen förbrukning eller
försäljer till konsument uppbärs i samband med den allmänna skatteuppbörden. Allmän varuskatt för jordbruksprodukter, som under budgetåren
1966/67 och 1967/68 uppgick till 18,7 resp. 21,9 milj. kr. utgjorde 23,0 milj.
kr. vid 1968 års taxering. Motsvarande belopp kommer under budgetåret
1968/69 att omföras från titeln skatt på inkomst och förmögenhet m. m. till
titeln allmän varuskatt.
Med hänsyn till den hittillsvarande utvecklingen av uppbörden beräknar
ämbetsverket inkomsterna på titeln allmän varuskatt till 4 800 000 000 kr.
för innevarande budgetår. Riksrevisionsverket föreslår, att efter budgetåret
1968/69 inflytande allmän varuskatt redovisas under titeln övriga diverse
inkomster och att titeln allmän varuskatt därefter utgår ur riksstaten.

Mervärdeskatt
Enligt förordning den 6 juni 1968 (nr 430) med därefter genom förordning
den 29 november 1968 (nr 580) företagna ändringar skall allmän omsätt
ningsskatt enligt mervärdeskatteprincipen erläggas till staten fr. o. m. den 1
januari 1969. Samtidigt upphör förordningen den 1 december 1959 (nr 507)
om allmän varuskatt att gälla. Mervärdeskatten utgår på värdet av de om
satta skattepliktiga objekten och tjänsterna i varje produktions- eller distri
butionsled samt, i fråga om importen, på importvärdet. Mervärdeskatt utgår
ej vid export, men skattskyldighet föreligger likväl för exportörer i syfte att
undanröja en skattebelastning på exporterade varor och tjänster.
Skattskyldig är den som inom landet i yrkesmässig verksamhet omsätter
skattepliktig vara, byggnad eller tjänst eller till landet importerar skatteplik
tig vara.
Med vara avses här materiellt ting som inte utgör mark eller byggnad. I
beskattningshänseende föreligger ingen skillnad mellan råvaror och färdiga
konsumtions- och kapitalvaror eller mellan nya och begagnade varor. Som
skattepliktig vara räknas även växande skog, odling och annan växtlighet,
när försäljning sker utan samband med avyttring av marken, samt avverk
ningsrätt och annan jämförlig rättighet, rätt att ta jord, sten eller annan na
turprodukt, rätt till jakt, fiske eller bete, rätt till fotografisk bild eller så
dan film som avser reklam, information eller undervisning.
Från skatteplikt för vara har undantagits vissa fartyg och luftfartyg, viss
krigsmateriel till staten, vissa läkemedel, elektrisk kraft, värme, gas och an-
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nät bränsle för uppvärmning eller energialstring, allmänna nyhetstidningar
och vissa andra publikationer, vissa konstverk, begagnad personbil, när så
dan bil omsätts inom landet, vissa importvaror, vatten från vattenverk samt
varulager, inventarier och andra tillgångar, när överlåtelse sker i samband
med överlåtelse av verksamheten, fusion eller liknande förfarande.
Byggnad är skattepliktig, när den utgör lagertillgång i byggnadsrörelse.
Med lagertillgång avses här sådana byggnader som byggnadsföretagare upp
för i egen regi för försäljning.
T jänst är skattepliktig, när tjänsten avser
1. skattepliktig vara och innefattar tillverkning på beställning, uthyrning,
servering, formgivning, montering, reparation, kontroll, analys, underhåll,
ändring eller rengöring,
2. mark och innefattar undersökning, planering, jordförbättring, schaktning, sprängning, borrning, dränering eller utfyllning,
3. växande skog, odling eller annan växtlighet och innefattar röjning,
plantering, uppskattning, märkning, gödsling, beskärning, gallring, avverk
ning eller växtskydd,
4. byggnad, annan anläggning, som enligt förordningen om mervärdeskatt
utgör fastighet, stängsel eller dylikt och innefattar uppförande, anläggande,
rivning, reparation, ändring eller underhåll,
5. projektering, ritning, konstruktion eller därmed jämförlig tjänst be
träffande mark, byggnad eller annan anläggning som enligt förordningen
om mervärdeskatt utgör fastighet,
G. transport av vara eller förmedling av sådan tjänst,
7. rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet,
8. automatisk databehandling eller skrivbyråverksamhet,
9. reklam eller annonsering.
Skatteplikt för tjänsteprestationer föreligger således ej för bl. a. bank
tjänster, försäkringstjänster, sjukhusvård, undervisning, tjänster tillhanda
hållna av läkare, tandläkare, advokater, revisorer och frisörer. Vidare faller
resetjänster och hela nöjesområdet utanför skatteplikten.
Mervärdeskatten utgör 10 % av beskattningsvärdet. Detta värde utgörs i
princip av det pris eller vederlag, som kunden i varje särskilt fall betalar el
ler faktureras, med skattens belopp inräknat. I vissa särskilda fall utgår
skatten på reducerade beskattningsvärden. Sålunda utgör beskattningsvärdet
endast 60 % av totala vederlaget eller saluvärdet inklusive skatt i fråga om
försäljning eller uttag av byggnad eller monteringsfärdigt hus, servering,
rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande, byggnads- och anläggningsentreprenader eller andra tjänster som avser fastighet. Vidare utgör beskatt
ningsvärdet endast 20 % av totala vederlaget inklusive skatt i fråga om
arbeten som avser yttre vatten- och avloppsledning, väg, gata, bro, spåran
läggning, flygfält, hamn, kanal eller annan farled samt tjänster som till
handahålls av arkitekter, byggnadskonsulter och liknande.
4
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Skattesatsen 10 % på priset inklusive skatt motsvarar ett pålägg av ca
11,11 % på priset före skatt. Reduceringsreglerna motsvarar ett faktiskt
skatteuttag av 6 % resp. 2 % på priset inklusive skatt. Detta motsvarar ett
pålägg av ca 6,38 % resp. ca 2,04 % på priset före skatt.
Redovisning av mervärdeskatt skall ske löpande för bestämda redovis
ningsperioder. Varje sådan period är en sluten enhet och varje redovisning
avser således slutlig skatt. Enligt reglerna om skattskyldighetens inträde,
skall skatt redovisas antingen på grundval av influtna kontanta likvider un
der varje redovisningsperiod, s. k. kontantmässig redovisning, eller på grund
val av uppkomna fordringar enligt faktureringen under redovisningsperiod
s. k. bokföringsmässig redovisning. Redovisningsskyldighet föreligger inte så
länge det kan antas att den skattepliktiga omsättningen under närmast föl
jande tolvmånadersperiod inte kommer att överstiga 10 000 kr. Den som är
skattskyldig för omsättning inom landet skall anmäla sig för registrering
hos länsstyrelsen i det län, där den verksamhet drivs som anmälan avser.
Varje skattskyldig som inte är undantagen från redovisningsskyldighet
skall utan anmaning deklarera mervärdeskatt för varje verksamhet för vil
ken han har blivit särskilt registrerad. Deklaration skall lämnas för varje re
dovisningsperiod under vilken verksamheten drivs. Därvid skall den skatt
skyldige uppge all den skatt, som belöper på hans skattepliktiga omsättning
inom landet under resp. period, s. k. utgående skatt. Från summan utgående
skatt, får han i deklarationen dra av all den skatt som hans leverantörer påfört
honom för inköp av varor, tjänster etc. för den skattepliktiga verksamheten
under perioden, dvs. avdrag tår ske för ingående skatt. Den skattskyldige äi
således redovisningsskyldig till staten för skillnaden mellan utgående och in
gående skatt. Redovisningsperiod omfattar i regel två kalendermånader. Pe
rioderna är januari och februari, mars och april, maj och juni, juli och augus
ti, september och oktober samt november och december. För mindre verksam
heter kan dock redovisningsperiod fastställas till fyra, sex eller tolvmånader.
Deklaration skall lämnas till länsstyrelsen i registreringslänet senast den 5 i
andra månaden efter utgången av den redovisningsperiod, som deklarationen
avser. Skatt för viss redovisningsperiod förfaller till betalning den dag då de
klarationen senast skall lämnas, dvs. den 5 i andra månaden efter periodens
utgång.
Speciella svårigheter uppstår vid denna första prognosering av mervär
deskatten. Helt naturligt saknas vid detta prognostillfälle ett empiriskt ma
terial till vägledning för såväl kalkyler som eventuella modellstudier. Riks
revisionsverket tvingas därför använda en så schablonmässig beräkningsme
tod att de erhållna prognoserna får bedömas som mycket osäkra.
Metoden innebär att först prognoseras vad en bibehållen allmän varuskatt
skulle inbringat. Därefter har i samråd med konjunkturinstitutet skatteunder
lagens storlek beräknats för dels mervärdeskatt och dels allmän varu
skatt i enlighet med institutets konjunkturbedömning fram t. o. m. 2:a
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halvåret 1969. De så erhållna kvoterna mellan skatteunderlagen för mer
värdeskatt resp. allmän varuskatt har multiplicerats in på respektive prognoserade belopp för den allmänna varuskatten. Eftersom konjunkturin
stitutets prognoser endast sträcker sig t. o. m. 2:a halvåret 1969 måste
riksrevisionsverket för l:a halvåret 1970 schablonmässigt bestämma rela
tionen och har därvid valt att sätta den till 90 %.
Resultaten av beräkningarna framgår av nedanstående tabell.
Budgetår

Månad för
Skatteinflödet baskatteinflöde serat på konsumtionen m. m. under
perioden

1968/69

Jan
Febr

Nov—Dec 1968
d:o

Mars
April
Maj
Juni

Jan—Febr 1969 1 048
d:o
25
Mars—April 1969 1 114
d:o
30

Beräknat belopp för en
bibehållen
allmän varuskatt

Beräknad relation
mellan skatteunderlagen för mervärdeskatt resp.
allmän varuskatt

1 391
25
0,93
»
»
»

997

Summa
1969/70

Juli
Aug
Sept
Okt
No v
Dec
Jan
Febr
Mars
April
Maj
Juni

Beräknat belopp för mervärdeskatt

Maj—Juni 1969
d:o
Juli—Aug 1969
d:o
Sept—Okt 1969
d:o
Nov—Dec 1969
d:o
Jan—Febr 1970
d:o
Mars—April 1970
d:o

1 199
21
1 128
25
1 203
—
1 474
25
1 111
25
1 181
30

0,93
»
0,91
»
»
»
»
»
0,90
»
»
»

1 064
2 061
1 135
1 049
1 095
1 364
1 022

Summa

1 090
6 755

Riksrevisionsverket vill i detta sammanhang påpeka nödvändigheten av att
verket snarast möjligt får tillgång till sådant dataunderlag att kalkylerna
för mervärdeskatten i fortsättningen kan baseras på mer fullständiga ana
lyser.
Under hänvisning till ovanstående beräknar riksrevisionsverket inkoms
terna på titeln mervärdeskatt för budgetåret 1968/69 till 2 100 000 000 kr.
och föreslår, att titeln för budgetåret 1969/70 uppförs med 6 800 000 000 kr.
Särskilda varuskatter
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste bud
getåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.).
Budgetår

1964/65

1965/66

1966/67

1967/68

1968/69

Riksstat..................................
Redovisat..............................

430,0
420,4

350,0
349,5

390,0
368,1

365,0
384,5

415,0
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Särskild varuskatt utgår enligt förordning den 25 maj 1941 (nr 251), som
omtrycktes i förordning den 25 november 1960 (nr 612) med därefter före
tagna ändringar.
Enligt förordning den 9 april 1965 (nr 76) utgår särskild varuskatt fr. o. m.
den 1 juli 1965 med 50 % på choklad- och konfektyrvaror, puder, nagel
lack och likartade skönhetsmedel samt på parfymer, hårvatten etc.
I samband med den provisoriska lösningen av vissa problem för livsmemedelsindustrin till följd av Sveriges anslutning till EFTA infördes genom
förordning den 3 juni 1960 (nr 258) utjämningsskatt på vissa chokladoch konfektyrvaror samt på wafers och biscnits. Fr. o. m. den 1 juli 1966
höjdes utjänmingsskatten enligt förordning den 27 maj 1966 (nr 224) från
50 öre till 60 öre för kilogram av de skattepliktiga varorna.
Genom förordning den 16 december 1966 (nr 656) infördes fr. o. m. den
1 januari 1967 utjämningsskatt på öl av typ B och starköl. För öl av typ B
utgår skatten med 3 öre per liter och för starköl med 4 öre per liter. Enligt
förordning den 6 juni 1968 (nr 360) utgår utjämningsskatt för vissa slag
av mandelmassa med 35 öre för kilogram fr. o. m. den 1 juli 1968.
Genom förordning den 30 juni 1943 (nr 477), som i sin helhet med vissa
ändringar omtrycktes i förordning den 25 mars 1960 (nr 118), utgår sär
skild pälsvaruskatt, dels i form av en styckeskatt på inom riket yrkesmäs
sigt beredda, lösa pälsskinn och dels i form av en värdeskatt för vissa till
riket införda pälsvaror m. m. Gällande styckeskatter framgår av Kungl.
Maj :ts kungörelse den 25 juli 1968 (nr 461). Värdeskatten utgår fr. o. m. 1962
med procenttal varierande från 2 till 10 %.
Enligt förordning den 25 november 1960 (nr 615) utgår försäljningsskatt
fr. o. m. den 1 januari 1961 med 20 % för guldsmedsvaror dock att minimiskatten per kalenderår för registrerad försäljare med skattepliktig försälj
ning skall utgöra 1 200 kr. För mattor utgår försäljningsskatten med lika
ledes 20 %, vartill kommer särskild skatt för importerade mattor varie
rande mellan 1 000 kr. och 10 000 kr. för 100 kg. Minimiskatten per år
utgör 1 200 kr. i det fall försäljningen enbart avser egen tillverkning och
eljest 3 600 kr.
Varuskatterna uppbärs av kontrollstyrelsen vid tillverkning resp. för
säljning inom riket samt vid import av hos kontrollstyrelsen registrerad
importör och av generaltullstyrelsen vid import av annan än hos kontrollstyrelsen registrerad importör.
I sin förenämnda skrivelse till riksrevisionsverket har kontrollsty
relsen beräknat de inkomster, som uppbärs av styrelsen, för budgetåren
1968/69 och 1969/70 till 375 resp. 390 milj. kr. Styrelsen har beträffande
beräkningarna anfört:
»a) Särskild varuskatt och utjämningsskatt på cho
klad- och konfektyrvaror inflöt under budgetåret 1967/68 till
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kontrollstyrelsen med 208,0 milj. kr., vilket innebär en ökning sedan året
före med 10,3 milj. kr. eller 5,2 %. Inkomsten under månaderna juli—okto
ber 1968 uppgick till endast 59,1 milj. kr. mot 60,2 milj. kr. året före. Här
föreligger sålunda en minskning i skatteutfallet med 1,1 milj. kr. eller 1,8 %.
Denna minskning torde stå i ett visst samband med den ovanligt varma och
torra sommaren, som kan antas ha riktat efterfrågan från choklad- och konfektyrvaror mot varor av mer läskande art såsom drycker och glass. I den
mån minskningen beror på angivna förhållande, kan en återhämtning för
väntas inträda från och med november månad eller möjligen först från och
med december månad 1968. En ständigt ökad import av choklad- och konfektyrvaror, i stor utsträckning bedriven av importörer, som inte är regist
rerade hos kontrollstyrelsen utan betalar skatt till tullverket, ger ytterligare
en förklaring till den vikande tendensen i skatteutfallet för kontrollstyrel
sens del. I den mån som det sistnämnda är fallet, kan emellertid ett motsva
rande ökat skatteutfall förväntas framkomma hos generaltullstyrelsen.
Under angivna premisser räknar kontrollstyrelsen med att skatteutfallet
för återstående del av innevarande budgetår (november 1968—juni 1969)
skall öka med omkring 4 % jämfört med motsvarande period budgetåret
före. Detta skulle innebära en total skatteinkomst på i runt tal 215 milj. kr.
för budgetåret 1968/69.
För budgetåret 1969/70 förefaller en ökning med ytterligare 4 % sannolik
vilket skulle ge i runt tal 225 milj. kr. och för budgetåret 1970/71 kan beräk
nas en ytterligare ökning med 4 % till i runt tal 235 milj. kr.
b) Särskild varuskatt på tekniska preparat härunder
budgetåret 1967/68 influtit med 93 milj. kr. och under tolvmånadersperioden oktober 1967—september 1968 med 96,4 milj. kr. Skatten har under
senare år företett en ökning årligen med ca 5 %. Kontrollstyrelsen beräknar
därför inkomsten av denna skatt till 100 milj. kr., 105 milj. kr. och 110 milj.
kr. för budgetåren 1968/69, 1969/70 och 1970/71 resp.
c) Försäljningsskatt på guldsmedsarbeten och knutna mattor
inflöt under budgetåret 1967/68 med 54,2 milj. kr. Under tiden juli—oktober
1968 erlades 15,0 milj. kr. mot 15,1 milj. kr. under samma tid 1967.
Med hänsyn till att någon ökning av skatteintäkten inte ägt rum och då
marknadsläget inom hithörande branscher är något osäkert, beräknas in
täkterna för budgetåret 1968/69 till 54 milj. kr., för budgetåret 1969/70 till
56 milj. kr. och för budgetåret 1970/71 till 59 milj. kr.
d) Pälsvaruskatt, avseende inom landet beredda skinn, har under
budgetåret 1967/68 influtit med cirka 4 milj. kr. Denna skatt har under se
nare år gett en tämligen konstant inkomst, varför styrelsen beräknar in
komsten under vart och ett av budgetåren 1967/68, 1968/69 och 1969/70 till
oförändrat 4 milj. kr.»
Generaltullstyrelsen har i sin förenämnda skrivelse till riksre
visionsverket anfört följande:
»För de till särskilda varuskatter hörande avgiftsslagen särskild varuskatt
(utjämningsskatt härunder inbegripen), pälsvaruskatt och försäljningsskatt
redovisade tullverket under sistförflutna budgetår en nettouppbörd av re
spektive 19,5, 5,5 och 0,6 milj. kr., eller sammanlagt 25,6 milj. kr. Under de
fyra första månaderna av innevarande budgetår har influtit 9,8 milj. kr.,
vilket är omkring 21 procent mer än under samma tid år 1967. Från och
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med den 1 juli 1968 utgår vid införsel särskild avgift för vissa bakverk, som
innehåller choklad. Denna utjämningsavgift redovisas som särskild varu
skatt. Från samma tidpunkt skall utjämnings skatt betalas för mandelmassa
som importeras. Den till tullverket inflytande uppbörden av särskilda varu
skatter för budgetåren 1968/69, 1969/70 och 1970/71 beräknar Styrelsen till
respektive 30, 32 och 34 milj. kr.»
De av kontrollstyrelsen och generaltullstyrelsen gjorda beräkningarna
innebär en sammanlagd inkomst på titeln särskilda varuskatter under bud
getåren 1968/69 och 1969/70 på 405 resp. 422 milj. kr.
Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln särskilda varuskatter
för budgetåret 1968/69 till 405 000 000 kr. och föreslår, att titeln för budget
året 1969/70 uppförs med 420 000 000 kr.

Omsättningsskatt på motorfordon
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.).
Budgetår

Riksstat................................
Redovisat ............................

1964/65

300,0
312,5

1965/66

1966/67

1967/68

1968/69

350,0
318,5

530,0
314,0

350,0
309,3

350,0

Omsättningsskatt på motorfordon utgår enligt förordning den 23 novem
ber 1956 (nr 545), som trädde i kraft den 1 december 1956, i vissa fall när
fordonet av tillverkare eller registrerad importör levereras till köpare eller
uttas från rörelse utan samband med försäljning. För skattepliktigt fordon
som införs till riket av annan än registrerad importör utgår omsättnings
skatt, när fordonet införs i riket. Skattepliktiga fordon är personbilar, så
dana med skåp-, stationsvagns- eller personbilskarosseri utrustade last
bilar, vilkas tjänstevikt ej överstiger 1 800 kg, samt motorcyklar, allt i den
mån fordonen icke tidigare är eller varit upptagna i bilregister.
För personbilar och lastbilar skall omsättningsskatten utgå med det an
tal kronor som motsvarar viss procent av det tal, vilket anger fordonets
tjänstevikt uttryckt i kilogram. Detta procenttal, som fr. o. m. den 1 januari
1966 utgick med 155 %, höjdes genom förordning den 15 november 1968 (nr
532) till 190 % fr. o. m. den 20 november 1968. För bilar med högre tjänste
vikt än 1 600 kg skall därjämte tillägg göras med visst belopp för varje fullt
femtiotal kilogram, varmed tjänstevikten överstiger 1 600 kg. Detta belopp
höjdes genom nyssnämnda förordning från 195 kr. till 240 kr. Skatten av
rundas i förekommande fall till närmast lägre helt tiotal kronor. För motor
cyklar är skatten oförändrad och utgår med 255 kr. om tjänstevikten ej
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överstiger 75 kg', och med 335 kr. för tjänstevikt mellan 75 och 160 kg samt
eljest med 505 kr.
Inkomsterna på titeln redovisas av kontrollstyrelsen och generaltullsty
relsen.
Kontrollstyrelsen har i sin förenämnda skrivelse beträffande
omsättningsskatt på motorfordon anfört följande:
»Denna skatt inbringade under budgetåret 1967/68 305,9 milj. kr. Un
der tiden juli—oktober 1968 har influtit 99,0 milj. kr. Under motsvarande
tid föregående budgetår inflöt 79,5 milj. kr. Ökningen utgör 24,7 %. Un
der tiden november 1967—juni 1968 inflöt således 226,4 milj. kr. En mot
svarande ökning under återstående del av innevarande budgetår (novem
ber 1968—juni 1969) skulle vid oförändrad skattesats ge en intäkt under
budgetåret av cirka 380 milj. kr.
Enligt prop. nr 138/1968 föreslås en höjning av skatten fr. o. m. den 20
november 1968 från 155 till 190 % av det tal, som motsvarar tjänstevikten
uttryckt i kilogram. Om förslaget antages, kommer skattesatsen sålunda att
höjas med 22,6 %. Enligt från bilbranschen inhämtade uppgifter, som
konfirmeras av konjunkturinstitutets bedömning, har man att vänta en
ökad försäljning av nya bilar. Man räknar sålunda med cirka 240 000 bi
lar år 1969 och under de därpå följande åren med ytterligare viss ökning.
Då det torde finnas anledning räkna med att utvecklingstakten blir nå
got lägre än vad ovan antagits, anser kontrollstyrelsen att man för budget
året 1968/69 inte bör räkna med högre skatteintäkt än 400 milj. kr. För
budgetåret 1969/70 beräknas en skatteintäkt av 450 milj. kr. och för bud
getåret 1970/71 500 milj. kr.»
Generaltullstyrelsen har i sin förenämnda skrivelse beräknat
uppbörden till 5 milj. kr. för vartdera budgetåret 1968/69 och 1969/70.
Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln omsättningsskatt på
motorfordon för budgetåret 1968/69 till 400 000 000 kr. och föreslår, att
titeln för budgetåret 1969/70 uppförs med 450 000 000 kr.
Tobaksskatt
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.).
Budgetår

1964/65

1965/66

1966/67

1967/68

1968/69

Riksstat ................
Redovisat ................

1 040,0
1 094,1

1 200,0
1 204,1

1 260,0
1 348,6

1 500,0
1 489,8

1 500,0

Enligt förordning den 16 juni 1961 (nr 394) med därefter senast genom
förordning den 2 februari 1968 (nr 3) företagna ändringar utgår tobaks
skatt med vissa efter varans myckenhet bestämda belopp. För cigarrer och
cigariller samt cigarretter utgår skatt enligt följande sammanställning
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Vikt för 1 st.
gram

Belopp för

1 st.
öre

Cigarrer och cigariller

I.........
11.........
III.........
IV.........

Cigarretter

I.........
II.........
III.........
IV.........
V.........

1,7
1,7 t. o. m. 3,0
3,0
»
5,0
5,0
t. o. m. 0,85
0,85 t. o. m. 1,20
1,20
»
1,55
1,55
»
1,90
1,90

10,5
13,5
15,4
20,8
9,9
15,4
19,4
23,4
27,4

Tobaksskatt för röktobak, tuggtobak och snus utgår med 58,00, 21,60
resp. 9,10 kr. för kilogram. För cigarrettpapper och cigarretthylsor utgår
skatt med 5 öre för varje påbörjad längd av 100 mm av ett blad eller en
hylsa för framställning av en cigarrett.
Den som inom riket tillverkar tobaksvaror, cigarrettpapper eller cigarrett
hylsor för försäljning är skyldig att vara registrerad hos kontrollstyrelsen
och den som för återförsäljning till riket inför tobaksvaror må efter ansö
kan registreras hos kontrollstyrelsen. Beskattningsmyndigheter är ifråga
om vara som av annan än registrerad införts till riket generaltullstyrelsen
och i övriga fall kontrollstyrelsen.
I sin förenämnda skrivelse har kontrollstyrelsen beträffande
tobaksskatt anfört följande:
»Under budgetåret 1967/68 har tobaksskatt influtit med 1 476,5 milj. kr.
Inkomsten på titeln tobaksskatt hade för sagda budgetår beräknats till
1 500 milj. kr. Minskningen i inkomsten beror på att konsumtionen av ci
garretter med lägre skattesats per cigarrett ökat, medan konsumtionen av
cigarretter med högre skattesats per cigarrett i motsvarande grad minskat.
Till kontrollstyrelsen deklarerad försäljning av cigarretter av grupp I (läg
re skattesats) utgjorde sålunda för budgetåret 1966/67 600 milj. st. och för
budgetåret 1967/68 1 400 milj. st. Motsvarande antal var för cigarretter av
grupp II och högre grupper (högre skattesatser) 8 400 milj. st. respektive
7 600 milj. st.
Kontrollstyrelsen har från bl. a. Svenska Tobaks Aktiebolaget inhämtat
uppgifter om den skatt som beräknas komma att inlevereras till statsverket
under innevarande och följande två budgetår.
Med ledning av sålunda inhämtade uppgifter beräknar styrelsen inkoms
ten av tobaksskatt under budgetåret 1968/69 till 1 520 milj. kr., under bud
getåret 1969/70 till 1 555 milj. kr. och under budgetåret 1970/71 till 1 590
milj. kr.»
Generaltullstyrelsen har i sin förenämnda skrivelse till riksre
visionsverket beräknat de av styrelsen redovisade inkomsterna av tobaks
skatt till 3 milj. kr. för vartdera budgetåret 1968/69 och 1969/70.

Bil. 2 Riksrevisionsverkets inkomstberäkning

57

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln tobaksskatt för bud
getåret 1968/69 till 1 525 000 000 kr. och föreslår, att titeln för budgetåret
1969/70 uppförs med 1 560 000 000 kr.

Rusdrycksförsäljningsmedel av partihandelsbolag
Inkomsterna från partihandelsbolag hänför sig i första hand till aktie
bolaget Vin- & spritcentralen jämte vissa agentbolag.
I sin förenämnda skrivelse har kontrollstyrelsen meddelat, att inleveran
serna av vinstmedel enligt uppgift från aktiebolaget Vin- & spritcentralen
beräknas till 25 milj. kr. för vart och ett av budgetåren 1968/69 och 1969/70.
Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln rusdrycksförsälj
ningsmedel av partihandelsbolag för budgetåret 1968/69 till 25 000 000 kr.
och föreslår, att titeln för budgetåret 1969/70 uppförs med likaledes
25 000 000 kr.

Rusdrycksförsäljningsmedel av detaljhandelsbolag
Detaljhandeln med rusdrycker handhas av ett för hela riket gemensamt
företag, Systemaktiebolaget.
Reträffande rusdrycksförsäljningsmedlen av detaljhandelsbolag har kon
trollstyrelsen i sin förenämnda skrivelse till riksrevisionsverket meddelat,
att vinstinleveransen till statsverket under vart och ett av budgetåren
1968/69 och 1969/70 beräknas uppgå till 50 milj. kr.
Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln rusdrycksförsälj
ningsmedel av detaljhandelsbolag för budgetåret 1968/69 till 50 000 000 kr.
och föreslår, att titeln för budgetåret 1969/70 uppförs med likaledes
50 000 000 kr.
Skatt på sprit
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste bud
getåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.).
Budgetår

1964/65

1965/66

1966/67

1967/68

1968/69

Riksstat.....................
Redovisat................

1 475,0
1 502,9

1 500,0
1 589,6

1 800,0
1 731,5

1 800,0
1 787,2

1 950,0

Skatt på sprit utgår enligt förordning den 24 maj 1957 (nr 209) med däri
senast genom förordning den 2 februari 1968 (nr 2) företagna ändringar.
För spritdrycker utgår omsättningsskatt dels med en grundavgift för liter
dels ock med en procentavgift. Grundavgiften utgör fr. o. m. den 5 februari
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1968 38 öre för varje hel volymprocent alkohol. Procentavgiften motsvarar
50 % av utminuteringspriset, vilket utgörs av det belopp, som, skatten in
beräknad, betingas vid varornas utminutering.
I sin förenämnda skrivelse till riksrevisionsverket har kontrollstyrelsen
anfört följande:
»Skatt på sprit inflöt under budgetåret 1967/68 med 1 787,2 milj. kr. och
under tiden juli—oktober 1968 med 592,8 milj. kr.
Före den senaste skattehöjningen på sprit i februari 1968 räknade man
med en årlig uppgång i spritkonsumtionen med 1 å 2 %, vilket med hän
syn till befolkningstillväxten innebär en konstant konsumtion per individ.
Efter nämnda skattehöjning synes kurvan ha vänt nedåt, i det att konsumtionssiffran för tredje kvartalet 1968 ligger inte mindre än 7 % under mot
svarande siffra för 1967. Förhållandet får ses mot bakgrund av den fort
gående ökningen av vin- och maltdryckskonsumtionen. Särskilt mellanölet
visar mycket stark uppgång, varom mera nedan. Då ingenting tyder på att
denna utveckling skulle vara avslutad, synes det realistiskt att tills vidare
räkna med något minskad konsumtion av spritdrycker. Den av statsmak
terna eftersträvade förskjutningen av försäljningen från starkare till sva
gare drycker skulle nu alltså vara på väg att realiseras.
Skatten på sprit inbringar för närvarande ca 36,60 kr. per liter och den
beskattade kvantiteten spritdrycker uppgick under budgetåret 1967/68 till
52,7 milj. liter. Med hänsyn till vad nyss anförts om den aktuella försälj
ningsutvecklingen torde man för innevarande budgetår inte kunna räkna
med mer än ca 50 milj. liter, vilket ger en skatteinkomst av (50 X 36,60 =)
1 830 milj. kr.
Utgår man från att inkomsten av skatt på sprit under månaderna juli—
oktober normalt motsvarar ca 33 % av inkomsten för helt budgetår erhålles en beräknad inkomst under budgetåret 1968/69 av (592,8 : 0,33 =) 1 796
milj. kr.
Den fortsatta konsumtionsutvecklingen är ytterligt svårbedömbar. Mycket
talar för en fortsatt minskning, men då enligt tidigare erfarenheter efter
frågan på spritdrycker vid en oförändrad prisnivå i allmänhet tenderat att
stiga, torde man för de närmaste åren försiktigtvis böra räkna med oför
ändrad konsumtionsvolym och skatteinkomst.
Kontrollstyrelsen beräknar inkomsten av skatt på sprit till 1 825 milj.
kr. för vart och ett av budgetåren 1968/69, 1969/70 och 1970/71.»
Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln skatt på sprit för
budgetåret 1968/69 till 1 825 000 000 kr. och föreslår, att titeln för budget
året 1969/70 uppförs med likaledes 1 825 000 000 kr.
Skatt på vin
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste bud
getåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.).
Budgetår

Riksstat .......................
Redovisat.......................

1964/65

140,0
137,0

1965/66

1966/67

1967/68

1968/69

145,0
146,8

165,0
171,7

175,0
190,7

205,0

Enligt förordning den 24 maj 1957 (nr 209) utgår omsättningsskatt för vin
dels med en grundavgift för liter dels ock med en procentavgift. Grundav
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giften utgår senast genom förordning den 2 februari 1968 (nr 2) med 3 kr.
80 öre för vin med en atkoholhalt överstigande 14 volymprocent (starkvin)
samt med 72 öre för annat vin (lättvin). Procentavgiften motsvarar 36 % av
utminuteringspriset, vilket utgörs av det belopp, som, skatten inberäknad,
betingas vid varornas utminutering. För inom landet tillverkat vin utgår
omsättningsskatt dessutom med en särskild tillverkningsavgift av 50 öre för
liter, om vinets alkoholhalt överstiger 14 volymprocent eller vinet är mousserande eller därmed jämförligt, men eljest av 20 öre för liter.
I sin förenämnda skrivelse till riksrevisionsverket har kontrollstyrelsen i
fråga om beräkningen av skatt på vin anfört följande:
»Skatt på vin inflöt under budgetåret 1967/68 med 190,7 milj. kr. och
under tiden juli—oktober 1968 med 59,7 milj. kr.
Tendensen i vinförsäljningen är sedan flera år tillbaka uppåtgående, dock
endast i fråga om lättvin, där den årliga ökningen är ca 10 %. I fråga om
slarkvin är efterfrågan praktiskt taget konstant sedan flera år tillbaka" Lätt
vinet svarar numera för 3/4 av hela vinkonsumtionen. Skatten på vin in
bringar för närvarande i genomsnitt per år 9,65 kr per liter starkvin och 3,45
kr. per liter lättvin. Dessa förhållanden sammantagna medför en årlig in
komstökning med ca 5 %.
Konsumtionen av vin under budgetåret 1968/69 kan beräknas till 42,8
milj. liter, varav 10,1 milj. liter starkvin och 32,7 milj. liter lättvin. På
grund härav skulle skatteinkomsten under budgetåret 1968/69 kunna beräk
nas till (10,1 X 9.65 + 32,7 X 3,45 =) 210,3 eller avrundat 210 milj. kr.
Inkomsten av skatt på vin under de fyra första månaderna av budgetåret
motsvarar erfarenhetsmässigt 29 % av inkomsten för hela budgetåret. För
innevarande budgetår skulle man på grund härav kunna räkna med (59,7 :
0,29 =) 206 eller avrundat 205 milj. kr. och för vart och ett av de två följan
de budgetåren ytterligare 10 milj. kr.
Konlrollstyrelsen beräknar inkomsten till 205 milj. kr. under budgetåret
1968/69, 215 milj. kr. under budgetåret 1969/70 och 225 milj. kr. under
budgetåret 1970/71.»
Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln skatt på vin för bud
getåret 1968/69 till 205 000 000 kr. och föreslår, att titeln för budgetåret
1969/70 uppförs med 215 000 000 kr.
Skatt på malt- och läskedrycker
Skatt på malt- och läskedrycker utgår jämlikt förordning den 27 maj 1960
(nr 253) med ändring den 3 juni 1965 (nr 286) om tillverkning och be
skattning av malt- och läskedrycker. Allt efter alkoholstyrkan indelas malt
dryckerna i fyra grupper enligt följande sammanställning.
Maltdryck

Lättöl ...........................................
Öl typ A .......................................
Öl typ B .......................................
Starköl...........................................
* Före 1 oktober 1965 2,8.

Viktprocent
alkohol
Över
Högst

1,8
2,8
13,6

1,8
2,8
3,6

Skattper
liter
Kr.

0: 12
0:48
0:96
1:41
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Skatt på läskedrycker utgår med 33 öre för liter.
I riksstaten för budgetåret 1968/69 är inkomsten av skatt på malt- och
läskedrycker upptagen med 360 milj. kr.
I sin förenämnda skrivelse till riksrevisionsverket har kontrollstyrelsen
i fråga om beräkningen av skatt på malt- och läskedrycker anfört följande:
»Under de tre senaste budgetåren har skatten på malt- och läskedrycker
influtit med följande belopp i milj. kr.
Budgetår och
månader

1965/66 ...........
1966/67 ...........
1967/68 ...........
juli—okt. 1966
juli—okt. 1967
juli—okt. 1968

MaltDärav
drycker starkÖl
milj. kr.

171,4
221,0
259,5
80,7
91,3
111,0

17,0
16,4
38,9
6,1
7,1
16,4

Öl
typ B

Öl
typ A

lagrat
lättöl

Läske- Summa Beräkdrycker
nät i

riksstaten

78,9
148,1
172,5
51,9
64,7
77,1

73,5
54,6
46,4
22,0
18,9
16,7

2,0
1,9
1,7
0,7
0,6
0,8

81,1
88,8
88,3
33,0
32,4
35,4

252,5
309,8
347,8
113,7
123,7
146,4

250
270
360

Som framgår av denna sammanställning har maltdryckskonsumtionen
ökat mycket starkt under de båda senaste budgetåren. Det bör dock beaktas,
att mellanölet infördes först den 1 oktober 1965 och att under tiden 1 no
vember 1967—14 juli 1968 starköl försöksvis fick säljas på samma villkor
som öl i Göteborgs- och Bohus samt Värmlands län. Denna försöksverk
samhet har under budgetåret 1967/68 medfört en ökning av skatteintäkten
med uppskattningsvis 8 milj. kr. Utan denna försöksverksamhet skulle allt
så inkomsten på skattetiteln ha stannat vid ca 340 milj. kr. På motsvaran
de sätt skulle inkomsten under tiden juli—oktober 1968 utan denna försöks
verksamhet ha stannat vid ca 143 milj. kr.
Inkomsten på denna skattetitel under månaderna juli—oktober motsva
rar i allmänhet 36 å 37 % av inkomsten under hela budgetåret mot ca 30 %
för vin och 33 % för spritdrycker. Skillnaden sammanhänger med att kon
sumtionen av malt- och läskedrycker är förhållandevis stor under sommar
månaderna — är sommaren mycket varm kan procenttalet närma sig 40 —
medan vinkonsumtionen är speciellt stor under julmånaden och spritkon
sumtionen slutligen är jämnare fördelad på olika månader. Räknar man
med att 37 % redan influtit — sommaren 1968 var jämförelsevis varm och
vacker — erhålles för innevarande budgetår en slutsumma av (3,3 + 143 :
0,37 =) 390 milj. kr.
Av sistnämnda belopp torde dock ca 20 milj. kr. kunna skrivas på den
varma sommarens konto. Vid normala värderleksförhållanden skulle följ
aktligen skatteinkomsten ha ökat med ca 30 milj. kr. under vart och ett av
budgetåren 1967/68 och 1968/69. Denna uppgång härrör företrädesvis från
mellanölet, för vilken dryck introduktionsprocessen ännu ej synes vara av
slutad. Man torde därför få räkna med en liknande tillväxttakt under de när
mast följande två åren.
Kontrollstyrelsen beräknar med ledning av det anförda inkomsten till
390 milj. kr. under budgetåret 1968/69, 400 milj. kr. under budgetåret 1969/
70 och 430 milj. kr. under budgetåret 1970/71.»
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Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln skatt på malt- och
läskedrycker för budgetåret 1968/69 till 390 000 000 kr. och föreslår, att
titeln för budgetåret 1969/70 uppförs med 400 000 000 kr.
Energiskatt
Allmän energiskatt utgår enligt förordning den 31 maj 1957 (nr 262),
som i sin helhet med vissa ändringar omtrycktes i förordning den 29 maj
1964 (nr 350). Allmän energiskatt skall erläggas för bensin och gasol, vissa
bränslen såsom kol, koks, motorbrännolja och eldningsolja samt elektrisk
kraft. Med bensin avses härvid samtliga i förordningen om bensinskatt an
givna skattepliktiga varuslag och med gasol vara, för vilken skatt skall er
läggas enligt förordningen om gasolskatt. Energiskatt för bensin utgår med
nio öre för liter och för gasol med sju öre för liter. För elektrisk kraft ut
går skatten med 10 % av kraftens beskattningsvärde för kraft som förbru
kas i industriell rörelse med en förbrukning av mer än 40 000 kilowattim
mar för driftställe under helt beskattningsår. För annan elektrisk kraft ut
går skatten med 7 % av kraftens beskattningsvärde. Beskattningsvärdet är
lika med summan av de avgifter, som förbrukaren har att erlägga för den
elektriska kraften.
För andra bränslen gällande skattesatser framgår av nedanstående sam
manställning.
Bränsle

Skattesats

Stenkol..................................................................................................
Stenkolsstybb samt stenkolsbriketter m. m................................
Brunkolsbriketter ...........................................................................
Koks......................................................................................................
Koksstybb och koksbriketter.........................................................
Motorbrännoljor, eldningsoljor och bunkeroljof, skatteklass I
Motorbrännoljor, eldningsoljor och bunkeroljor, skatteklass II

12 kr.
6 »
6 »
14 »
6 »
25 »
16 »

för
»
»
»
»
»
»

ton
»
»
»
»
m3
»

Beträffande energiskatt på bensin och gasol gäller i fråga om skattskyl
dighet och beskattningsmyndighet samma bestämmelser som för bensin
skatt och gasolskatt. övrig energiskatt redovisas av kontrollstyrelsen samt
av generaltullstyrelsen beträffande skatt på bränslen som införs till riket
av annan än den som är registrerad hos kontrollstyrelsen.
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste bud
getåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.).
Budgetår

1964/65

1965/66

1966/67

1967/68

1968/69

Riksstat ....................
Redovisat.....................

700,0
708,0

745,0
779,3

800,0
804,5

870,0
846,5

900,0

I sin förenämnda skrivelse till riksrevisionsverket har kontrollsty
relsen i fråga om beräkningen av de inkomster som uppbärs av styrel
sen anfört följande:
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»a) Energiskatt på elektrisk kraft
Den inhemska förbrukningen av annan kraft än kraft för bandrift ökade
budgetåret 1967/68 med ca 9 % jämfört med budgetåret innan (45,2 TWh
resp. 41,5 TWh). Ökningen för budgetåret 1966/67 var jämfört med bud
getåret dessförinnan ca 5 %.
Under budgetåret 1967/68 inflöt energiskatt på elektrisk kraft med 207,1
milj. kr. I detta belopp ingår ca 6 milj. kr inbetalade i juni månad av viss
skatteredovisande distributör, som annars alltid redovisar motsvarande
skattebelopp under juli månad. Jämförelsetalet vid förevarande inkomst
beräkning bör därför vara (207—6 =) 201 milj. kr. I förhållande till bud
getåret 1966/67 då inkomsten uppgick till 186 milj. kr innebär detta en
ökning med 8 %.
I Centrala Driftledningens publikation 'Elkonsumtion, prognos 1965—
1975’ har lämnats en prognos beträffande elförbrukningens ökning. En
ligt prognosen kommer ökningstakten att successivt minska fram till år
1975.
Kontrollstyrelsen beräknar därför att ökningstakten blir något lägre för
innevarande budgetår eller 7,5 %. Skatteintäkten för budgetåret 1968/69
kan således anges till (1,075 X 201 — 6 =) 210 milj. kr. För budgetåret
1969/70 räknar kontrollstyrelsen med att skatteintäkten ökar med 6,5 %,
varför den bör upptagas till 230 milj. kr. För budgetåret 1970/71 kan
skatteintäkten anges till 245 milj. kr.
b) Energiskatt på bensin och gasol
Nettoinkomsten har under budgetåret 1967/68 utgjort 295,4 milj. kr.
Inkomsten av energiskatt på bensin utgör i princip 20,93 % av inkoms
ten av bensinskatt, enär förhållandet mellan skattesatserna är 9 till 43
(i detta sammanhang kan bortses från energiskätten på gasol som under
juli—oktober 1968 understeg 300 kr.)
Med utgångspunkt härifrån och med ett tillägg av 0,4 milj. kr för den
energiskatt på lättbensin, som inlevereras av gasverk och för vilken ben
sinskatt inte utgår, beräknar kontrollstyrelsen nettoinleveransen under
budgetåret 1968/69 till 309,8 eller avrundat 310 milj. kr och under budget
året 1969/70 till 325 milj. kr. samt under budgetåret 1970/71 till 341 milj.
kr.
c) Energiskatt

på

andra

bränslen

än

bensin

och

gasol.

Nettoinkomsten under de sex senaste budgetåren framgår av nedanstå
ende sammanställning.
Budgetår

1962/63
1963/64
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68

.........
....
.........
.........
.........
.........

Fasta
bränslen
milj. kr.

Motorbrännolja

20,9
17,6
15,7
12,9
11,8
10,5

25,3
27,8
31,3
35,3
36,2
38,5

Eldnings
olja 1—2

120,3
121,2
131,1
158,3
157,3
165,2

Eldningsolja
3 och högre

92,0
96,4
106,8
119,8
123,5
128,9

Summa

258,5
263,0
284,9
326,3
328,8
343,1
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Procentuell förändring från föregående budgetår
Budgetår

1963/64
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68

...........
...........
...........
...........
...........

—
—
—
—
—

Fasta
bränslen
milj. kr.

Motorbrännolja

15,8
10,8
17,8
8,6
11,0

9,9
12,6
12,8
2,5
6,4

Eldningsolja 1—2

0,7
8,2
20,7
— 0,6
5,0

Eldningsolja
3 och högre

4,8
10,8
12,2
3,0
4,4

Summa

1,7
8,3
14,5
0,8
4,3

Inkomsten av energiskatt på andra bränslen än bensin och gasol på
verkas kraftigt av medeltemperaturens avvikelser från den normala un
der en eldningssäsong. Under eldningssäsongen 1966/67 låg medeltempera
turen i landet mycket över normalvärdet, vilket förklarar den ringa upp
gången i skatteinkomsterna på eldningsoljor under budgetåret 1968/67.
Under eldningssäsongen 1967/68 var medelvärdena för temperaturen nära
de normala.
Under tiden 1 juli—10 november 1968 har energiskatt på andra bräns
len än bensin och gasol influtit med 119 milj. kr. Under tiden 11 novem
ber 1967 30 juni 1968 inflöt 218,9 milj. kr. Under antagande av en nor
mal årlig uppgång med 6 % kan inkomsten under tiden 11 november 1968
—30 juni 1969 beräknas till 232,0 milj. kr.
Kontrollstyrelsen beräknar följaktligen inkomsten under budgetåret
1968/69 till (119 + 232 —) avrundat 350 milj. kr. Under antagande av en
fortsatt ökning av bränslekonsumtionen med 6 % beräknar styrelsen skat
teinkomsten under budgetåret 1969/70 till 370 milj. kr. och under budget
året 1970/71 till 390 milj. kr.
Den sammanlagda energiskatten skulle i enlighet med det anförda kom
ma att uppgå till (210 + 310 + 350 = ) 870 milj. kr. för budgetåret 1968/
69 och (230 -f- 325 + 370 = ) 925 milj. kr. för budgetåret 1969/70 samt
(245 -f- 341 -|- 390 =) avrundat 975 milj. kr. för budgetåret 1970/71.»
Generaltullstyrelsen har i sin förenämnda skrivelse till riksre
visionsverket beräknat de inkomster som uppbärs av tullverket till 1 milj.
kr. för vart och ett av budgetåren 1968/69 och 1969/70.
De av kontrollstyrelsen och generaltullstyrelsen gjorda beräkningarna in
nebär en sammanlagd inkomst på titeln energiskatt under budgetåren 1968/
69 och 1969/70 på 871 resp. 926 milj. kr.
Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln energiskatt för bud
getåret 1968/69 till 870 000 000 kr. och föreslår, att titeln för budgetåret
1969/70 uppförs med 925 000 000 kr.
Särskild skatt på motorbränslen
De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.).
Budgetår

1965/66

Riksstat .............................................
Redovisat....................................... 25,5

1966/67

1967/68

1968/69

200,0
204,1

215,0
211,0

223,0
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Enligt förordning den 4 februari 1966 (nr 21), som trädde i kraft den
7 februari 1966, skall till staten erläggas särskild skatt på bensin, motorbrännolja och gasol. Skatten utgår med 5 öre för liter för bensin och bränn
olja och med 4 öre för liter för gasol.
Skatten, som är motiverad av det samhällsekonomiska och statsfinansiella
läget, skall till skillnad från de s. k. automobilskattemedlen inte vara före
mål för specialdestination. Skatten redovisas under tullar och acciser.
I sin förenämnda skrivelse till riksrevisionsverket har kontrollstyrelsen
i fråga om beräkningen av särskild skatt på motorbränslen anfört följande:
»Nettoinkomsten av denna skatt har under budgetåret 1967/68 utgjort
211,0 milj. kr.
Inkomsten av särskild skatt på motorbränslen förhåller sig till inkomsten
av bensinskatt som 5 till 43 och till inkomsten av brännoljeskatt som 5 till
31,5 (sistnämnda lal motsvarar den genomsnittliga brännoljeskatten i öre
per liter).
Med utgångspunkt härifrån beräknar kontrollstyrelsen inkomsten under
budgetåret 1968/69 till (172,1 -f- 50,8=0 222,9 eller avrundat 223 milj. kr
och under budgetåret 1969/70 till (180,8 -f 54,0 =) 235 milj. kr samt under
budgetåret 1970/71 till (189,5 -f- 57,1 =) 247 milj. kr.»
Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna av särskild skatt på motor
bränslen för budgetåret 1968/69 till 223 000 000 kr. och föreslår, alt titeln
för budgetåret 1969/70 uppförs med 235 000 000 kr.
Investeringsavgift
Enligt förordning den 24 februari 1967 (nr 44) med därefter genom för
ordning den 3 mars 1967 (nr 68) och den 12 maj 1967 (nr 162) företagna
ändringar skall till staten erläggas investeringsavgift för vissa byggnads
arbeten som igångsätts under tiden 1 mars 1967—30 september 1968. Av
giften är selektiv och har till primär uppgift att begränsa det icke priori
terade byggandet. Den utgår för sådana byggnadsobjekt som bl. a. bensin
stationer, bilverkstäder, parkeringshus, butiks-, kontors- eller banklokaler,
kommunala förvaltningsbyggnader, samlingslokaler, idrottsanläggningar
samt vissa fritidshus.
Investeringsavgiften utgår med 25 % av den totala byggnadskostnaden
och erläggs av den för vars räkning arbetet utförs (byggherren). Denne
skall innan avgiftsbelagt byggnadsarbete påbörjas avlämna skriftlig dekla
ration med uppgift om den beräknade byggnadskostnaden till länsstyrelsen
i det län där byggnadsplatsen är belägen. Länsstyrelsen fastställer därvid
preliminär avgift och förelägger byggherren att inbetala denna omgående
eller, om arbetet icke igångsatts, senast när detta sker. När byggnadsarbetet
slutförts skall byggherren lämna länsstyrelsen deklaration med uppgift
om den verkliga byggnadskostnaden varefter den slutliga avgiften fast
ställs.

Bil. 2 Riksrevisionsverkets inkomstberäkning

65

De redovisade inkomsterna av investeringsavgiften för budgetåret 1966/67
uppgick till 51 900 kr. och för budgetåret 1967/68 till 4 676 014 kr. I riksstaten för budgetåret 1968/69 har titeln uppförts med ett formellt belopp av
1 milj. kr. Under perioden juli—september 1968 har på titeln redovisats
690 900 kr.
Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln investeringsavgift till
1 000 000 kr. för budgetåret 1968/69.

II. Uppbörd i statens verksamhet
De under rubriken »Uppbörd i statens verksamhet» upptagna inkomsttit
larna beräknades i riksstaten för budgetåret 1967/68 till ett belopp av 755,2
milj. kr. och gav enligt budgetredovisningen en sammanlagd nettoinkomst
av 798,8 milj. kr. Hur den redovisade nettoinkomsten fördelar sig på de
olika uppbördstitlarna framgår av bilaga A.
Riksstaten för budgetåret 1968/69 upptar under rubriken »Uppbörd i
statens verksamhet» en sammanlagd inkomstsumma av 747,0 milj. kr. Be
träffande samtliga de under denna rubrik upptagna inkomsttitlarna, utom
vattendomstolsavgifter och bidrag till kostnader för polis-, domstols- och
uppbördsväsendet m. m. har riksrevisionsverket från vederbörande myndig
heter erhållit uppgifter om de belopp, med vilka inkomsterna på titlarna i
fråga kan beräknas inflyta under vart och ett av budgetåren 1968/69 och
1969/70. Med stöd av myndigheternas uppgifter har riksrevisionsverket, så
som framgår av bilaga B, beräknat utfallet av inkomstsumman under »Upp
börd i statens verksamhet» under budgetåret 1968/69 till 782,3 milj. kr.
För budgetåret 1969/70 har riksrevisionsverket på sätt framgår av när
slutna bilaga C under denna rubrik beräknat ett sammanlagt belopp av
793,7 milj. kr., vilket är 11,4 milj. kr. mer än vad som beräknats för inne
varande budgetår.
Riksrevisionsverket vill i detta sammanhang erinra om att Kungl. Maj:t
genom beslut den 28 maj 1968 uppdrog åt ämbetsverket att i samråd med
riksförsäkringsverket och statens personalpensionsverk utreda och inkom
ma med förslag till lämpligt administrativt förfarande för utbetalning och
uppbörd i myndigheternas redovisning och på riksstaten av de belopp som
hänför sig till statsmyndigheternas pensions- och andra socialförsäkrings
kostnader m. m. samt utgifterna för utgående pensioner. Beträffande nyss
nämnda kostnader hade redan tidigare i anvisningarna för myndigheternas
anslagsframställningar för budgetåret 1969/70 förutsatts att de skulle in
räknas i riksstatsanslagen för de verksamheter kostnaderna hänförde sia
till.
I underdånig skrivelse den 6 november 1968 har riksrevisionsverket fram
lagt ett förslag som i huvudsak innebär att de olika statsmyndigheternas
5
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lönekostnadspålägg liksom de ersättningar som på grund av det s. k. arbetsgivarinträdet inflyter till statsverket från försäkringskassorna skall tillgodoföras en särskild inkomsttitel, förslagsvis kallad pensionsmedel m. m.
Denna titel skall å andra sidan belastas med utgifterna för utbetalda pen
sionsförmåner och sådana arbetsgivaravgifter av olika slag som staten har
att erlägga för sina anställda.
Om detta förslag genomförs, tillkommer sålunda för budgetåret 1969/70
en ny inkomsttitel, medan däremot titeln personalsjukpenningar m. m. ut
går.
Riksrevisionsverket har i övrigt funnit anledning göra särskilda uttalan
den endast beträffande följande inkomsttitlar.
Expeditionsavgifter. Denna inkomsttitel är i gällande riksstat uppförd
med 67 milj. kr.
I skrivelse till riksrevisionsverket den 11 november 1968 har kontrollsty
relsen anfört följande:
»Under budgetåret 1967/68 inflöt 53,9 milj. kr. Innevarande budgetår har
uppbörden t. o. m. oktober uppgått till 22,3 milj. kr. Under samma tid före
gående år inkom 17,2 milj. kr. Ökningen utgör 29,7 %. Den stora ökningen
beror i huvudsak på en fr. o. m. den 1 juli 1968 gällande ny avgiftslista med
högre avgiftsbelopp än tidigare.
Med hänsyn härtill beräknar kontrollstyrelsen intäkterna under denna
titel till 70 milj. kr. för budgetåret 1968/69, till 72 milj. kr. för budgetåret
1969/70 och till 75 milj. kr. för budgetåret 1970/71.»
Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln expeditionsavgifter
för budgetåret 1968/69 till 70 000 000 kr. och föreslår, att titeln för budget
året 1969/70 uppförs med 72 000 000 kr.
Bidrag till kostnader för polis-, domstols- och uppbördsväsendet m. m. En
ligt lag den 29 maj 1964 (nr 322) förstatligades polisväsendet m. m. fr. o. m.
den 1 januari 1965. Enligt lag den 20 november 1964 (nr 645) förstatligades
de kommunala domstolarna, rådhusrätterna, fr. o. m. den 1 januari 1965
i stad som intill utgången av år 1964 var skyldig att hålla rådhusrätt. Upp
bördsväsendet och den verksamhet i övrigt som ombesörjdes av uppbördsförvaltningen i vissa städer förstatligades fr. o. m. den 1 januari 1967 en
ligt lag den 27 maj 1966 (nr 241). Detta innebär, att kommunerna för fram
tiden inte har några ekonomiska förpliktelser beträffande polis-, åklagar-,
exekutions-, domstols- och uppbördsväsendet. Enligt ovannämnda lagar
samt lag den 11 december 1964 (nr 829) skall kommunerna under en
övergångsperiod av fem år med början fr. o. m. 1965 resp. 1967 bidraga till
statsverkets kostnader för verksamheten. Uppbörden av dessa bidrag hand
has av länsstyrelserna och sker då förskotten på kommunalskatten utbe
talas på så sätt att en sjättedel av bidraget avräknas från förskottet på
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kommunalskatten vid ett vart av de sex utbetalningstillfällena under året.
Bidragen beräknas och fastställs av riksrevisionsverket.
Bidragen för polisväsendet, domstolsväsendet och uppbördsväsendet upp
går till 988, 106 resp. 124 milj. kr. Efter statens övertagande av huvud
mannaskapet för polisväsendet samt vissa städers domstols-, åklagar-, exe
kutions- och uppbördsväsende m. m. åligger det vidare kommunerna att
bidraga till statsverkets kostnader för pensionering av personal inom dessa
verksamhetsgrenar som övergått från kommunal till statlig tjänst.
Kapitalvärdet av kommunernas sammanlagda andelar av pensionskost
naderna utgör 521 milj. kr. Enligt lag den 16 december 1966 (nr 681) ut
går ränta på bidrag årligen med fyra procent under de två första åren
lr. o. m. den dag staten övertagit huvudmannaskapet och därefter med sex
procent. För år då bidrag skall betalas beräknas ränta som om hela betal
ningen under året skulle ske den 1 juli. Bidrag jämte ränta betalas antingen
med hela beloppet senast år 1970 eller med flera lika stora årliga belopp
under högst femton år fr. o. m. år 1970.
Under budgetåret 1967/68 inflöt på titeln bidrag till kostnader för polis-,
domstols- och uppbördsväsendet m. m. 222,9 milj. kr. I riksstat en för inne
varande budgetår är titeln uppförd med 128 milj. kr.
Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln bidrag till kostnader
för polis-, domstols- och uppbördsväsendet m. m. till 146 000 000 kr. för
budgetåret 1968/69 och föreslår, att titeln för budgetåret 1969/70 uppförs
med 95 000 000 kr.
Bidrag till riksförsäkringsverket och försäkringsrådet. I skrivelse till riks
revisionsverket den 8 november 1968 har riksförsäkringsverket beräknat
inkomsterna på denna titel till 7,5 milj. kr. för innevarande budgetår och
till 10,0 milj. kr. för budgetåret 1969/70. Verket har därvid anfört följande:
»På denna riksstatstitel redovisas följande inkomster:
1) tilläggsavgifter enligt 16 § första stycket lagen om försäkring för
olycksfall i arbete och 39 § första stycket lagen om yrkesskadeförsäkring
såsom bidrag till bestridande av omkostnaderna för riksförsäkringsverkets
och försäkringsrådets verksamhet,
2) bidrag enligt 39 § andra stycket sistnämnda lag till bestridande av
nämnda omkostnader,
3) ersättning från riksförsäkringsverkets yrkesskadeförsäkringsfond för
verkets bestyr med förvaltningen av fonden,
4) ersättning från riksförsäkringsverkets trafiklivräntefond för verkets
bestyr med livränterörelse enligt lagen om trafikförsäkring å motorfordon,
5) ersättning till riksförsäkringsverket för handhavande av den frivil
liga pensionsförsäkringen.
Yrkesskadeförsäkringen äger fr. o. m. år 1969 rum enbart i riksförsäk
ringsverket, som kommer att löpande inleverera tilläggsavgifter enligt p. 1)
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ovan till statsverket. Då socialförsäkringsbolagens bidrag enligt p. 2) ovan å
andra sidan inbetalas i efterskott, faller på budgetåret 1969/70 förutom
den löpande tilläggsavgiften för hela försäkringen även socialförsäkrings
bolagens sista bidrag å ca 2 milj. kr. för kalenderåret 1968. Liknande dub
belbetalning uppstår delvis redan under budgetåret 1968/69, då socialför
säkringsbolagen inbetalar bidrag å 1,7 milj. kr. för kalenderåret 1967 me
dan riksförsäkringsverket fr. o. m. januari 1969 inlevererar tilläggsavgifter
för hela försäkringen.»
Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på ifrågavarande titel till
7 500 000 kr. för budgetåret 1968/69 och föreslår, att titeln för budgetåret
1969/70 uppförs med 10 000 000 kr.
Personalsjukpenningar m. m. Genom arbetsgivarinträde fr. o. m. budget
året 1963/64 erhåller staten de sjukpenningar m. m. som tillkommer statens
anställda med rätt till sjuklön. Dessa sjukpenningar skall för personal vid
affärsverken levereras till vederbörande verk och för personal hos statsför
valtningen i övrigt tillgodoföras riksstatens inkomstsida, fr. o. m. budget
året 1964/65 inkomsttiteln personalsjukpenningar m. m.
Riksförsäkringsverket har i sin förenämnda skrivelse till riksrevisions
verket beräknat inkomsterna på denna titel till ca 90 milj. kr för inneva
rande budgetår och till ca 95 milj. kr för budgetåret 1969/70.
Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln personalsjukpen
ningar m. m. för budgetåret 1968/69 till 90 000 000 kr. och föreslår, att ti
teln för budgetåret 1969/70 uppförs med 95 000 000 kr.
Inkomster vid karolinska sjukhuset. I skrivelse till riksrevisionsverket den
18 oktober 1968 har karolinska sjukhuset beräknat inkomsterna på denna
titel till 131 925 000 kr. för budgetåret 1968/69 och till 105 813 000 kr. för
budgetåret 1969/70.
För budgetåret 1967/68 har på titeln redovisats 101 332 502 kr. I riksstaten beräknades inkomsterna till 71 milj. kr. Enligt av karolinska sjuk
huset hittills tillämpad praxis bokförs på titeln under budgetåret debite
rade belopp och ej kassamässigt influtna. De av karolinska sjukhuset för
budgetåren 1968/69 och 1969/70 nu gjorda beräkningarna avser dock kassa
mässiga belopp.
Då i riksstaten upptagna övriga uppbördstitlar beräknas och redovisas
enligt den kassamässiga principen kommer fr. o. m. budgetåret 1969/70
kassaprincipen att tillämpas jämväl för karolinska sjukhusets inkomst
titel.
Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln till 90 000 000 kr. för
budgetåret 1968/69 och föreslår, att titeln för budgetåret 1969/70 uppförs
med 106 000 000 kr.
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Inkomster vid statens trafiksäkerhetsverk. I skrivelse till riksrevisionsver
ket den 8 oktober 1968 har trafiksäkerhetsverket beräknat inkomsterna på
denna titel till 12,6 milj. kr. för budgetåret 1968/69 och till 14,9 milj. kr. för
budgetåret 1969/70. Vid sina beräkningar har verket förutsatt att verkets
framställning om höjning av avgiften för prov för körkort och trafikkort
från 50 till 75 kr. fr. o. m. den 1 januari 1969 vinner bifall.
Under ovan angivna förutsättning beräknar riksrevisionsverket inkoms
terna på ifrågavarande titel till 12 000 000 kr. för budgetåret 1968/69 och
föreslår, att titeln för budgetåret 1969/70 uppförs med 15 000 000 kr.
Fyr- och båkmedel. I skrivelse till riksrevisionsverket den 8 november
1968 har generaltullstyrelsen beräknat inkomsterna av fyr- och båkmedel
till 40 milj. kr. för budgetåret 1968/69 och till 41 milj. kr. för budgetåret
1969/70. Styrelsen har därvid anfört:
»Fyr- och båkavgift skall från och med den 1 februari 1968 erläggas tolv
gånger per år i stället för som tidigare tio gånger, ökningen av uppbörden
från 33,5 milj. kr. under budgetåret 1966/67 till 35,7 milj. kr. under bud
getåret 1967/68 torde ha berott på dels nämnda ändring, dels den något liv
ligare fartygstrafiken. Under juli—oktober i år har influtit 11,5 milj. kr.,
vilket är 2,1 milj. kr. mer än under samma tid föregående år. Under tolvmånadersperioderna juli 1967—juni 1968 och september 1967—augusti 1968
var det ankomna lastfartygstonnaget 3 respektive 6 procent högre än un
der motsvarande period ett år tidigare. Med hänsyn härtill anser Styrelsen,
att uppbörden av fyr- och båkmedel bör beräknas till 40 milj. kr. för bud
getåret 1968/69 samt till 41 milj. kr. för vart och ett av budgetåren 1969/70
och 1970/71.»
Riksrevisionsverket uppskattar i anslutning till generaltullstyrelsens be
räkning inkomsterna på ifrågavarande titel till 40 000 000 kr. för budget
året 1968/69 och föreslår, att titeln för budgetåret 1969/70 uppförs med
41 000 000 kr.
Lotspenningar. I skrivelse till riksrevisionsverket den 11 oktober 1968 har
sjöfartsstyrelsen beräknat inkomsterna på denna titel till 29 milj. kr. för så
väl budgetåret 1968/69 som för budgetåret 1969/70. Styrelsen har därvid an
fört följande:
»Från den 1 juli 1968 har lotstaxans grundbelopp ökat med 20 kr. Sam
tidigt gjordes vissa ändringar i lotsförordningen, vilka medförde att en del
tidigare avgiftsrabatter bortföll. Inkomstökningen till följd av dessa avgiftsändringar har uppskattats till 1,9 milj. kr. per år. Styrelsen räknar dock för
budgetåret 1968/69 med en ökning av endast ca 1,3 milj. kr. till totalt 29
milj. kr., vilket belopp även upptages för de två följande budgetåren. Hän
syn har därvid tagits till minskad lotsningsfrekvens som följd av bl. a. kon
centration av fartygsanlöpen och i medeltal större fartyg.
Sjöfartsavgifterna är under omprövning av sjöfart sutredningen, vilken
väntas framlägga sitt förslag under hösten 1968. Ett nytt avgiftssystem kan
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innebära väsentliga avvikelser från de för budgetåren 1969/70 och 1970/71
beräknade beloppen.»
Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln lotspenningar till
29 000 000 kr. för budgetåret 1968/69 och föreslår, att titeln för budgetåret
1969/70 uppförs med likaledes 29 000 000 kr.
Inkomst av myntning och justering. I skrivelse till riksrevisionsverket den
11 oktober 1968 har mynt- och justeringsverket anfört följande:
»Inkomstberäkningen för budgetåret 1968/69 resp. 1969/70 baserades på
prägling av 130 milj. st. mynt i valörerna 2 och 1 kronor av silverlegering,
50, 25 och 10 oren av kopparnickel och 5, 2 och 1 ören av brons till ett värde
av 30 milj. kr.
I allmänna rörelsen utelöpande mynt ökade under tiden 1/10 1967—30/9
1968 med 44 milj. kr. till 553 milj. kr. (exkl. 5 kronor). Behållningen av
skiljemynt i valörerna 2 kronor — 1 öre var i Sveriges Riksbank och myntoch justeringsverket den 30 september 1967 28 milj. kr. och den 30 septem
ber 1968 13 milj. kr. Legeringspriset per kg silvermynt var i oktober 1967
133: 47 kr. per kg men har på grund av höjda silverpriser stigit till 167: 28
kr. per kg. Ivungl. Maj :t har den 3 maj och den 6 juni 1968 bemyndigat myntoch justeringsverket att mynta ut 2 kronor resp. 1 kronor av kopparnickel.
Priset per kg kopparnickel är för 2 kronor 14: 84 kr. och för 1 kronor 28: 45
kr. per kg. Därvid förutsättes att kopparnicklet inköps i form av präglingsfärdiga myntplattor. Verket har under året präglat 2 kronor och provpräglar
för närvarande 1 kronor av kopparnickel.
Med hänsyn till nämnda förändringar beräknar verket för budgetåret
1968/69 en prägling av 150 milj. st. mynt till ett värde av 38 milj. kr., vilket
motsvarar verkets nuvarande myntproduktion. Inkomsten av myntning blir
17 milj. kr. med nu gällande priser på metaller och halvfabrikat.
Verket förutsätter att myntpräglingen under budgetåren 1969/70 och
1970/71 får samma omfattning som under innevarande budgetår och att
valörerna 2 kronor—10 öre tillverkas av kopparnickel. Inkomsten av mynt
ning uppskattas till 30 milj. kr. för budgetåret 1969/70 resp. 1970/71.
Inkomsten av justering beräknas för budgetåret 1968/69 till 3,4 milj. kr.,
1969/70 till 3,5 milj. kr. och för 1970/71 till 3,5 milj. kr.
Sammanlagda inkomsten av myntning och justering blir under budget
året 1968/69 20,4 milj. kr., 1969/70 33,5 milj. kr. och 1970/71 33,5 milj. kr.
Myntlagstiftningen och därmed sammanhängande frågor är under utred
ning. Inkomstberäkningen är baserad på nu gällande myntserie.»
Under förutsättning av oförändrad myntserie beräknar riksrevisionsver
ket inkomsterna på titeln inkomst av myntning och justering för budget
året 1968/69 till 20 400 000 kr. och föreslår, att titeln för budgetåret 1969/70
uppförs med 33 500 000 kr.
Inkomster vid statens centrala frökontrollanstalt. I skrivelse till riksrevi
sionsverket den 3 oktober 1968 har statens centrala frökontrollanstalt an
fört följande:
»Då en revidering av taxan för anstaltens avgiftsbelagda verksamhet kan
komma att genomföras innevarande budgetår lämnas inkomstberäkning så
väl efter nuvarande taxa som efter förslaget till reviderad taxa.
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Enligt nuvarande
taxa

1968/69 ................................................
1969/70 ................................................
1970/71 ................................................
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Enligt ny taxa
baserad på full
kostnadsteckning

4 700 000
5 200 000
5 400 000

5 500 000
5 500 000

Anstaltens inkomster är beroende av årsmånsvariationer, men den fort
gående ökningen av statsplomberingsverksamheten kan beräknas medföra
ökade inkomster enligt gällande taxa. Såsom vi i vår rapport föregående år
framhöll kan däremot en ny taxa för den avgiftsbelagda verksamheten med
föra en minskad analysering samt återgång till s. k. hemmaproducerat ut
säde, vilket skulle avsevärt reducera anstaltens inkomster. I ovanstående be
räkning har emellertid i båda alternativen förutsatts en fortgående stegrad
statsplomberingsverksamhet.»
I avvaktan på ställningstagande till ovan angivna taxehöjning beräknar
riksrevisionsverket inkomsterna på riksstatstiteln inkomster vid statens cen
trala frökontrollanstalt till 4 700 000 kr. för budgetåret 1968/69 och föreslår,
att titeln uppförs med 5 200 000 kr. för budgetåret 1969/70.

III. Diverse inkomster
Bötesmedel. De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under
de senaste budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.).
Budgetår

1964/65

1965/66

Riksstat.......................................
Redovisat..................................

44,0
40,5

46,0
48,3

1966/67

44,0
59,4

1967/68

1968/69

60,0
73,9

85,0

Bötesmedlens fördelning på parkeringsbot, ordningsbot och övriga böter
för de senaste tre budgetåren framgår av följande sammanställning (milj.
kr.).
Budgetår

1965/66

1966/67

1967/68

Parkeringsbot................................................
Ordningsbot ................................................
Bötesmedel i övrigt ..................................

8,0
—
40,3

12,2
1,0
46,2

16,2
3,9
53,8

Summa

48,3

59,4

73,9

Enligt av riksrevisionsverket från länsstyrelserna och rikspolisstyrelsen
infordrade uppgifter beräknas inkomsterna av bötesmedel för budgetåren
1968/69 och 1969/70 till 83,0 resp. 85,2 milj. kr. Under juli—september 1968
har influtit 17,9 milj. kr. mot 15,0 milj. kr. under motsvarande tid föregåen
de år.
Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln bötesmedel för bud
getåret 1968/69 till 85 000 000 kr. och föreslår, att titeln för budgetåret
1969/70 uppförs med 95 000 000 kr.
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Totalisatormedel. De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln
under de senaste budgetåren framgår av följande sammanställning (milj.
kr.).
Budgetår

1964/65

1965/66

1966/67

1967/68

1968/69

Riksstat.......................................
Redovisat..................................

77,0
77,6

85,0
79,6

85,0
91,9

90,0
98,4

100,0

I skrivelse till riksrevisionsverket den 11 oktober 1968 har lantbruksstyrelsen under hänvisning till en inom styrelsens husdjursbyrå upprättad pro
memoria uppskattat inkomsten av totalisatormedel till 102 milj. kr. för
innevarande budgetår och till 105 milj. kr. för budgetåret 1969/70. I prome
morian anförs följande:
»För beräkning av totalisatormedlen under budgetåren 1968/69 och 1969/
70 har en jämförelse verkställts mellan omsättning och statens andel för
tredje kvartalet 1967 och samma kvartal 1968. Omsättningssumman har un
der sagda perioder uppgått till respektive 169 360 184 kr. och 182 299 503 kr.,
varjämte statens andel belöpte sig till respektive 24 153 514 kr. och 25 187 563
kr.
Omsättningen har alltså ökat med 12 939 319 kr. (7,64 %) och statens an
del med 1 034 049 kr. (4,28 %). Att procenttalet för statens andel är relativt
lågt torde främst få tillskrivas de fr. o. m. 1 februari 1968 gällande nya fördelningsskalorna.
Statens inkomst under titeln 'Totalisatormedel’ beräknas, under förut
sättning av oförändrade vinstavdrag, fördelningsskalor och vadformer, för
budgetåren 1968/69, 1969/70 och 1970/71 till respektive 102 milj. kr., 105
milj. kr. och 108 milj. kr.»
Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln totalisatormedel för
budgetåret 1968/69 till 102 000 000 kr. och föreslår, att titeln för budgetåret
1969/70 uppförs med 105 000 000 kr.
Tipsmedel. De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de
senaste budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.).
Budgetår

1964/65

1965/66

1966/67

Riksstat.......................................
Redovisat..................................

105,0
121,5

135,0
130,7

135,0
131,5

1967/68

1968/69

135,0
132,1

136,0

Aktiebolaget Tipstjänst har i skrivelse till riksrevisionsverket den 8 no
vember 1968 anfört följande:
»För budgetåret 1968/69
Antalet tävlingsveckor beräknas komma att uppgå till 51 st. eller en mind
re än under budgetåret 1967/68, under förutsättning att s. k. Intertotomatcher kunna arrangeras även nästa sommar.
Veckoomsättningen varierar betydligt, varför inget bestämt kan sägas om
den slutliga årsomsättningen.
De första 13 ordinarie tävlingsveckorna -— med svenska eller engelska
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tävlingsobjekt — under det nya budgetåret fr. o. m. den 10—11/8 t. o. m.
den 2/11 1968 uppvisa i influtna tipsinsatser ett belopp av Kr. 71 220 776: 55.
Motsvarande siffra för samma antal tävlingsveckor föregående år var Kr.
68 611 723:95. Insatsbeloppets ökning utgör Kr. 2 609 052:60 eller 3,8 %
under denna tid.
Eftersom föregående års tipsomsättning för de ordinarie tävlingsveckorna
uppgick till Kr. 264 621 061: 60 och antalet ordinarie tävlingsveckor till 46
st., innebär detta en medelomsättning av Kr. 5 752 631: 77 per tävlingsvecka.
Med 45 st. ordinarie tävlingsveckor skulle omsättningen ha uppgått till Kr.
258 868 429: 65. Tillämpas ovan angiven ökningsprocent — 3,8 % •—å denna
beräknade omsättning innebär detta ett till Kr. 268 705 429: 30 ökat insatsbelopp. Till detta belopp kommer sedan tipsomsättningen på de extra tävlingsomgångarna med Intertotofotboll under 4 veckor i juli och 1 vecka i
augusti 1968 med Kr. 18 434 502: 80 och beräknad omsättning under 1 vecka
i juni 1969 med ca Kr. 4 000 000: —, varför totalomsättningen skulle komma
att uppgå till Kr. 291 139 932: 10. Med samma nettovinstprocent som före
gående år — 32 % — skulle nettovinsten approximativt komma att utgöra
Kr. 93 200 000: —. Härtill kommer den av Riksdagen beslutade extra skatten
om 5 öre för varje 35-öresrad eller — uttryckt i procent — cirka 14,3 % å
tipsinsatsbeloppet. Radskatten å den ovan beräknade högre omsättningen
skulle därför komma att uppgå till approximativt Kr. 41 600 000: -—. Till
sammans skulle inleveransen för detta budgetår således belöpa sig till Kr.
134 800 000: —. För ordningens skull få vi också nämna att vinstskatt kom
mer atl inlevereras till ett beräknat belopp av Kr. 38 000 000: —.
För budgetåret 1969/70 samt 1970/71
För dessa år torde tävlingsveckornas antal komma att uppgå till 51 st. eller
samma antal som under innevarande budgetår. Att redan nu beräkna omsätt
ningen är emellertid ytterst svårt, varför det torde vara ändamålsenligast att
tills vidare räkna med samma inleverans för 1969/70 och 1970/71 som för
1968/69 eller i vinst cirka Kr. 93 200 000:— och i radskatt cirka Kr.
41 600 000:— eller tillsammans Kr. 134 800 000:—Likaledes torde vinst
skatten kunna beräknas uppgå till cirka Kr. 38 000 000:—. För samtliga
budgetår måste bolaget reservera sig för oförutsedda händelser, som helt
kunna förändra det ekonomiska resultatet.»
Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln tipsmedel för budget
året 1968/69 till 135 000 000 kr. och föreslår, att titeln för budgetåret 1969/
70 uppförs med likaledes 135 000 000 kr.
Lotterimedel. De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under
de senaste budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.).
Budgetår

1964/65

1965/66

1966/67

Riksstat....................................... 130,0
Redovisat.................................. 129,9

135,0
131,8

135,0
135,7

1967/68

190,0
162,7

1968/69

163,0

I skrivelse till riksrevisionsverket den 2 oktober 1968 har Svenska pen
ninglotteriet AB för budgetåret 1968/69 beräknat kunna inleverera ett be
lopp av 159 milj. kr. att tillgodoföras titeln lotterimedel. Under månaderna
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juni—oktober 1968 har försäljningen av antalet lottsedlar minskat med mel
lan 60 000—20 000 per månad i förhållande till motsvarande tid föregående
år. För månaderna november 1968—maj 1969 räknar penninglotteriet med
en minskad försäljning av 20 000 st. lottsedlar per månad.
Vid den av bolaget för budgetåret 1968/69 verkställda beräkningen bar
inleveransen av statsverket tillkommande belopp av avgifter för försålda
lotter uppskattats till 152,1 milj. kr., medan i form av vinst på bolagets
verksamhet beräknats komma att på förevarande titel inflyta 6,9 milj. kr.
Inleveransen under första hälften av budgetåret 1968/69 av statsverket till
kommande belopp av avgifter för försålda lotter avser dragningarna under
månaderna juli—november 1967 och kan därför redan nu exakt angivas.
Den uppgår till 75,2 milj. kr. vilket är 2,1 milj. kr. mindre än vad som in
levererades under motsvarande period föregående år.
För budgetåret 1969/70 har bolaget uppskattat inleveranserna till sam
ma belopp som beräknats för innevarande budgetår eller 159 milj. kr.
Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln lotterimedel för bud
getåret 1968/69 till 159 000 000 kr. och föreslår, att titeln för budgetåret
1969/70 uppförs med likaledes 159 000 000 kr.
Övriga diverse inkomster. Denna inkomsttitel tillgodoförs bl. a. inflytande
belopp resp. belastas med restitutioner av vissa äldre skatter.
De på ifrågavarande titel för budgetåret 1967/68 redovisade inkomsterna
uppgick till netto 88,4 milj. kr. Bland inkomsterna märks återbetalning av
kostnader för svenska FN-styrkor med 10,8 milj. kr., restavgifter (redovisas
fr. o. m. budgetåret 1968/69 som särskild titel under uppbörd i statens verk
samhet) med netto 31,4 milj. kr., ersättning från allmänna pensionsfonden
för statsverkets kostnader för den allmänna tilläggspensioneringen med 8,5
milj. kr. samt ersättning för täckande av socialförsäkringsavgifter och pen
sionskostnader med 8,4 milj. kr.
Titeln har i riksstaten för budgetåret 1968/69 uppförts med 75 milj. kr.
Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln övriga diverse inkoms
ter för budgetåret 1968/69 till 75 000 000 kr. och föreslår, att titeln för bud
getåret 1969/70 uppförs med 100 000 000 kr. Häri ingår då allmän varuskatt
för jordbruksprodukter som skall omföras från inkomstskattetiteln i juni
1970 (1969 års taxering).
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B. Inkomster av statens kapitalfonder

I. Statens affärsverksfonder
Försvarets fabriksverk
De till statsverket inlevererade samt i räkenskaperna och i rikshuvudboken redovisade överskotten för försvarets fabriksverk för de senast för
flutna fem budgetåren framgår av efterföljande uppställning, i vilken även
medtagits de i riksstaten beräknade överskotten (milj. kr.).
Budgetår

1963/64.
1964/65.
1965/66.
1966/67.
1967/68.

. ..
. ..
. ..
...
. ..

Driftin
komster

Drift
kostnader

Därav:
Avsättning av
vinstmedel för
särskilda dis
positioner

Över
skott

168,0
198,3
234,4
270,6
381,4

164,9
193,9
229,3
263,6
370,6

5,1
5,2
13,3
6,4
12,4

3,1
4,4
5,1
7,1
10,8

Inlevererat
till
statsverket

3,1
4,4
5,1
7,1
10,8

Beräknat i
riksstaten

3,0
3,9
5,1
6,5
10,0

I riksstaten för innevarande budgetår har såsom inkomst av försvarets
fabriksverk upptagits 12 milj. kr.
I skrivelse till riksrevisionsverket den 13 november 1968 har försvarets
fabriksverk beräknat överskotten för budgetåren 1968/69 och 1969/70 till
10 471 000 kr. resp. 15 080 000 kr. enligt efterföljande uppställning (1000
kr.).
Budgetår

1968/69 .........................
1969/70 .........................

Ränta på kapitalbehållning
lö %)

10 267
14 800

Hyresintäkter från
försvarets ma
terielverk

Summa

204
280

10 471
15 080

Sammanställningen av intäkter och kostnader framgår av nedan intagna
driftstater. För jämförelse redovisas även driftstat och utfall för budgetåret
1967/68.
Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln försvarets fabriks
verk för budgetåret 1968/69 till 10 000 000 kr. och föreslår, att titeln för
budgetåret 1969/70 uppförs med 15 000 000 kr.

76

Statsverkspropositionen år 1969. Bil. 1: Finansplanen

Försvarets fabriksverks fonds driftstat (milj. kr.)
1967/68
Drift
stat

1969/70 1970/71

1968/69
Utfall

Drift
stat

Ny be Beräk
räkning ning

Beräk
ning

Intäkter
Fakturering
Svenska Beställare
Försvarsbeställningar.......................
Civila beställningar............................
Tvätteriverksamheten ...................
Utländska beställare ............................
-

188,7
23,3
50,0
39,0

179,9
31,5
55,2
40,5

275,0
20,0
69,0
45,0

270,0
25,0
65,0
40,0

260,0
26,0
80,0
44,0

255,0
28,0
94,0
40,0

301,0

307,1

409,0

400,0

410,0

417,0

Intäkter vid försäljning av överskottsmateriel.................................................
Diverse intäkter....................................
Särskilda uppbördsmedel ...................

4,5
1,0
18,8

7,7
2,3
26,2

8,5
1,8
15,7

10,5
1,8
18,7

15,5
2,5
15,4

21,0
2,5
10,7

325,3

343,3

435,0

431,0

443,4

451,2

27,0

28,6

34,5

32,0

34,0

35,0

8,8

6,8

9,1

9,0

8,0

8,0

>119,9
1 93,0
1 55,4

1124,5
1 96,8
1 64,0

145,7
125,0
40,0

145,7
125,0
40,0

144,0
120,0
35,5

138,0
116,0
32,0

6,6

7,0

5,1

5,3

7,2

9,0

0,0

—

2,0

2,0

—

—

317,8

318,0

306,7

295,0

34,5
4,9
13,0

32,0
4,6
12,0

40,0
5,5
14,5

46,5
6,5
17,0

Summa intäkter
Kostnader
Gemensamma driftkostnader ...........
Vissa kostnader för försöks- och utvecklingsarbeten mm........................
Driftkostnader vid fabriker
Avlöningar .........................................
Material .............................................
Diverse driftkostnader ...................
Avsättning till värdeminskningskonto.................................................
Särskild avsättning till värdeminskningskonto ....................................
=

274,9

292,3

Driftkostnader vid tvätterier
Avlöningar .........................................
Material .............................................
Diverse driftkostnader ...................
Avsättning till värdeminskningskonto .............................................
=

2

2

2,6

2,6

3,8

4,7

55,0

51,2

63,8

74,7

Kostnader vid försäljning av överskottsmateriel
Avlöningar till tjänstemän ...........
Omkostnader ....................................
Material .............................................

1,6
2,3
—

1,5
2,3
—

1,9
2,2
4,0

1,9
2,3
6,0

2,2
2,6
11,0

2,5
3,0
16,0

=

3,9

3,8

8,1

10,2

15,8

21,5

Driftkostnader vid vissa försvarets
materielverk tillhöriga anläggningar
för krigstillverkning ........................
Summa kostnader
Överskott
Inleverans
därav:
Från föregående budgetår...............
Årets överskott ................................

0,7

1,0

0,4

0,4

0,3

0,2

315,3

332,5

424,9

420,8

428,6

434,4

10,0

10,8

10,1

10,2

14,8

16,8

—

—
10,8

—
10,1

—
10,2

—
14,8

—
16,8

10,0

1 Inkluderar även driftkostnader vid tvätterier samt centrala verkstaden i Arboga.
2 Se not 1.

Bil. 2 Riksrevisionsverkets inkomstberäkning

77

Postverket
De till statsverket inlevererade samt i räkenskaperna och i rikshuvudboken redovisade överskotten för postverket för de senast förflutna fem
budgetåren framgår av efterföljande uppställning, i vilken även medtagits
de i riksstaten beräknade överskotten (milj. kr.).
Budgetår

1963/64.........
1964/65.........
1965/66.........
1966/67......... . ..
1967/68......... ...

Den egentliga poströrelsen
Inkomster

Driftkostnader

809,3
924,7
983,9
1 120,4 1
n 216,0 n

807,3
906,5
982,7
105,4
209,8

Överskott

2,0
18,2
1,2
15,0
6,2

Postbanken:
vinst

Summa

Inlevererat till
statsverket

Beräknät i
riksstaten

16,0
18,2
1,2
15,0
6,2

5,1
26,0
3,2
11,2
15,0

1,0
45,0
5,0
35,0
17,0

14,0
—
—
—

—

Överskotten har redovisats enligt följande (milj. kr.).
Budgetår

1963/64.....................................
1964/65.....................................
1965/66..................................
1966/67.....................................
1967/68..................................

Överskott Därav inlevererat till statsverket under budgetåret
1963/64
64/65
65/66
66/67
67/68

16,0
18,2
1,2
15,0
6,2

5,0
.
.

11,0
15,0
.
.
.

3,2
—
.
.

1,2
10,0
.

5,0
6,2

Under budgetåret 1967/68 hade postverket utöver ovanstående överskott
inlevererat 3,8 milj. kr. som skall avräknas på inleveransen av överskottet
för budgetåret 1968/69.
I riksstaten för innevarande budgetår har såsom inkomst av postverket
upptagits ett belopp av 5 milj. kr.
Poststyrelsen har i skrivelse till riksrevisionsverket den 14 november
1968 beräknat överskotten för budgetåren 1968/69 och 1969/70 till 20 milj.
kr. resp. 18 milj. kr.
Beträffande de beräknade inkomsterna och utgifterna har poststyrelsen
anfört följande:
»Styrelsens beräkningar av resultaten på riksstatstiteln Postverket för
budgetåren 1968/69, 1969/70 och 1970/71 redovisas i bifogade samman
ställningar, som också innehåller uppgift på utfallet av driftstaten för bud
getåret 1967/68 satt i relation till de beräknade beloppen.
Beträffande sistnämnda uppgift kan nämnas att minskningen av de stora
posterna på såväl intäkts- som kostnadssidan, Porton och Tjänstepost resp.
Löner m. m., praktiskt taget helt kan tillskrivas den omständigheten att
volymutvecklingen i verket till följd av konjunkturavmattningen kom att
ligga på en betydligt lägre nivå än vad som beräknades i maj 1967.
1 Skillnaden mellan här upptagna inkomster och utgifter och av postverket redovisade belopp
förklaras av att vissa salderingar vidtagits vid upprättandet av statens bokslut.
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I beräkningarna för de tre nu aktuella budgetåren har hänsyn tagits en
dast till beslutade prisändringar från den 1 januari 1969. Personalkostna
derna har räknats i 1968 års nivå.
Överskottet för budgetåret 1968/69 beräknas nu liksom i den för budget
året fastställda driftstaten till 20 milj. kr. Intäkterna har beräknats bli ca
4 milj. kr. större, vilket praktiskt taget helt kan tillskrivas de nya avgifter
na i tidningsrörelsen. Av kostnadsökningen på 4 milj. kr. faller huvudparten
på kostnaderna för transporter.
Budgetåret 1969/70 beräknas ge ett överskott på 18 milj. kr.
För budgetåret 1970/71 har Styrelsen räknat med ett överskott på 10
milj. kr. Ett över skottsbelopp av denna storlek synes för nämnda år ligga
väl i linje med det förslag till avkastningskrav som för Postverkets del fram
lagts i affärsverksutredningens nu offentliggjorda betänkande.
Av sammanställningarna framgår i vad mån inleveranserna av överskotts
medlen beräknas ansluta sig till de bokförda överskotten.»
Intäkter (milj. kr.)
1967/68

Intäktsslag

Driftstat Utfall

Porton .....................................................
Tjänstepost.............................................
Tidningar .................................................
Transitersättning m. m..........................
Uppdrag åt staten ................................
För driftkostnader ianspråktagna
ränteintäkter ....................................
Industrierna.............................................
Diligenstrafiken ....................................
Fastighetsförvaltningen m. m..............
Centralupphandlingen ........................
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar.............................................
Övriga intäkter ....................................
Summa intäkter
Summa kostnader
Resultat
Avrundat
Inleverans .............................................
Därav
Från föregående budgetår...............
Årets överskott ................................
För nästföljande budgetår...............

Driftstat Ny be Beräk
räkning ning
4

3

2

i

1969/70 1970/71

1968/69

5

6

Beräk
ning
7

746,0
128,0
82,2
8,6
46,5

711,6
124,8
85,6
9,2
47,7

768,0
133,3
91,7
10,9
37,8

767,0
133,0
95,2
12,6
38,8

780,5
135,0
99,4
13,1
41,5

801,0
140,0
99,4
11,1
43,9

284,0
1,7
18,9
3,6
28,0

279,0
2,0
19,5
3,4
28,6

297,0
2,0
20,4
3,6
30,0

295,0
2,5
20,4
3,6
30,0

294,0
2,5
20,4
3.6
31,5

319,0
2,6
20,4
3,6
31,5

0,1
36,0

0,2
40,4

0,1
29,9

0,1
30,5

0,1
30,1

0,1
27,7

1 383,6
1 366,3
+ 17,3
+ 17,0

1 352,0
1 345,8
+ 6,2
+ 6,0

1 424,7
1 404,6
+ 20,1
+ 20,0

1 428,7
1409,0
+ 19,7
+ 20,0

1451,7
1 433,7
+ 18,0
+ 18,0

1 500,3
1 490,6
+ 9,7
+ 10,0

15,0

11,2

19,0

11,0

5,0
6,2
3,8

—
11,2
—

5,0
14,0
—

4,0
7,0
—

Riksrevisionsverket beräknar under de av poststyrelsen angivna förutsätt
ningarna inkomsterna av postverket under budgetåret 1968/69 till 11 000 000
kr. och föreslår, att titeln för budgetåret 1969/70 uppförs med 19 000 000 kr.
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Kostnader (milj. kr.)
Kostnadsslag

1967/68

1968/69

Driftstat Utfall
1

2

Personalkostnader
Löner m. m...............................................
Övriga avlöningsförmåner...................
Pensioner m. m.......................................
Allmän arbetsgivaravgift ...................

Driftstat Ny be
räkning

3

4

5

1969/70

1970/71

Beräk
ning

Beräk
ning

6

7

851,8
105,9
112,5

823,0
105,9
115,7

861,0
112,3
123,4

859,9
112,6
120,8

864,5
112,5
129,1
9,3

879,0
114,9
134,1
9,4

91,3
61,9
67,8

92,3
59,7
67,7

96,8
64,4
74,4

100,6
65,8
74,9

105,5
69,1
69,4

106,0
75,2
90,6

23,0
10,0
42,1

24,1
10,8
46,6

24,0
11,0
37,3

24,0
11,0
39,4

25,0
11,8
37,5

25,0
12,5
43,9

Summa kostnader 1366,3

1345,8

1404,6

1 409,0

1 433,7

1 490,6

Sakkostnader
Transporter.............................................
Fastigheter och förhyrda lokaler ....
Inventarier och förbrukningsartiklar
Centralupphandlingens inköp för andra myndigheter................................
Avsättning till värdeminskningskonto
Övriga sakkostnader ............................

Televerket
De till statsverket inlevererade samt i räkenskaperna och i rikshuvudboken redovisade överskotten för televerket för de senast förflutna fem bud
getåren framgår av efterföljande uppställning, i vilken även medtagits de
i riksstaten beräknade överskotten (milj. kr.).
Budgetår

1963/64...........
1964/65 ...........
1965/66 ...........
1966/67...........
1967/68 ...........

....
___
___
....
.. ..

Drift
inkomster

Drift
kostnader

Överskott

1513,2
1 765,5
1 916,2
2 249,6
2 439,3

1 399,5
1 692,7
1 770,6
2 058,9
2 246,7

113,7
72,8
145,5
190,6
192,6

Inlevererat
till
statsverket

35,0
50,0
123,6
150,4
215,0

Beräknat i
riksstaten

120,0
140,0
20,0
170,0
215,0

Överskotten har redovisats enligt följande (milj. kr.).
Budgetår

1963/64
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68

Över
skott

113,7
72,8
145,5
190,6
192,6

Balanse
rade över
skott av
radiolicensmedel

29,9
31,2
60,1
35,9
9,2

Netto
att in
leve
rera

83,8
41,6
85,4
154,7
183,4

Därav inlevererat till statsverket under
budgetåretlÄ»''-"!
1963/64
64/65
65/66
66/67

1,9
—
,
,
.

81,9
41,6
—

.

67/68

.

85,4
65,0

.

89,7
125,3
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Televerkets driftstat (milj. kr.)
1967/68

1968/69

Driftstat Utfall

1969/70

1970/71

Driftstat Ny be- Beräkräkning ning

Beräkning

Intäkter
Telefon
67,6
Inträdesavgifter ................................
Abonnemangs- och samtalsavgifter 1 856,4

64,3
1 805,0

62,2
1 937,6

62,5
1 898,2

62,5
1 992,5

63,7
2 090,8

= 1 924,0

1 869,3

1 999,8

1 960,7

2 055,0

2 154,5

37,0
41,3
103,7
242,8

35,6
46,4
104,5
248,7

43,0
40,0
79,8
303,9

37,9
46,6
77,2
303,2

41,2
46,6
3,2
455,0

41,2
46,6
— 6,9
467,0

26,9
10,5
28,0
55,1

26,9
9,4
35,6
62,9

29,5
12,5
28,0
54,5

29,5
12,5
30,0
65,1

34,9
13,5
30,0
66,0

38,5
14,4
30,0
66,8

Summa intäkter 2 469,3

2 439,3

2 591,0

2 562,7

2 745,4

2,852,1

413,8
152,6
67,7
42,3

424,9
152,4
75,4
50,5

429,3
164,1
83,6
51,5

437,6
164,1
82,5
53,3

442,1
172,5
89,0
55,8

452,2
181,5
89,3
56,4

87,5
154,4
7,0

87,5
149,2
16,2

92,5
183,1
14,4

108,5
183,1
13,9

101,1
229,6
13,2

104,9
257,6
19,4

Telex..........................................................
Telegraf .................................................
Ljudradio.................................................
Television.................................................
Ersättning för viss rundradioverksamhet..........................................................
Övrig radio .............................................
Anläggningsavgifter ............................
Övriga intäkter ....................................
Kostnader
Avlöningar m. m....................................
Pensioner m. m.......................................
Övriga personalkostnader...................
Lokalkostnader ....................................
Sveriges Radio
Ljudradio.............................................
Television .........................................
Radiohusen (Byggnadsstyrelsen) ..
Andel av anslaget Ersättning för
viss rundradioverksamhet...........
=

21,6

21,6

23,4

23,4

26,5

28,8

270,5

274,5

313,4

328,9

370,4

410,7

23,4

24,8

Underhåll m. m.
Fastigheter ........................................
Telefon-, telegraf- och radioanläggningar .............................................

15,0

21,3

21,5

22,0

540,8

519,6

565,6

559,7

593,8

613,3

=

555,8

540,9

587,1

581,7

617,2

638,1

Övriga omkostnader
Kontorsmateriel m. m.......................
Frakt- och transportkostnader
Förrådsutgifter ................................
Postavgifter m. m...............................
Ränta på rundradiofonderna m. m.
Övriga räntor ....................................
Rikstelefonkatalogen.......................
Verktyg och instrument...................
Diverse utgifter ................................

27,2
34,3
22,3
19,9
21,0
5,5
28,0
30,7
30,3

29,0
38,3
22,3
20,2
22,9
1,3
27,6
33,8
30,3

30,9
43,7
21,3
20,0
18,3
6,4
30,0
31,1
25,5

30,9
43,7
22,3
20,3
18,1
5,5
30,0
33,1
31,4

35,6
49,7
22,9
20,3
12,9
6,0
32,0
34,1
32,4

35,9
53,9
24,6
20,3
9,8
6,3
34,0
35,1
33,4

=

219,2

225,7

227,2

235,3

245,9

253,3

Kostnader för arbeten som ersättes ..
Avsättning till värdeminskningskonto

28,0
473,1

14,1
488,3

28,0
525,4

30,0
545,1

30,0
586,1

30,0
611,7

Summa kostnader 2 222,9

2 246,7

2 409,6

2 458,5

2 609,0

2 723,2

7,2

9,2

— 21,5

— 45,8

— 34,7

— 77,6

239,3

183,4

202,8

150,0

171,1

206,5

215,0

74,9

129,3

110,8

89,7
125,3

58,1
16,8

129,3
—

110,8
—

Ljudradio- och televisionsradioavgiftsmedel som balanseras.......................
Överskott .................................................
Inleverans .............................................
därav:
Från föregående budgetår...............
Årets överskott ................................
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Den 1 juli 1968 återstod 58,1 milj. kr. av 1967/68 års överskott att inle
verera.
I riksstaten för innevarande budgetår har såsom inkomst av televerket
upptagits ett belopp av 173 milj. kr.
Televerket har i skrivelse till riksrevisionsverket den 12 november 1968
beräknat överskotten för budgetåren 1968/69 och 1969/70 till 150 milj. kr.
resp. 171 milj. kr. I skrivelsen anför televerket följande:
»Televerkets beräknade intäkter, driftkostnader och överskott för ifråga
varande budgetår framgår av bifogad sammanställning. Beräkningen har
skett under förutsättning av fast prisnivå och en investeringsverksamhet för
budgetåret 1969/70 i enlighet med televerkets förslag i skrivelse den 30.8.
1968.
I avsättningen till värdeminskningskonto----------- , vilken är liktydig med
’Avskrivningsmedel inom fonden’, har i likhet med vad som skett för bud
getåren 1954/55—1967/68, medräknats en extra avsättning motsvarande en
del av den inkomstökning för televerket, som uppstått genom de höjda in
trädesavgifterna för telefonabonnemang. För budgetåren 1968/69—1970/71
har denna extra avsättning upptagits till 15,0 milj. kronor, vilket är samma
belopp som medgivits tidigare.
Med utgångspunkt från nu föreliggande likviditetsprognos har inleveran
serna av överskottsmedel beräknats till ca 75 milj. kronor för budgetåret
1968/69, ca 130 milj. kronor för budgetåret 1969/70 samt ca 110 milj. kro
nor för budgetåret 1970/71.
För budgetåren 1968/69—1970/71 har, som framgår av driftstatssammanslällningen, de balanserade ljudradio- och televisionsradioavgiftsmedlen be
räknats till — 45,8 milj. kronor, — 34,7 milj. kronor samt — 77,6 milj. kro
nor resp. budgetår. Enl. beslut av 1957 och 1959 års riksdagar skall under
skott (fondminskning) som uppstår på rundradiorörelsen inlevereras till
statsverket tillsammans med televerkets övriga överskottsmedel. De fond
minskningar, som nu beräknas uppkomma för rundradiorörelsen, kommer
kraftigt att påverka televerkets likviditet. Som en följd härav avviker de be
räknade inleveranserna av överskottsmedel relativt mycket från de bokförda
överskotten.
Som ovan anförts har föreliggande beräkning gjorts under förutsättning av
oförändrat kostnadsläge. Om denna förutsättning visar sig orealistisk avser
televerket att vidtaga vissa åtgärder till förbättring av överskott och inleve
ranser.»
Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln televerket för bud
getåret 1968/69 till 75 000 000 kr. och föreslår, att titeln för budgetåret
1969/70 uppförs med 130 000 000 kr.
Statens järnvägar
De redovisade resultaten för statens järnvägar för de senast förflutna fem
budgetåren framgår av efterföljande uppställning, i vilken även medtagits
de i riksstaten beräknade överskotten (milj. kr.).
6
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Statsverkspropositionen år 1969. Bil. 1: Finansplanen
Budgetår

1963/64
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68

.
.
.
.
.

. ..
. ..
. ..
...
...

Driftin
komster

Driftkost
nader

1 736,5
2 103,6
2 217,5
2 281,9
12 361,1

1 786,5
2 102,6
2 181,1
2 280,8
*2 341,0

Överskott ( + )
resp. under
skott ( —)

+
+
+
+

Inlevererat
till stats
verket

—
1,0
25,0
12,3
20,1

50,0
1,0
36,3
1,1
20,1

Beräknat i
riksstaten

1,0
60,0
115,0
119,0

Överskotten har redovisats enligt följande (milj. kr.).
Budgetår

Överskott

1964/65. .......................
1965/66. .......................
1966/67. .......................
1967/68. .......................

1,0
36,3
U
20,1

Därav inlevererat till statsverket under budgetåret
1964/65
65/66
66/67
67/68

1,0
25,0

11,3
1,0

0,1
20,0

överskott att inDen 1 juli 1968 återstod 0,1 milj. kr. av 1967/68 års
leverera.
I riksstat en för innevarande budgetår är inkomsttiteln statens järnvägar
uppförd med 30 milj. kr.
I skrivelse till riksrevisionsverket den 26 november 1968 angående statens
järnvägars driftresnltat för budgetåren 1968/69—1970/71 har järnvägssty
relsen anfört följande:
»Konjunkturinstitutet beräknar i sin höstrapport, att den totala industri
produktionen kommer att öka med 6 % 1968 och med 5,5 % 1969. Produk
tionstillväxten under 1968 avspeglas i en ökning av SJ godstrafikvolym,
särskilt av lapplandsmalm, men även ifråga om övrig trafik. Den sistnämn
da ökningen avser t. o. m. september transporter till och från utlandet, men
under oktober och senare har ökningen varit så påtaglig, att den tyder på en
mer allmän förbättring av transportkonjunkturen inom landet. Trafikut
vecklingen hittills och studier av sambandet mellan industriproduktionens
och vagnslasttrafikens relativa förändringar tyder dock på att godstrafiken
exkl. lapplandsmalm blir något lägre än som förutsatts i driftstaten för
1968/69. Även för 1969/70 och 1970/71 beräknas trafikvolymen bli lägre
än som tidigare prognosticerats. Prognoserna för lapplandsmalm bygger på
uppgifter från LKAB. Dessa visar att den tidigare beräknade trafikökningen
kommer att accentueras ytterligare.
Persontrafiken inkl. busstrafiken väntas bli betydligt mindre än som
framgår av driftstaten och tidigare prognoser. Detta beror bl. a. på en nyli
gen beslutad, sedan flera år principbehandlad, försäljning till KSL av buss
trafikrörelsen i Storstockholmsområdet. Denna trafik utgår ur SJ rörelse
fr. o. m. februari 1969.
Intäktsberäkningarna har för hela prognosperioden i stort sett grundats
på nuvarande taxenivå. Förhandlingar pågår om nya fraktavtal för lapp
landsmalm, som skall gälla fr. o. m. 1969. I prognosen har förutsatts att de
1 Skillnaden mellan här upptagna inkomster och utgifter och av statens järnvägar redovi
sade belopp förklaras av att vissa av statens järnvägar salderade inkomster avseende avsätt
ning till värdeminskningskonto m. m. vid upprättandet av statens bokslut tillförts både in
komst- och utgiftssidan.
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Statens järnvägars driftstat (milj. kr.)
1967/68
Driftstat
Intäkter
Järnvägs-, färje- och biltrafik
Persontrafik.............................................
689,0
Posttrafik.................................................
55,0
Godstrafik, exkl. lapplandsmalm .... 1 096,0
Godstrafik, lapplandsmalm ...............
204,0
Ersättning för drift av icke lönsamma
järnvägslinjer ....................................
194,0
Ersättning från SL................................
112,0
Hyresverksamhet och övriga rörelsegrenar .................................................
18,0
Diverse intäkter....................................
26,0
Summa intäkter 2 394,0
Kostnader
Järnvägs- och färjedrift
Driftavdelningen
Centralt.................................................
22,7
Distriktsexpeditioner........................
26,8
Stationer .............................................
509,9
Lokstationer ....................................
350,6
Färjetrafik .........................................
24,7
Kommersiella avdelningen
Centralt.................................................
13,0
Resebyråer .........................................
19,0
Banavdelningen
Centralt.................................................
78,5
Distriktsexpeditioner........................
31,4
Banunderhållsområdcn ...................
232,9
Elektrounderhållsområden...............
31,3
Signalunderhållsområden ...............
28,6
Teleunderhållsområden...................
13,1
—
Elektrobyggnaderna ........................
Maskinavdelningen
Centralt.................................................
6,1
Huvudverkstäder, underhåll av rullande materiel................................
140,2
Huvudverkstäder i övrigt...............
9,7
Ekonomiavdelningen ............................
16,7
Administrativa avdelningen...............
35,4
Utvecklingsavdelningen........................
11,1
Gemensamma (övergripande)
Avskrivningar för affärsbanenätet
186,0
Pensioner och livräntor m. m..........
277,3
Arbetsgivaravgift till ATP ...........
79,3
Arbetsgivaravgift till sjukförsäkring samt kostnader för grupplivförsäkring.........................................
35,5
Ersättning från försäkringskassor
— 15,1
Övriga gemensamma kostnader . .
6,2
—
Allmän arbetsgivaravgift ...............
Diverse rörelsegrenar
Biltrafik (exkl. avskrivningar)...........
151,7
Biltrafik, avskrivningar.......................
24,3
Hyresverksamhet (exkl. avskrivningar)
10,5
Hyresverksamhet, avskrivningar ....
1,9
Övriga .....................................................
0,8

1968/69

1969/70 1970/71

Utfall

Driftstat

643,9
46,9
1 020,9
228,5

661,0
50,0
1 105,0
239,0

630
50
1 090
250

630
45
1 110
255

630
45
1 140
260

194,0
110,6

205,0
132,0

205
105

220
84

218
96

18,5
39,5

18,0
29,0

19
31

20
31

20
31

2 302,7

2 439,0

2 380

2 395

2 440

15,4
24,5
506,5
347,6
26,0

16,3
28,2
505,0
342,9
32,6

10,6
20,6

11,2
21,1

70,9
31,0
230,5
31,9
27,6
12,3
—

76,8
32,4
215,0
31,4
28,0
13,2
2,8

6,0

6,3

135,6
7,4
15.7
34,8
9,8

141,1
9,0
16,8
38,1
11,0

185,9
272,5
80,8

196,0
11 3Gj,1

37,0
— 22,6
0,8
---

36,1
— 22,0
5,5
5,9

153,2
19,7
10,1
1,9
0,6

160,7
19,7
9,7
0,8
0,5

Ny be- Beräkräkning ning

Beräkning
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1969/70 1970/71

1968/69

1967/68

Ny be- Beräkräkning ning

Beräkning

Utfall

Driftstat

Återföring av i ovanstående kostnader
ingående kalkylmässiga merkostnader för prisstegringar........................ — 17,0

— 22,0

— 20,0

Summa kostnader 2 343,0

2 282,6

2 337,2

2 285

2 285

2 298

50,9

20,1
20,0

101,8

95
85

110
110

142
142

0
85
132

10
100
135

10
132
142

Driftstat

överskott .................................................
Inleverans.................................................
därav:
Från föregående budgetår...............
Årets överskott ................................
Förräntningskrav ................................

119,0

—
20,0
118,5

133,0

nya avtalen kommer att ge samma resultat som de nuvarande vid motsva
rande kvantiteter. Pågående förhandlingar om nytt posttrafikavtal med re
troaktiv verkan fr. o. m. juni 1966 har förutsatts komma att ge högre in
täkter än det hittills tillämpade avtalet.
SJ har för budgetåret 1968/69 fått ett anslag om 205 milj. kronor som
ersättning för drift av olönsamma järnvägslinjer. I anslagsframställningen
för 1969/70 har SJ hemställt om ersättning med 220 milj. kronor. Häri ingår
4 milj. kronor i ersättning för att reducerad taxa tillämpas för styckegods
som förs över till bil vid järnvägsnedläggning. Beräkningen grundas på en
framskrivning av intäkter och kostnader enligt 1966 års separatredovisning
med beaktande av kända och anteciperade löne-, pris- och taxeändringar
samt nedläggningar t. o. m. 1969/70. För budgetåret 1970/71 har SJ beräk
nat motsvarande ersättningsbelopp till 218 milj. kronor.
Till grund för beräkningen av driftkostnaderna ligger hypotesen att 1968
års lönenivå blir bestående under prognosperioden. Den reviderade progno
sen för trafikutvecklingen, budgetutfallet under tredje kvartalet 1968 och
försäljningen av busstrafiken i Storstockholmsområdet till KSL har med
fört, att driftkostnaderna nu beräknas bli lägre än som framgår av drift
staten för 1968/69 och tidigare prognoser.
SJ har för budgetåret 1968/69 fått Kungl. Maj:ts bemyndigande att i
resultatutjämnande syfte utnyttja högst 30 milj. kronor av tidigare avsatta
pensionsmedel. För 1969/70 och 1970/71 har räknats med fortsatt sådant
bemyndigande.
I driftstaten för 1968/69 har förutsatts, att lagerreserven kommer att
minskas med 20 milj. kronor. I prognosen för detta budgetår har räknats
med samma bokslutsdisposition. För 1969/70 och 1970/71 har däremot
någon motsvarande bokslutsdisposition inte anteciperats.
Enligt statsmakternas beslut har förräntningskravet reducerats med skill
naden mellan faktiska pensionsutgifter och försäkringstekniskt beräknade
pensionskostnader på det ersättningsberättigade nätet. Denna skillnad har
beräknats till 19 milj. kronor för 1968/69 och till 23 milj. kronor för vart
och ett av de båda följande budgetåren.
Under ovan angivna förutsättningar och antaganden har intäkter, kost
nader, överskott m. m. för budgetåren 1968/69—1970/71 uppskattats till i
bifogade tablå upptagna belopp. Som jämförelse anges motsvarande bud
geterade och bokförda belopp för budgetåret 1967/68. Enligt beräkningarna
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kommer överskotten budgetåren 1968/69, 1969/70 och 1970/71 att uppgå
till 95, 110 respektive 142 milj. kronor efter ovan angivna bokslutsdispositioner. Inleveranserna av överskottsmedel under de tre budgetåren beräknas
till 85, 110 respektive 142 milj. kronor.»
Under de av järnvägsstyrelsen angivna förutsättningarna beräknar riks
revisionsverket inkomsterna för statens järnvägar under budgetåret 1968/69
till 85 000 000 kr. samt föreslår, att titeln för budgetåret 1969/70 uppförs
med 110 000 000 kr.
Luftfartsverket
De i räkenskaperna och i rikshuvudboken redovisade resultaten för luft
fartsverket för de senast förflutna fem budgetåren framgår av efterföljande
uppställning (milj. kr.).
Budgetår

1963/64
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68

Driftinkomster

....
....
....
___
....

38,9
43,7
58,4
70,7
101,4

Drift
kostnader

Överskott ( + )
resp. under
skott (—)

Inlevererat
till stats
verket

Beräknat
i riks
staten

49,2
57,4
64,5
72,8
87,8

—
—
—
—
+

13,6

14,5

10,3
13,6
6,1
2,1
13,6

I riksstaten för innevarande budgetår har såsom inkomst av luftfartsver
ket upptagits 15,1 milj. kr.
I skrivelse till riksrevisionsverket den 13 november 1968 har luftfartsver
ket beräknat överskotten för budgetåren 1968/69 och 1969/70 till 14 milj. kr.
resp. 16 milj. kr.
Sammansättningen av intäkter och kostnader framgår av nedan intagna
driftstater, vilka även utvisar att de beräknade inleveranserna till statsver
ket överensstämmer med beräknade överskott för resp. budgetår. För jäm
förelse redovisas även driftstat och utfall för budgetåret 1967/68.
Luftfartsverkets driftstat (milj. kr.)

1968/69
Driftstat

Intäkter
Flygplatserna
Trafikintäkter:
landningsavgifter .........................................................
passageraravgifter.........................................................
parkerings- och hangaravgifter................................
stationstjänst .............................................................
Övriga intäkter................................................................
Centralförvaltningen, exkl. luftfartsinspektionen ..
Luftfartsinspektionens avgifter ..................................
Driftbidrag till luftfartsverket.......................................
Summa intäkter

1969/70
Beräkning

1970/71
Beräkning

35,4
34,5
1,2
6,3
17,7
1,0
2,5
8,5

37,4
37,6
1,2
6,4
18,4
1.0
2,7
9,0

42,8
40,6
1,3
6,6
19,3
1,0
2,8
7,0

107,0

113,7

121,4
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1968/69
Driftstat

1969/70
Beräkning

1970/71
Beräkning

Kostnader
1,2

1,2

L3

11,6

13,1

14,0

3,8
11,6
24,1
15,9

4,0
12,4
26,8
16,9
5,3

4,3
13,4
28,3
17,6
5,6

60,4

65,4

69,2

......................................
......................................
.......................................
.......................................

1,0
8,1
3,6
7,0

1,1
9,5
3,7
3,5

1,2
10,4
4,1
3,5

Summa kostnader

92,9

97,5

103,7

Överskott

14,1

16,2

17,7

Inleverans:
årets överskott....................... ......................................

14,1

16,2

17,7

Ledning och gemensamt..................................................
Driftavdelningen
Centralt..................................... .............................................
Flygplatserna:
Ledning och gemensamt .............................................
Avskrivning....................... ..............................................
Flygsäkerhetstjänst .... ...........................-.................
Marktjänst ......................... .......................................
Stationstjänst.....................
=
Ekonomiavdelningen................
Administrativa avdelningen ..
Luftfartsinspektionen..............
Oförutsett.....................................

Intäkter
Landnings- och parkeringsavgifter.......................................
Passageraravgifter..................................................................................
Stationstjänst m. m..................................................................................
Hyror och arrenden m. m.....................................................................
Hangaravgifter ........................................................................................
Upplåtelseavgifter m. m..........................................................................
Bilparkeringsavgifter..............................................................................
Luftfartsinspektionens avgifter.........................................................
Bidrag från kommun, landsting m. m..............................................
Diverse inkomster..................................................................................
Driftbidrag till luftfartsverket............................................................
Summa intäkter

1967/68
Drift
stat

Utfall

26,4
26,9
5,0
4,0
0,6
6,2
1,9
2,3
0,2
1,2
22,5

37,5
34,8
7,3
4,3
0,6
7,7
2,1
2,7
0,7
1,8
1,9

97,2

101,4

8,1
1,3
17,3
3,0
9,0
0,3
3,9
12,1
7,0
0,8

8,0
1,3
17,6
2,8
9,0
0,4
4,0
11,6
6,8
0,7

Kostnader
Centralförvaltningen: Avlöningar....................................................
Centralförvaltningen: Omkostnader................................................
Flygplatsorganisationen: Avlöningar..............................................
Flygplatsorganisationen: Omkostnader.........................................
Underhåll m. m. av flygplatser...................................................... ..
Hyres- och arrendeavgifter m. m.......................................................
Stationstjänst ............................................................................. .............
Underhåll och drift av radioanläggningar och teleutrustning
Väderlekstjänst.........................................................................................
Bidrag till ICAO m. m..............................................................................
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1967/68
Drift
stat

Utfall

Pensioner och ATP-avgifter................................................................
Avskrivningar...........................................................................................
Ersättning till flygvapnet....................................................................
Diverse kostnader....................................................................................
Oförutsett .................................................................................................
Summa kostnader

3,2
11,4
1,3
0,7
3,3

2,6
21,5
1,0
0,5
—-

82,7

87,8

Överskott ....................................................................................................

14,5

13,6

Inleverans:
årets överskott ....................................................................................

13,6

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln luftfartsverket för
budgetåret 1968/69 till 14 000 000 kr. och föreslår, att titeln för budgetåret
1969/70 uppförs med 16 000 000 kr.

Statens vattenfallsverk
De till statsverket inlevererade samt i räkenskaperna och i rikshuvudboken redovisade överskotten för statens vattenfallsverk för de senast för
flutna fem budgetåren framgår av efterföljande uppställning, i vilken även
medtagits de i riksstaten beräknade överskotten (milj. kr.).
Budgetår

1963/64
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68

.........................
.........................
.........................
.........................
.........................

Driftinkomster

Driftkostnader

719,5
765,1
836,4
862,6
956,8

426,7
448,4
515,8
552,9
624,1

Överskott

292,8
316,7
320,6
309,7
332,7

Inlevererat
till statsverket

275,5
308,8
310,7
310,6
334,7

Beräknat i
riksstaten

260,0
285,0
300,0
310,0
320,0

överskotten har redovisats enligt följande (milj. kr.).
Budgetår

Överskott

Därav inlevererat till statsverket under budgetåret
1963/64
64/65
65/66
66/67
67/68

1963/64 ................
1964/65 ................
1965/66 ................
1966/67 ................
1967/68 ................

292,8
316,7
320,6
309,7
332,7

200,0
92,8
.
216,0
100,7
.
.
210,0
110,6
.
.
.
200,0
....

109,7
225,0

Den 1 juli 1968 återstod 107,7 milj. kr. av 1967/68 års överskott att in
leverera.
I riksstaten för innevarande budgetår har såsom inkomst av statens vat
tenfallsverk upptagits ett belopp av 335 milj. kr.
I skrivelse till riksrevisionsverket den 25 oktober 1968 har statens vatten-
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Statens vattenfallsverks driftstat (milj kr)
1967/68
Driftstat

1968/69
Utfall

1969/70

1970/71

Driftstat Beräkning Beräkning

Inkomster
Kraftverk
Inkomster av elektrisk energi ...........
Diverse inkomster ................................

883,6
20,8

923,1
25,5

968,4
22,5

1 024
27

1 103
28

=

904,4

948,6

990,9

1 051

1 131

Kanalverk
Trafikavgifter .........................................
Diverse inkomster....................................

8,3
0,3

7,6
0,6

8,9
0,2

9
—

9
—

=

8,6

8,2

9,1

9

9

Summa inkomster

913,0

956,8

1 000,0

1060

1140

5,9

5,5

5,7

6

6

60,1
10,4
19,1

66,6
24,1
22,2

72,9
10,8
20,0

76

81

Driftkostnader
Kraftverk
Kostnader för drift och underhåll av
särskilda förvaltningsobjekt
Fastigheter inkl. bostäder...............
Primärstationer och vattenregleringsanläggningar............................
Stam- och primärlinjer ...................
Sekundärstationer................................
Sekundärlinjer, tertiärstationer, tertiärlinjer och kvartärnät...............
Diverse distributionsanläggningar. .
Gemensamma driftkostnader...........

23,0
3,1
30,3

27,9
2,2
30,3

28,0
2,9
31,7

37

=

151,9

178,8

172,0

186

203

Bränslekostnader i värmekraftstationer
Kostnader för från främmande kraftverk
inköpt kraft .............................................
Skatter .........................................................
Allmänna omkostnader
Centrala administrativa kostnader . .
Lokala administrativa kostnader ....
Kostnader för planering och projektering..........................................................
Kostnader för utveckling, forskning
och standardisering ............................
Övriga omkostnader
Gratifikationer, belöningar och studieresor .....................................................
Propaganda och upplysningsverksamhet .........................................................
Representationskostnader ...................
Postavgifter .............................................
Pensionsutgifter ....................................
Avskrivning av inventarier ...............
Civilförsvar, driftvärn, ränta på rörlig kredit samt diverse och oförutsebara kostnader ................................

28,7

10,0

27,0

34

52

33,3
34,0

32,4
33,7

,39,0
36,0

43
38

44
40

17,2
7,0

16,5
7,2

19,0
8,0

9,8

13,3

11,8

Summa allmänna omkost.

!
67

■

\

J

31

}

18

I
J

74
42

19

4,8

5,0

5,4

0,2

0,2

0,2

1,8
0,3
1,6
18,7
5,8

2,7
0,2
1,6
19,2
5,8

2,5
0,3
1,9
19,9
6,3

15

16

21
7

23
8

7,4

16,8

13,0

15

16

74,6

88,5

88,2

92

99

Avsättning till värdeminskningskonto . .

257,3

272,4

289,0

309

334

=

579,8

615,8

651,2

702

772
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1967/68

1968/69

Driftstat

Utfall

89'

1969/70

1970/71

Driftstat Beräkning Beräkning

Kanalverk
Kostnader för drift och underhåll av
särskilda förvaltningsobjekt ...........
Kostnader för lotsning ........................
Skatter .....................................................
Allmänna omkostnader ........................
Avsättning till värdeminskningskonto

3,9
1,9
0,0
1,7
0,7

=

8,2

8,3

8,8

8

8

Summa driftkostnader

588,0

624,1

660,0

710

780

324,6
0,4

332,8
— 0,1

339,7
0,3

349
1

359
1

325,0

332,7

340,0

350

360

334,7

340,0

350

360

109,7
225,0

107,7
232,3

108
242

108
252

Överskott
Kraftverk .....................................................
Kanalverk .....................................................
Summa överskott
Inleverans .....................................................
därav:
Från föregående budgetår...................
Årets överskott.........................................

4,0
1,8
0,0
1,8
0,7

4,5
1,9
0,0
1,8
0,7

I

j

7
1

j

J

7
7
1

fallsverk beräknat överskotten för budgetåren 1968/69 och 1969/70 till 340
milj. kr. resp. 350 milj. kr.
Sammansättningen av intäkter och kostnader samt hur beräknad inleve
rans av överskotten fördelar sig på budgetår framgår av ovan intagna driftstater. För jämförelse redovisas även driftstat och utfall för budgetåret
1967/68.
Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna av statens vattenfallsverk till
340 000 000 kr. för budgetåret 1968/69 samt föreslår, att ifrågavarande in
komster för budgetåret 1969/70 upptas till 350 000 000 kr.
Domänverket
De bokförda inkomsterna och utgifterna för domänverket samt överskot
ten för de senast förflutna fem kalenderåren jämte de i rikshuvudboken
redovisade och de till statsverket inlevererade överskotten för motsvarande
budgetår framgår av efterföljande uppställning, i vilken även medtagits de
i riksstaten beräknade överskotten (milj. kr.).
Räkenskapsår

1963
1964
1965
1966
1967

___
___
....
___
.. ..

..
..
..
..
..

Inkomster

Driftkostnader

överskott

Budgetår

Överskott

Inlevererat till
statsverket

Beräknät i
riksstaten

571,6
632,0
657,1
673,3
681,2

547,4
601,3
629,2
655,3
676,1

24,2
30,7
27,9
18,0
5,1

1963/64
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68

24,8
36,3
18,7
21,0
3,4

24,2
30,7
14,0
31,9
5,1

20,0
30,0
35,0
30,0
15,0
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Hela 1967 års överskott på 5,1 milj. kr. inlevererades under budgetåret
1967/68.
I riksstaten för innevarande budgetår har såsom inkomst av domänver
ket upptagits ett belopp av 5 milj. kr.
I skrivelse till riksrevisonsverket den 14 november 1968 har domänsty
relsen rörande beräkningen av ifrågavarande titel för budgetåren 1968/69
och 1969/70 yttrat följande:
»I såväl domänstyrelsens generalförslag för 1967 och 1968 som i den av
Kungl. Maj :t fastställda driftstaten för ifrågavarande år har kostnaden för
ATP och den allmänna sjukförsäkringen samt grupplivförsäkringen — till
den del de icke beräknats skola belasta förnyelsefonden — upptagits som
särskilda poster. I domänverkets bokföring fördelas dessa poster i form av
sociala pålägg på de skilda verksamheterna.
Utfallet för 1967 samt ny beräkning för 1968 satt i relation till de fast
ställda driftstaterna redovisas i bilagda sammanställning, varvid korrigering
gjorts för berörda sociala kostnader. Styrelsen beräknar överskottet för 1968
till oförändrat 5 milj. kr. Uppkommande överskottsmedel kommer att inle
vereras under juni månad 1969.
I fråga om beräkningarna av inkomsterna under budgetåren 1969/70 och
1970/71 får styrelsen framhålla, dels att domänverkets räkenskapsår är ka
lenderår, dels att Kungl. Maj :t i nådigt brev den 6 juni 1968 fastställt nya
grunder för domänverkets förvaltning av statens skogar m. m. samt ändring
i domänverkets ekonomiska befogenheter m. m. Bl. a. skall såväl markfonden
som förnyelsefonden för återväxtkostnader upplösas per den 31 december
1968. Vidare har Kungl. Maj :t, som befriat domänverket från skyldigheten
att före den 1 december avge förslag till driftstat, anbefallt domänverket
att senast den 15 mars 1969 inkomma med förslag till budget för år 1969
samt att före utgången av nämnda år inkomma med underlag för bedöm
ningen av avkastningen från domänfonden för kalenderåren 1970—1974.
Även om budgetarbetet inom verket i stort fortskridit i sedvanlig takt
måste, på grund av att den formella uppställningen av budgeten för 1969
ännu icke avgjorts, vissa till budgetarbetet hörande arbetsuppgifter senareläggas. Bl. a. har verkningarna av en övergång till årliga avskrivningar icke
slutgiltigt undersökts. Styrelsen har icke heller tagit ställning till vilken
funktion de per den 1 januari 1969 nybildade investerings- och dispositionsfonderna komma att få i den nya ordningen.
Budgetförslaget för 1969 som skall inges senast den 15 mars 1969 torde
därför även i formellt hänseende komma att avvika från nuvarande driftstat. Styrelsen ser sig därför ur stånd att för närvarande lämna något spe
cificerat driftstatsförslag för kalenderåren 1969 och 1970.
Styrelsen föreslår att inkomsterna på riksstatstiteln 'Domänverket’ för
hudgetåret 1969/70 upptages med 5 milj. kr. För kalenderåret 1970 förvän
tas dock ett något förbättrat avsättningsläge varför styrelsen föreslår att in
komsterna för budgetåret 1970/71 upptages med 10 milj. kr.»
Domänstyrelsen har i bilaga lämnat följande uppgifter rörande domän
verkets bokförda resp. beräknade inkomster och utgifter (efter vissa salderingar) samt överskott för vart och ett av åren 1967—1968 (milj. kr.).
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Domänverkets driftstat (milj. kr.)
1968

1967
Driftstat
Intäkter
Skogsdomäner ................................
Jordbruksdomäner ........................

Utfall

Driftstat

1969
Ny beräkning

400,2
9.1
2.2

408,1
10,5
1,8

394,2
9,7
1,6

402,0
10,2
1,6

Summa intäkter 411,5

420,4

405,5

413,8

Kostnader
För domänverket gemensamma
kostnader:
14,9
Kostnader för domänstyrelsen
43,51 -10,0
Övriga gemensamma kostnader
2,0
Kostnadsräntor............................
6,2
Oförutsedda kostnader...............
Kostnader för statens skogsförvaltning:
44,4
Administrationskostnader ....
Egentliga förvaltningskostnader 242,61 +10,0
Avsättning till förnyelsefonden
för återväxtkostnader m. m.
(10 % av domänverkets be
räknade bruttoinkomst av
38,4
skogsmedel) ............................
Kostnader för statens jordbruksförvaltning:
Administrationskostnader ....
0,3
4,2
Egentliga förvaltningskostnader
Summa kostnader 396,5
Överskott.............................................

15,0

14,6
34,4
2,6

15,6
47,31 -10,9
3,0
5,6

15,6
36,8
3,0

45,7
275,4

47,4
239,41 +10,9

48,0
263,3

37,9

37,6

37,3

0,3
4,4

0,4
4,3

0,4
4,4

415,3

400,5

408,8

5,1

5.0
5.1

5,0

Beräkning

5,0

1 Korrigering för ATP, sjukförsäkring m. m.

Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln domänverket för bud
getåret 1968/69 till 5 000 000 kr. och föreslår, att titeln för budgetåret
1969/70 uppförs med likaledes 5 000 000 kr.

II. Riksbanksfonden
Ifrågavarande inkomsttitel är i gällande riksstat uppförd med 200 milj.
kr. I en från riksbanken till riksrevisionsverket den 10 oktober 1968 av
låten skrivelse har förevarande inkomsttitel beräknats till 200 milj. kr. för
såväl budgetåret 1968/69 som för budgetåret 1969/70.
Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln riksbanksfonden för
budgetåret 1968/69 till 200 000 000 kr. och föreslår, att titeln för budget
året 1969/70 uppförs med likaledes 200 000 000 kr.
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III. Statens allmänna fastighetsfond
Statens allmänna fastighetsfond omfattar fr. o. m. budgetåret 1967/68
sju delfonder, nämligen slottsbyggnadernas, kriminalvårdsstyrelsens, beskickningsfastigheternas, karolinska sjukhusets, akademiska sjukhusets,
byggnadsstyrelsens och generaltullstyrelsens delfonder. Allmänna fastighetsfonden tillkommande ersättning för till statsmyndigheter upplåtna lo
kaler skall i vad avser byggnadsstyrelsens delfond fastställas med ledning
av de kalkylerade hyresvärdena för olika fastigheter, varefter överskottet
beräknas såsom skillnaden mellan de på delfondens stat upptagna inkoms
terna och utgifterna för delfonden. Beträffande övriga delfonder utom slotts
byggnadernas delfond gäller däremot, att ifrågavarande ersättning skall be
stämmas så, att ett överskott erhålls motsvarande full förräntning av det
på resp. delfonder disponerade statskapitalet. I olikhet med övriga delfonder
under fastighetsfonden avses slottsbyggnadernas delfond icke skola redo
visa något överskott.
I skrivelse den 28 november 1968 har riksrevisionsverket avgivit utlåtande
över de av de särskilda förvaltningsmyndigheterna avgivna förslagen till sta
ter för de olika delfonderna av allmänna fastighetsfonden samt därvid fram
lagt förslag till stat för fonden för budgetåret 1969/70. I enlighet med detta
förslag skulle överskotten på de särskilda delfonderna upptas till de i efter
följande sammanställning angivna beloppen (kronor):
Slottsbyggnadernas delfond..............................
Kriminalvårdsstyrelsens delfond.....................
Beskickningsfastigheternas delfond................
Karolinska sjukhusets delfond.........................
Akademiska sjukhusets delfond .....................
Byggnadsstyrelsens delfond..............................
Generaltullstyrelsens delfond .........................
Summa

7
2
3
1
77

1
050
695
060
695
230
280

000
000
000
000
000
000
000

92 011 000

Riksrevisionsverket föreslår sålunda, att överskottet på statens allmänna
fastighetsfond i riksstaten för budgetåret 1969/70 uppförs med 92 011 000 kr.

IV. Försvarets fastighetsfond
Fonden består av tre delfonder: kasernbyggnaders och befästningars del
fonder samt försvarets forskningsanstalts delfond. Såsom överskott för var
dera delfonden skall bokföras ett belopp motsvarande för budgetåret 1969/70
6 % av den på resp. delfond vid budgetårets ingång redovisade kapitalbe
hållningen.
Riksrevisionsverket beräknar överskottet på försvarets fastighetsfond för
budgetåret 1968/69 till 77 807 000 kr. och föreslår, att titeln för budgetåret
1969/70 uppförs med 83 262 000 kr.
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V. Statens utlåningsfonder
I särskilda skrivelser har nedanstående myndigheter uppskattat inkoms
terna från de av dem förvaltade hithörande fonderna för budgetåret 1969/70
enligt följande:
Kronor

Utrikesdepartementet.......................................
Styrelsen för internationell utveckling ....
Statskontoret....................................................
Lantbruksstyrelsen...........................................
Bostadsstyrelsen................................................
Riksbanken.........................................................
Riksgäldskontoret...........................................
Summa

30
1
730
9

55 000
23000
200000
700000
690000
431000
64 000

772 163 009

Med ledning av de framlagda beräkningarna föreslår riksrevisionsverket,
att överskotten från statens utlåningsfonder för budgetåret 1969/70 upptas
till sammanlagt 772 169 000 kr. Beträffande överskottens fördelning på de
olika fonderna får riksrevisionsverket hänvisa till tabellbilagan (bilaga C).

VI. Fonden för låneunderstöd
Enligt inhämtade upplysningar har statskontoret, lantbruksstyrelsen, ar
betsmarknadsstyrelsen, bostadsstyrelsen, riksbanken och riksgäldskontoret
uppskattat avkastningen av resp. delfonder för budgetåret 1969/70 till föl
jande belopp:
Kronor

Statskontorets delfond.......................................
Lantbruksstyrelsens delfond..............................
Arbetsmarknadsstyrelsens delfond................
Rostadsstyrelsens delfond ..............................
Riksbankens delfond...........................................
Riksgäldskontorets delfond..............................
Summa

14 000 000
0
22 000 000
315 000
200 000
1 220 000
37 735 000

Riksrevisionsverket föreslår, att inkomsterna under fonden för låneun
derstöd för budgetåret 1969/70 upptas till 37 736 000 kr. med den fördel
ning på delfonder, som anges i tabellbilagan (bilaga C).VII. *

VII. Fonden för statens aktier
På fonden för statens aktier var vid utgången av budgetåret 1967/68
bokförda av staten ägda aktier i följande aktiebolag, nämligen: Karlskronavarvet AB, Allmänna Bevaknings AB, AB Aerotransport, AB Transitotrafik, Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB), Svenska Tobaks AB, BS-
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Konsult AB, AB Svensk Bilprovning, Nya System AB, Sveriges Investeringsbank AB, Sveriges Kreditbank, AB Svensk Exportkredit, AB Företagskredit,
Uddevallavarvet AB, AB Industrikredit, Sveriges Centrala Restaurang AB,
Svenska Lagerhus AB, Lantbruksnäringarnas Primärkredit AB, Lantbruksnäringarnas Sekundärkredit AB, AB Fjäråssand, Svenska Penninglotteriet
AB, Norrbottens Järnverk AB, AB Svensk Torvförädling, Svenska Skifferolje AB, Svenska Reproduktions AB, AB Statens Skogsindustrier, AB Tips
tjänst, AB Ceaverken, Ruotivaare Gruv AB, AB Atomenergi, AB Statsgruvor
och AB Oljetransit.
Enligt inhämtade upplysningar beräknas avkastningen av på fonden bok
förda aktier under budgetåren 1968/69 och 1969/70 komma att inflyta från
LKAB, Svenska Tobaks AB, AB Svensk Bilprovning, Nya System AB, Sve
riges Kreditbank, AB Svensk Exportkredit, AB Industrikredit, Sveriges Cen
trala Restaurang AB, Svenska Penninglotteriet AB, Svenska Reproduktions
AB, AB Tipstjänst och AB Statsgruvor. Av den staten tillfallande vinsten
från LKAB som beräknas uppgå till 47 milj. kr. under vart och ett av bud
getåren 1968/69 och 1969/70 avgår avsättning för stöd till industriellt forsk
nings- och utvecklingsarbete, vilken avsättning för vart och ett av nämnda
budgetår uppskattas till 25 milj. kr.
Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln fonden för statens
aktier för budgetåret 1968/69 till 50 000 000 kr. och föreslår, att titeln för
budgetåret 1969/70 uppförs med likaledes 50 000 000 kr.

VIII. Statens pensionsfonder
I skrivelse till riksrevisionsverket den 8 november 1968 bär riksförsäk
ringsverket beräknat inkomsten av folkpensioneringsfonden för budgetåret
1968/69 till 63,6 milj. kr. och för budgetåret 1969/70 till 67,7 milj. kr.
I särskilda skrivelser till riksrevisionsverket har statskontoret, statens
personalpensionsverk och riksgäldskontoret beräknat inkomsterna av öv
riga såsom kapitalfonder redovisade pensionsfonder för budgetåret 1969/70
till 8 160 000 kr., 13 200 000 kr. resp. 40 000 kr.
I anslutning till ovanstående beräkningar föreslår riksrevisionsverket, att
inkomsterna från statens pensionsfonder för budgetåret 1969/70 beräknas
till sammanlagt 89 100 000 kr. Beträffande överskottens fördelning på de
olika fonderna hänvisas till tabellbilagan (bilaga C).IX.

IX. Diverse kapitalfonder
Fonden för kreditgivning till utlandet. I skrivelse till riksrevisionsverket
den 10 oktober 1968 har riksgäldskontoret beräknat avkastningen av denna
fond till 5,55 milj. kr. för budgetåret 1968/69 och till 4,35 milj. kr. för bud
getåret 1969/70.
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Riksrevisionsverket beräknar inkomsterna på titeln fonden för kreditgivning till utlandet för budgetåret 1968/69 till 5 550 000 kr. och föreslår, att
titeln för budgetåret 1969/70 uppförs med 4 350 000 kr.
Övriga diverse kapitalfonder. I skrivelser från riksgäldskontoret, statens
vägverk, sjöfartsstyrelsen, statskontoret, lantbruksstyrelsen och överstyrel
sen för ekonomisk försvarsberedskap har lämnats de uppgifter beträffande
avkastningen av övriga diverse kapitalfonder, s
framgår av följande sammanställning.

Fonden för förlag till statsverket (riksgäldskontoret)
Statens vägverks förrådsfond (statens vägverk)....
Fonden för Södertälje kanalverk (sjöfartsstyrelsen)
Sjöfartsverkets fond (sjöfartsstyrelsen) .....................
Statens datamaskinfond (statskontoret)....................
Jordfonden (lantbruksstyrelsen) ......................... ..
Arrendeegnahemsfonden (lantbruksstyrelsen)...........
Förrådsfonden för ekonomisk försvarsberedskap
(överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap)
Summa

1968/69
kronor

1969/70
kronor

6 500 000
14 321 000
52 000
9 924 000
700 000
2 800 000

6 500 000
14 872 000
60 000
11 636 000
2 500 000
2 800 000

1 420 000

1 620 000

35 717 000

39 988 000

igående uppgifter, att inkomsttiteln övriga diverse kapitalfonder för budgetåret 1969/70 uppförs med
39 988 000 kr.
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Kapitalbudgetens inkomster
För finansiering av viss del av investeringarna på kapitalbudgeten an
vänds dels medel som blir tillgängliga genom årliga avskrivningar inom
kapitalfonderna (avskrivningsmedel inom fonden) dels ock övriga inom
fonderna för reinvestering disponibla medel (övriga kapitalmedel och öv
rig kapitalåterbetalning). Dessa medel redovisas på totalbudgetens inkomst
sida i riksstaten under rubriken C. Beräknad övrig finansiering.
Riksrevisionsverket har i skrivelser från myndigheterna inhämtat upp
gifter om avskrivningsmedlens och övriga kapitalmedels beräknade storlek
under budgetåren 1968/69 och 1969/70.
Dessa uppgifter har sammanställts i efterföljande tablåer där även ut
fallet för budgetåret 1967/68 och de i riksstaten för budgetåret 1968/69 upp
tagna beloppen har intagits.
Beträffande avskrivningsmedel inom fonden lämnas följande kommen
tarer.
Televerket har i avsättning till värdeminskningslconto för budget
åren 1968/69—1969/70 i likhet med vad som skett för budgetåren 1954/
55—1967/68 medräknat en extra avsättning på 15 milj. kr. motsvarande en
del av den inkomstökning för televerket, som uppstått genom de höjda in
trädesavgifterna för telefonabonnemang.
Statens järnvägar har för budgetåret 1968/69 erhållit Kungl.
Maj :ts bemyndigande att i resultatutjämnande syfte utnyttja högst 30 milj.
kr. av tidigare avsatta pensionsmedel. För 1969/70 har Statens järnvägar
räknat med fortsatt sådant bemyndigande.
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Avskrivningsmedel inom fonden
1 000 kr.
Fond

1967/68
Utfall

1968/69
Riksstat

I. Statens affärsverksfonder
A. Försvarets fabriksverks fond
B. Postverkets
»
C. Televerkets
»
D. Statens järnvägars
»
E. Luftfartsverkets
»
F. Statens vattenfallsverks »
G. Domänverkets
»

..
..
..
..
..

7
10
488
222
21
273

125
792
296
270
483
155
3

8 500
11 000
521 700
232 000
12 000
280 000
—

Summa

1 023 124

1 065 200

II. Statens allmänna fastighelsfond
Kriminalvårdsstyrelsens
delfond
Beskickningsfastigheternas
»
Karolinska sjukhusets
»
Akademiska sjukhusets
»
Byggnadsstyrelsens
»
Generaltullstyrelsens
»

1 831
396
1 943
1 630
30 606
91

1969/70
Enl myn
Enl myndig digheter
heternas
nas upp
uppgifter1
gifter1

10
11
545
230
11
289

200
000
100
000
600
700
—

11 400
11 800
586 100
240 000
12 400
310 000
—

1 097 600

1 171 700

2 066
408
2 027
2 441
2 30 981
96

2 214
398
2 231
2 583
2 32 162
94

38 019

39 682

22 000

22 000

Summa

36 497

III. Försvarets fastighelsfond
Kasernbyggnaders och befästningars delfonder ................................
Försvarets forskningsanstalts delfond.................................................

19 758

650

700

Summa

20 363

22 285

22 650

22 700

Vill. Diverse kapitalfonder
Statens vägverks förrådsfond ....
Sjöfartsverkets fond........................
Statens datamaskinfond ...............
Förrådsfonden för ekonomisk försvarsberedskap ............................

44 480
10 536
2 623

48 000
11 600
3 940

48 250
11 600
2 700

48 650
11 400
5 900

1 062

1 060

1 260

1 380

Summa

58 701

64 600

63 810

67 330

Totalt

1138 685

1192 504

1 222 079

1 301 412

40 419

605

1 Efter vissa smärre justeringar på fastighetsfonderna.
2 Häri ingår 13,9 resp. 13,1 milj. kr. av Jicensmedel, som beräknas erforderliga för av
skrivning av investeringar i radiohus och televisionshus.

7

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 1. Bilaga 2

Statsverkspropositionen år 1969. Bil. I: Finansplanen

98

Övriga kapitalmedel
1 000 kr.
1967/68
Utfall

Fond

1969/70
Enl myn
Enl myndig digheter
nas upp
heternas
gifter
uppgifter

1968/69
Riksstat

I. Statens afjärsverksfonder
A. Försvarets fabriksverks fond ..
B. Postverkets
»
C. Televerkets
»
D. Statens järnvägars
»
E. Luftfartsverkets
»
F. Statens vattenfallsverks »
»
G. Domänverkets

88
6
522
11 800
- 649
2 460
—

50
1
900
6 000
500
5 000
1

1 150
1
1000
6 000
100
5 000
1

4 350
1
1 000
6 000
100
5 000
1

Summa

14 227

12 452

13 252

16 452

II. Statens allmänna fastighetsfond
Byggnadsstyrelsens delfond ...........
Generaltullstyrelsens *
...........

4 559
102

'6 500
300

'5 500
200

Summa

4 661

800

6 800

5 700

III. Försvarets fastighetsfond
Kasernbyggnaders och befästningars
delfonder ........................................

5 608

1 000

2 000

2 000

Summa

5 608

1 000

2 000

2 000

delfond
»
»
»
»
»

9 363
6
2 883
3 231
2 868
2 493

—
0
500
200
400
600

—
—
26 000
1 000
900
2 600

Summa

20 844

19 463

17 700

30 500

40 182

40 000

40 000

40 000

827
69

100
50
1
—

100
50
1

200
50
1
—

V. Fonden för låneunderstöd
Statskontorets
Lantbruksstyrelsens
Arbetsmarknadsstyrelsens
Bostadsstyrelsens
Riksbankens
Riksgäldskontorets

VII. Fonden för förlag till statsverket
VIII. Diverse kapitalfonder
Statens vägverks förrådsfond ....
Sjöfartsverkets fond ........................
Statens datamaskinfond...................
Arrendeegnahemsfonden...................
Förrådsfonden för ekonomisk försvarsberedskap................................

—

26

12
1
1
2

—

535

1

1

1

Summa

1457

152

152

252

Totalt

86 979

73 867

79 904

94 904

Inkl. beskickningsfastigheternas delfond
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Övrig kapilalåtcrbetalning
1 000 kr.
Fond

1967/68
Utfall

1968/69
Riksstat

Statens utlåningsfonder ............................
Fonden för Södertälje kanalverk ...........
Fonden för kreditgivning till utlandet ..

1 23 656
116
88 766

Summa

112 538

1969/70
Enl myn
Enl myndig digheter
heternas
nas upp
uppgifter
gifter

44 736

18 735
117
22 620

17 842
117
20 580

41 472

38 539

1 Redovisas i budgetredovisningen som inkomst på investeringsanslag.

Riksrevisionsverket föreslår att kapitalbudgetens inkomster för budget
året 1969/70 efter vissa smärre justeringar på fastighetsfonderna upptas i
enlighet med myndigheternas ovannämnda förslag.
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Sammanfattning
Riksrevisionsverkets förslag till beräkning av drift- och kapitalbudgelens inkomster under budgetåret 1969/70 och den nu företagna uppskatt
ningen av inkomsterna under innevarande budgetår har utförts under an
tagande av en uppgång av 7 % för den totala lönesumman under 1968 och
av 6 % under 1969. För de första månaderna under 1970 har schablonmäs
sigt räknats med en uppgång av 6 %. Bolagens taxerade inkomster har för
utsatts komma att öka med 10 % mellan 1968 och 1969 års taxeringar och
därefter schablonmässigt med 5 % mellan 1969 och 1970 års taxeringar.
Slutresultatet av riksrevisionsverkets beräkning av statsinkomsterna un
der innevarande och nästkommande budgetår framgår av de såsom bilaga B
resp. bilaga C fogade specifikationerna samt av den sammanfattande tabel
len nedan, i vilken även de redovisade inkomsterna under budgetåret 1967/
68 och riksstatssiffrorna för budgetåret 1968/69 medtagits för jämförelse.
Totalbudgetens inkomster (milj. kr.)
1967/68
Utfall

1968/69
Riksstat

Driftbudgetens inkomster
Skatt på inkomst och
förmögenhet m. m...........
Övriga skatter på inkomst,
förmögenhet och rörelse.
Automobilskattemedel: ...
Fordonsskatt .................
Bensin- och brännoljeskatt........................
Allmän arbetsgivaravgift. .
Tullar och acciser:.............
Tullmedel.........................
Allmän varuskatt...........
Mervärdeskatt ...............
Särskilda varuskatter ...
Omsättningsskatt på
motorfordon................
Tobaksskatt.....................
Skatt på sprit.................
Skatt på vin....................
Skatt på malt- och
läskedrycker ................
Energiskatt......................
Särskild skatt på motorbränslen...................
Övriga...............................

12 885

14 200

Ny beräkning

14 000

1969/70
Beräkning

Förändring
från
1967/68
till ny
ber.
1968/69

Förändring
från
ny ber.
1968/69
till
1969/70

16 300

+ 1 115

+2

300

_L
4

-j-

26
150
50

553
2 562
866

527
2 800
1 000

562
2 800
1 000

588
2 950
1 050

1 696
—
13 169
950
6 572
—
385

1 800
300
13 659
880
4 800
2 000
415

1 800
300
13 719
900
4 800
2 100
405

1 900
750
13 845
940
—
6 800
420

309
1 490
1 787
191

350
1 500
1 950
205

400
1 525
1 825
205

450
1 560
1 825
215

+
T
4
+

91
35
38
14

4
4
4

50
35
—
10

348
847

360
900

390
870

400
925

+
+

42
23

+
4

55

211
81

223
76

223
76

235
75

+
—

12

4
—

12
1

+

9
238
134

104
4 300
+ 550
— 50
-1 772
+2 100
420
+

5

+
4

100
450
126
40
1 800
44 700
15
-!4-

+
-f
4

10
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1967/68
Utfall

1968/69
Riks
stat

Uppbörd i statens verksamhet:.........................
Bidrag till kostnader
för polis-, domstolsoch uppbördsväsendet m. m........................
Övriga...............................
Diverse inkomster:.............
Totalisatormedel.............
Tipsmedel.........................
I.otterimedel....................
Övriga...............................
Statens affärsverksfonder:.
Televerket........................
Statens järnvägar...........
Statens vattenfallsverk..
Övriga...............................
Riksbanksfonden................
Statens allmänna fastighetsfond............................
Försvarets fastighetsfond..
Statens utlåningsfonder: ..
Lånefonden för bostadsbyggande ......................
Övriga...............................
Fonden för låneunderstöd .
Fonden för statens aktier..
Statens pensionsfonder....
Diverse kapitalfonder........
Säger för driftbudgeten

Ny be
räkning

1969/70
Beräk
ning

101

Föränd
ring
från
1967/68
till ny
ber.
1968/69

Föränd
ring
från
ny ber.
1968/69
till
1969/70

799

747

782

794

_

17

+

12

223
576
556
98
132
163
162
614
215
20
335
44
150

128
619
559
100
136
163
160
575
173
30
335
37
200

146
636
556
102
135
159
160
540
75
85
340
40
200

95
699
594
105
135
159
195
645
130
110
350
55
200

__
+

77
60

_

4
3
4
__
2
— 74
— 140
65
+
5
+
4
50
+

51
63
38
3

47
74
508

49
77
643

49
78
629

92
83
772

+
+
+

470
38
20
45
79
42

600
43
32
50
81
45

585
44
30
50
85
41

725
47
38
50
89
44

+
+
+

32 101

34 544

34 421

37 834

1 037
188

1 078
189

1 111
191

89

45

Säger för kapilalbudgeten

1 315

Totalbudgetens inkomster.....................................

33 416

_

+
+

+

+
+
+

_

+
+
+
+
+
+

35
105
55
25
10
15

2
4
121

+
+
+

43
5
143

115
6
10
5
6
1

-1-

140
3
8

+

+ 2 320

+
4
3
+
+ 3 413

1 188
208

+
+

74
3

+
+

77
17

41

39

—

48

—

2

1 311

1 343

1 435

+

28

+

92

35 855

35 764

39 269

Kapilalbudgelens inkomster
Avskrivningsmedel och
övriga kapitalmedel
inom fonderna
Statens affärsverksfonder ..........................
Övriga kapitalfonder . ..
Övrig kapitalåterbetalning....................................

+2 348

+ 3 505

Enligt nu föreliggande beräkningar skulle inkomsterna på driftbudgeten
under budgetåret 1968/69 komma att uppgå till 34 421 milj. kr., vilket un
derstiger i riksstaten upptaget belopp med 123 milj. kr. För budgetåret
1969/70 skulle inkomsterna komma att uppgå till 37 834 milj. kr., vilket
skulle innebära en uppgång med 3 413 milj. kr. i jämförelse med de nu be
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räknade inkomsterna för budgetåret 1968/69 och en uppgång med 3 290
milj. kr. i jämförelse med gällande riksstat.
De totala inkomsterna på kapitalbudgeten beräknas uppgå till samman
lagt 1 343 milj. kr. under budgetåret 1968/69 mot 1 311 milj. kr. i riksstaten. För budgetåret 1969/70 skulle inkomsterna uppgå till 1 435 milj. kr.,
vilket innebär en uppgång med 92 milj. kr. i jämförelse med de nu beräk
nade inkomsterna för budgetåret 1968/69.
Totalbudgetens inkomster beräknas för budgetåret 1968/69 till 35 764
milj. kr. mot i riksstaten upptagna 35 855 milj. kr. och för budgetåret 1969/
70 till 39 269 milj. kr.
Vid handläggningen av detta ärende har närvarit avdelningscheferna Magnander och Ehnbom samt revisionsdirektörerna Gadd och Säfström, var
jämte byrådirektören Andrén varit föredragande. Stockholm den 13 decem
ber 1968.
Underdånigst
LARS LINDMARK
Stig Andrén

BILAGOR
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Bilaga A

Inkomster på driftbudgeten budgetåren 1963/64—1967/68
Tusental kronor
1964/65

1965/66

1966/67

1967/68

8 545 054
8 460

10 629 283
8 686

11 927 710
9 162

12 668 661
11 191

12 884 760
10 057

1 302
10100

1 074
10 134

3 661
10 423

— 86
10 418

1 630
9 871

2 727
152 331
93 782

3 527
144 617
110 830

3 522
167 356
103 831

3 156
191 579
90 350

1 963
206 092
91 559

138 564

180 257

173 214

184 585

232 112

8 952 321

11 088 409

12 398 879

13 159 853

13 438 044

509 811
87 647
1 222 635

544 820
93 667
1 323 444

578 833
99 511
1 537 039

617 193
107 445
1 659 193

865 685
—
1 696 241

1 820 093

1 961 930

2 215 383

2 383 831

2 561 926

958
3 153
418
276

843
456
333
543

1 058109
3 478 173
420 403
312 543

1 087 537
5 019 459
349 461
318 538

984 246
5 785 268
368 086
313 993

949
6 571
384
309

7 088
18 386
997 163

290

39

—

—

1 094 109

1 204 139

35
—
1 348 595

26
—
1 489 812

20 041

22 641

25 205

30 499

25 245

49 004
1 502 946
136 958
200 433
707 967

50 879
1 731 494
171 680
309 832
804 503
204 102
52

50 608
1 787 235
190 671
347 799
846 511
210 980
4 676

1963/64
Skatter, avgifter m. m
Skatter:
Skatt på inkomst, förmögenhet och rö
relse:
Skatt på inkomst och förmögenhet
m. m.................
Kupongskatt ...
Utskiftningsskatt och ersättningsskatt .................................................
Skogsvårdsavgifter ............. .
Bevillningsavgifter för särskilda för
måner och rättigheter...................
Arvsskatt och gåvoskatt...................
Lotterivinstskatt ................................

Säger för skatt på inkomst.

Automobilskattemedel:
Fordonsskatt..........................
Traf ikomläggningsskatt .. .
Bensin- och brännoljeskatt.
Säger för automobilskattemedel
Tullar och acciser:
Tullmedel ...........................................
Allmän varuskatt..............................
Särskilda varuskatter .....................
Omsättningsskatt på motorfordon.
ror m. m..............................................
Skatt på kaffe ....................................
Tobaksskatt ........................................

Rusdrycksförsäljningsmedel av parti
handelsbolag ..................................
Rusdrycksförsäljningsmedel av de
taljhandelsbolag..............................
Skatt på sprit ....................................
Skatt på vin ........................................
Skatt på malt- och läskedrycker
Energiskatt ........................................
Särskild skatt på motorbränslen
Investeringsavgift..............................

820
660
531
251

____

—

—

—

48 921
1 589 564
146 840
252 489
779 274
25 527
—

8 376 502

8 983 575

10 846 993

12 103 264

13 168 824

19 148 916

22 033 914

25 461 255

27 646 948

29 168 794

40
1 456
137
215
677

246
429
079
616
280
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1964/65

1965/66
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1966/67

1967/68

Uppbörd i statens verksamhet:
Expeditionsavgifter................................
Bidrag till kostnader för polis-, dom
stols- och uppbördsväsendet m. m.
Vattendomstolsavgifter .......................
Inkomster vid kriminalvården ...........
Inkomster vid flygtekniska försöksan
stalten .....................................................
Bidrag till riksförsäkringsverket och
försäkringsrådet....................................
Personalsjukpenningar m. m..................
Inkomster vid centrala sjukvårdsbered
ningen .....................................................
Inkomster vid statens institut för folk
hälsan .....................................................
Inkomster vid statens bakteriologiska
laboratorium........................................
Inkomster vid statens farmacevtiska
laboratorium........................................
Inkomster vid statens rättskemiska
laboratorium........................................
Inkomster vid karolinska sjukhuset ..
Inkomster vid serafimerlasarettet ....
Inkomster vid Vipeholms sjukhus ....
Inkomster vid statens vårdanstalter
för alkoholmissbrukare.......................
Inkomster vid statens mentalsjukhus..
Inkomster vid Vilhelmsro sjukhus ....
Inkomster vid arbetsmedicinska insti
tutet .............................................
Exekutionsavgifter ................................
Inkomster vid statens vägverk (vägoch vattenbyggnadsverket)...............
Förrättningsavgifter vid statens bilin
spektion .............................................
Avgifter för registrering av motorfor
don .....................................................
Försäljning av sjökort m. m...................
Fyr- och båkmedel ................................
Lotspenningar ........................................
Skeppsmätningsavgifter .......................
Inkomster vid Sveriges meteorologiska
och hydrologiska institut...................
Bidrag till statens bränslekontrollerande verksamhet ....................................
Inkomster vid länsarkitektsorganisationen .....................................................
Inkomster vid statens geotekniska in
stitut .................................................
Inkomster av datamaskindrift vid
statskontoret .........................................
Inkomst av myntning och justering ..
Kontrollstämpelmedel............................
Bidrag till bankinspektionen...............
Bidrag för revision av sparbankerna ..
Bidrag till försäkringsinspektionen....
Inkomster vid Sveriges geologiska un
dersökning ....................................
Inkomster vid statens provningsanstalt
Inkomster vid statens skeppsprovningsanstalt.....................................................
8

42 684

47 037

53 879

2 232
3 868

141 395
1 515
3 020

374 642
1346
5 168

276 433
1 787
7 108

222 877
319
8 660

10 348

10 235

10 249

10 392

9 265

4 060
—

4 382
42 489

4 859
48 590

4 986
54 665

4 398
83 619

14

23

24

24

21

655

658

663

755

751

6 629

10 178

7 805

14 903

14 590

445

1 410

1 477

1 420

1 468

876
50 613
13 595

961
61 174
12 820

824
64 169
15 044

911
74 804
18 396

895
101 333
25 598
1 374

795
49173
382

677
48182
309

291
47 935
319

445
34 144
227

389

—

1 868

7 217

6 453

198
6 714

1 422

1 334

1352

1 497

1 662

5 402

6 436

7 586

10 312

11 600

12190
817
21 549
13 896
657

15 207
1125
21 571
15 682
587

15 580
1618
26 625
15 271
684

15 423
1 725
33 522
23 025
834

14 867
1 536
35 687
27 717
1 696

7 798

8 165

9 051

10 659

12 556

113

119

105

119

112

1 071

980

804

658

681

1 346

1 305

1 946

2 186

2 555

335
875
150
909
464
1 648

2 832
15 294
2 391
2 031
539
1 841

751
18 088
2 207
2 305
604
1 596

18 766
1 991
2 598
616
2 279

21 875
1 882
2 690
748
2 209

1358
3 765

950
4 683

718
5 187

775
6 796

906
7 119

1 725

2 084

2 517

2 961

3 068

1
19
2
1
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Avgifter för granskning av biograf
film .. ................................................
Inkomster vid riksantikvarieämbetet
Inkomster vid odontologiska fakulteter
na (tandläkarhögskolrna).............
Inkomster vid lantbruksnämnderna
Inkomster vid statens hingstdepå och
stuteri.............................................
Inkomster vid statens jordbruksnämnd
Inkomster vid statens centrala frökon
trollanstalt............................................
Avgifter för växtskyddsinspektion m. m.
Inkomster vid statens lantbrukskemiska
laboratorium (kontrollanstalt)
Inkomster vid statens maskinprov
ningar .............................................
Avgifter vid köttbesiktning...........
Inkomster vid statens veterinärmedi
cinska anstalt................................
Inkomster vid veterinärhögskolan
Inkomster vid lantmäteriväsendet
Inkomster vid rikets allmänna kart
verk .................................................
Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkningen ...................
sumentfrågor
samt registreringsavgifter) .........
Avgifter för registrering i förenii
m. fl. register..................................
Inkomster av statens gruvegendom
Säger för uppbörd, i statens verksamhet
Diverse inkomster:
Bötesmedel........................................
Totalisatormedel ...........................
Tipsmedel ........................................
Lotterimedel ....................................
Övriga diverse inkomster.............

1967/68

1966/67

1965/66

1964/65

1963/64

263

262

255

243

262
817

416
1 461

794
1 531

1002
1 737

896
1 737

1 045
2 404

_
443

495

474

841
540

796
661

3 663
818

3 645
807

4 017
915

4 442
918

5 046
1 321

328

293

372

361

413

366
4 419

329
4 636

486
5 557

476
6 918

538
7 501

2125
849
21 799

2 215
876
25 102

2 430
935
26 823

3 106
981
32 226

3 051
1 016
42 226

4 556

3 895

5 269

6 746

6 604

69

77

83

94

95

417

528

859

1 056

1 209

17 817

20 669

21 962

24 700

29 327

555
4 490

644
4 920

699
7 726

682
11 839

985
5 991

309 027

518 170

829 500

790 435

798 821

41 525
74 520
112 394
124 935
54 764

40 531
77 645
121 503
129 894
134 424

48 283
79 624
130 695
131 792
87 710

59 366
91 874
131494
135 730
108 231

73 921
98 448
132129
162 745
88 385

408 138

503 996

478 104

526 695

555 628

28 964 079 30 523 243

19 866 081

23 056 080

26 768 859

5 073
35 000

25 983
50 000
1 000

3 237
123 645
25 000

11 165
150 423
12 342

275 466
24 227

308 785
30 701

310 651
14 000

310 634
31 933

10
15
215
20
13
334
5

339 766

416 470

476 532

516 497

614 271

Riksbanksfonden............................

100 000

100 000

100 000

150 000

150 000

Statens allmänna fastighetsfond

33 934

42 960

46 025

50 539

47 034

Säger för skatter, avgifter, m. m
Inkomster av statens kapitalfonder
Statens affärsverksfondcr:
Försvarets fabriksverk.....................
Postverket...........................................
Televerket...........................................
Statens järnvägar..............................
Luftfartsverket..................................
Statens vattenfallsverk.....................
Domänverket.......................................

791
022
000
071
595
702
089
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1964/65

1965/66
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1967/68

Försvarets fonder:
Försvarets fastighetsfond.......................
Försvarets fabriksfond............................

38 474
3117

39 754
4 390

44 856
5 139

63 182
7 062

73 506

Säger för försvarets fonder

41 592

44 144

49 995

70 245

73 506

46
13
0

49
13

Statens utlånings!onder:
Utrikesförvaltningens lånefond ..........
Biståndsförvaltningens lånefond ....
Värnpliktslånefonden ............................
Lånefonden för tjänstemannasamhället
vid Mörby .............................................
Statens bosättningslånefond ...............
Vattenkraftslånefonden .......................
Luftfartslånefonden................................
Statens lånefond för den mindre skeppsfarten .....................................................
Tullverkets båtlånefond .......................
Statens lånefond för universitetsstudier
Allmänna studielånefonden...................
Lånefonden för inventarier i studentbostäder.................................................
Lånefonden för studentkårlokaler ....
Jordbrukets lagerhusfond.......................
Jordbrukets maskinlånefond ...............
Statens sekundärlånefond för jordbrukåre.........................................................
Fonden för supplementär jordbrukskredit .....................................................
Kraftledningslånefonden.......................
Elektrifieringslånefonden.......................
Egnahemslånefonden ............................
Arrendelånefonden ................................
Arbetarsmåbrukslånefonden ...............
Statens avdikningslånefond...................
Täckdikningslånefonden ........................
Bevattningslånefonden............................
Fiskerilånefonden....................................
Statens fiskredskapslånefond ...............
Lånefonden till främjande av beredning och avsättning av fisk m. m. ..
Skogsväglånefonden................................
Statens skogslånefond ...........................
Lånefonden för insamling av skogsfrö
Sjöfartsverkets båtlånefond...................
Statens hantverks- och industrilånefond.........................................................
Statens sekundärlånefond för rederinäringen.................................................
Lånefonden för bostadsförsörjning för
mindre bemedlade, barnrika familjer
Lånefonden för bostadsbyggande i städer och stadsliknande samhällen....
Lånefonden för främjande av bostadsbyggande på landsbygden ...............
Lånefonden för bostadsbyggande ....
Lånefonden för maskinanskaffning inom byggnadsindustrin.......................

26

40

—

—

1

1

43
__
2

2
2 212
285
932

2
2 830
346
871

2
3 793
343
1 748

1
5 272
323
2 539

__
6 293
316
3 134

1311
0
548
613

1 365
0
622
647

1 948
0
720
730

1 822
0
889
888

2 032

252
—
470
1 156

369
—
425
1 246

413
__
378
1 350

566
3
330
1 462

774
6
282
811

79

70

60

48

39

41
218
0
4 053
0

28
205
0
3 585
0
—
2 014
0
0
697
1

18
176
0
3 381
1

6
157

2 091
0
0
797
1

10
175
0
3 221
0
0
1 946

—
51
0
34

—

2 105
1
0
650
0

1 851
1 838

2 549
1 972

0
927
9

__
756

91
51
1
51

92
43

—

_

96
43
0
55

5 345

5 874

7 755

9 815

10 289

28

37

96

76

61

3 255

2 962

2 671

2 392

2 133

11

8

4

2

228
307 942

174
335 766

130
367 795

89
420 726

53
470 220

623

633

645

652

887

—

26
1
31
0

59
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1967/68

1966/67

1965/66

1964/65

1963/64
Lånefonden för allmänna samlingslokaler .....................................................
Övriga utlåningsfonder ........................

1 457
—

1 498
—

2 261
—

1 774
—

1174
16

Säger för statens utlåningsfonder

333 902

362 401

399 543

456 214

507 906

Fonden för låneunderstöd............................

11 867

9 142

15 545

13 821

19 583

Fonden för statens aktier............................

82 297

107 627

37 774

92 813

44 769

Folkpensioneringsfonden.......................
Civila tjänstepensionsfonden ...............
Militära tjänstepensionsfonden ...........
Allmänna familjepensionsfonden..........
Statens pensionsanstalts pensionsfond
Pensionsfonden för vissa riksdagens
verk.........................................................

57 365
1739
204
5194
11420

57 994
1 779
174
5 229
11 793

58 710
1 818
212
5 481
12 132

59 021
1 847
212
5 508
12 291

57 894
1 886
220
5 724
12 858

34

35

36

36

37

Säger för statens pensionsfonder

75 955

77 003

78 391

78 915

78 620

41 778

40 963

42 255

47 581

42 492

1061090

1200 610

1246 060

1476 623

1578180

Summa 20 927171

24 256 689

28 014 920

30 440 702

32101424

Statens pensionsfonder:

Diverse kapitalfonder....................................
Säger för inkomster av
statens kapitalfonder
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Bilaga B

Beräkning rörande utfallet av driftbudgetens inkomstsida för
budgetåret 1968/69
I riksstaten
beräknat
belopp
Tusental kr.

A. Skatter, avgifter, in. m.
I. Skatter:
1. Skatt på inkomst, förmögenhet och rörelse:
a) Skatt på inkomst och förmögenhet m. m.,
bevillning............................................................
b) Kupongskatt, bevillning................................
c) Utskiftningsskatt och ersättningsskatt, be
villning ...............................................................
d) Skogsvårdsavgifter, bevillning......................
e) Bevillningsavgifter för särskilda förmåner
och rättigheter, bevillning..............................
f) Arvsskatt och gåvoskatt, bevillning...........
g) Lotterivinstskatt, bevillning........................
h) Stämpelskatt och stämpelavgift, bevillning
2. Automobilskattemedel:
a) Fordonsskatt, bevillning................................
b) Bensin- och brännoljeskatt, bevillning ....
3. Allmän arbetsgivaravgift, bevillning ...............
4. Tullar och acciser:
a) Tullmedel, bevillning......................................
b) Allmän varuskatt, bevillning........................
c) Mervärdeskatt, bevillning ............................
d) Särskilda varuskatter, bevillning................
e) Omsättningsskatt på motorfordon, bevill
ning ....................................................................
f) Tobaksskatt, bevillning..................................
g) Rusdrycksförsäljningsmedel av partihan
delsbolag, bevillning.......................................
h) Rusdrycksförsäljningsmedel av detaljhan
delsbolag, bevillning.......................................
i) Skatt på sprit, bevillning..............................
j) Skatt på vin, bevillning.................................
k) Skatt på malt- och läskedrycker, bevill
ning ....................................................................
1) Energiskatt, bevillning...................................
m) Särskild skatt på motorbränslen, bevillning
n) Investeringsavgift, bevillning....................

Beräknat
utfall
Tusental kr.

14 200 000
12 000

14 000 000
13 000

1 000
10 200

1 000
10 200

3
200
95
205

500
000
000
000

3
200
95
240

000
000
000
000

1 000 000
1 800 000
300 000

1 000 000
1 800 000
300 000

E 880
4 800
2 000
415

000
000
000
000

900 000
4 800 000
2 100 000
405 000

350 000
1 500 000

400 000
1 525 000

25 000

25 000

50 000
1 950 000
205 000

50 000
1 825 000
205 000

360
900
223
1

000
000
000
000

390
870
223
1

000
000
000
000

Säger för skatter

31 485 700

31 381 200

II. Uppbörd i statens verksamhet:
1. Expeditionsavgifter......................................
2. Bidrag till kostnader för polis-, domstols- och
uppbördsväsendet m. m.................................

67 000

70 000

128 000

146 000
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I riksstaten
beräknat
belopp
Tusental kr.

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.

Yattendomstolsavgifter..............................................................
Inkomster vid kriminalvården..........................
Inkomster vid flygtekniska försöksanstalten .
Bidrag till riksförsäkringsverket och forsakringsrådet................................................................
Personalsjukpenningar m. m...............................
Inkomster vid statens institut för folkhälsan
Inkomster vid statens bakteriologiska laboratorium......................................................................
Inkomster vid statens farmacevtiska laboratorium......................................................................
Inkomster vid statens rättskemiska laboratorium......................................................................
Inkomster vid karolinska sjukhuset................
Inkomster vid Vipeholms sjukhus m. m..........
Inkomster vid statens vårdanstalter för alkoholmissbrukare.......................................................
Inkomster vid arbetsmedicinska institutet ...
Exekutionsavgifter............................................................................
Restavgifter ............................................................................................
Inkomster vid statens vägverk, alt tillföras
automobilskattemedlen.....................................................................
Inkomster vid statens trafiksäkerhetsverk, ..
att tillföras automobilskattemedlen...................................
Avgifter för registrering av motorfordon..............
Försäljning av sjökort m. m................................
Fyr- och båkmedel............................................................................
Lotspenningar........................................................
Skeppsmätningsavgifter......................................
Inkomster vid Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut...........................................
Bidrag till statens bränslekontrollerande verksamhet.......................................................................
Inkomster vid statens planverk.........................
Inkomster vid statens geotekniska institut...
Inkomst av myntning och justering.................
Kontrollstämpelmedel.........................................
Bidrag till bankinspektionen..............................
Bidrag för revision av sparbankerna...............
Bidrag till försäkringsinspektionen..................
Inkomster vid Sveriges geologiska undersökning...........................................................................
Inkomster vid statens provningsanstalt.........
Inkomster vid statens skeppsprovningsanstalt
Avgifter för granskning av biograffilm..................
Inkomster vid riksantikvarieämbetet......................
Inkomster vid odontologiska fakulteterna . ..
Inkomster vid lantbruksnämnderna.........................
Inkomster vid statens hingstdepå och stuteri.
Inkomster vid statens jordbruksnämnd..............
Inkomster vid statens centrala frökontrollanstalt................................................................................................................
Avgifter för växtskyddsinspektion m. m.........
Inkomster vid statens lantbrukskemiska laboratorium....................................................... ............................................
Inkomster vid statens maskinprovningar ....
Avgifter vid köttbesiktning...................................................

Beräknat
utfall
Tusental kr.

1 000
7 500
8 800

1 000
7 500
10 600

7 500
85 000
900

7 500
90 000
900

13 000

16 700

2 300

2 625

1 300
90 000
1 400

1 870
90 000
520

400
300
8 000
35 000

400
250
7 000
35 000

1 600

1 600

12
18
1
37
31
1

000
000
950
300
900
300

11 500
125
200
800
700
200
940
825
2 160

2
2
13
2
2

12
16
1
40
29
1

000
500
750
000
000
500

11 500
175
350
800
400
100
100
800
2 280

1
2
20
2
3

1 200
7 000
3 900
230
1 600
1 000
3 000
880
650

1 200
8 000
3 600
250
1 600
1 400
3 000
880
670

4 700
1 400

4 700
1 400

600
400
7 300

800
400
7 600
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I riksstaten
beräknat
belopp
Tusental kr.
48. Inkomster vid statens veterinärmedicinska
anstalt......................................................................
49. Inkomster vid veterinärhögskolan...................
50. Inkomster vid lantmäteriväsendet...................
51. Inkomster vid rikets allmänna kartverk........
52. Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkningen..............................................................
53. Inkomster vid statens institut för konsumentfrågor .......................................................................
54. Inkomster vid patent- och registreringsväsendet.............................................................................
55. Avgifter för registrering i förenings- m. fl.
register....................................................................
56. Inkomster av statens gruvegendom.................
Säger för uppbörd i statens verksamhet
III. Diverse inkomster:
1. Bötesmedel.............................................................
2. Totalisatormedel...................................................
3. Tipsmedel................................................................
4. Lotterimedel............................................................
5. Övriga diverse inkomster....................................

3
1
60
6

500
150
700
300

111
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utfall
Tusental kr.

3
1
55
6

200
150
800
700

95

124

1 110

1 200

35 500

34 800

900
4 000

1 000
8 100

747 015

782 294

85
100
136
163
75

85
102
135
159
75

000
000
000
000
000

000
000
000
000
000

Säger för diverse inkomster

559 000

556 000

Säger för skatter, avgifter m. m.

32 791 715

32 719 494

B. Inkomster av statens kapitalfonder
I. Statens affärsverksfonder:
1. Försvarets fabriksverk.........................................
2. Postverket, bevillning...........................................
3. Televerket................................................................
4. Statens järnvägar.................................................
5. Luftfartsverket......................................................
6. Statens vattenfallsverk.........................................
7. Domänverket.........................................................
Säger för statens affärsverksfonder

12
5
173
30
15
335
5

000
000
000
000
100
000
000

10
11
75
85
14
340
5

000
000
000
000
000
000
000

575 100

540 000

II. Riksbanksfonden.........................................................

200 000

200 000

III. Statens allmänna fastighetsfond..............................

48 913

48 913

IV. Försvarets fastighetsfond...........................................

77 003

77 807

V. Statens utlåningsfonder.............................................

643 230

628 837

VI. Fonden för låneunderstöd.........................................

32 351

29 871

VII. Fonden för statens aktier...........................................

50 000

50 000

VIII. Statens pensionsfonder:
1. Folkpensioneringsfonden ....................................
2. Civila tjänstepensionsfonden................................
3. Militära tjänstepensionsfonden............................
4. Allmänna familjepensionsfonden........................
5. Statens pensionsanstalts pensionsfond..............
6. Pensionsfonden för vissa riksdagens verk.........

61 000
1 800
200
5 400
12 300
36

63 600
1 950
205
5 950
13 000
40

Säger för statens pensionsfonder

80 736

84 745
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I riksstaten
beräknat
belopp
Tusental kr.

IX. Diverse kapitalfonder:
1. Fonden för kreditgivning till utlandet..............
2. Övriga diverse kapitalfonder...............................

5 600
39 300

Beräknat
utfall
Tusental kr.

5 550
35 717

Säger för diverse kapitalfonder

44 900

41 267

Säger för inkomster av statens kapitalfonder

1 752 233

1 701 440

Tillsammans

34 543 948

34420 934
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Bilaga C

Specifikation av inkomsterna på driftbudgeten för budgetåret 1969/70
Tusental kr.

Tusental kr.

A. Skatter, avgifter, m. m.
I. Skatter:
1. Skatt på inkomst, förmögenhet
och rörelse:
a) Skatt på inkomst och förmögenhet m. m., bevillning........
b) Kupongskatt, bevillning.........
c) Utskiftningsskatt och ersättningsskatt, bevillning.............
d) Skogsvårdsavgifter, bevillning
e) Bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättig
heter, bevillning........................
f) Arvsskatt och gåvoskatt, bevillning.......................................
g) Lotterivinstskatt, bevillning..
h) Stämpelskatt och stämpelavgift, bevillning..........................
2. Automobilskattemedel:
a) Fordonsskatt, bevillning.........
b) Bensin- och brännoljeskatt,
bevillning....................................
3. Allmän arbetsgivaravgift, bevilln.
4. Tullar och acciser:
a) Tullmedel, bevillning...............
b) Mervärdeskatt, bevillning ...
c) Särskilda varuskatter, bevillning.............................................
d) Omsättningsskatt på motorfordon, bevillning.....................
e) Tobaksskatt, bevillning..........
f) Rusdrycksförsäljningsmedel
av partihandelsbolag, bevill
ning .............................................
g) Rusdrycksförsäljningsmedel
av detaljhandelsbolag, bevill
ning .............................................
h) Skatt på sprit, bevillning ....
i) Skatt på vin, bevillning.........
j) Skatt på malt- och läskedrycker, bevillning...........................
k) Energiskatt, bevillning...........
l) Särskild skatt på motorbränslen, bevillning............................

16 300 000
13 500
1 000
10 200
3 000
210 000
100 000
250 000

16 887 700

1 050 000
1 900 000

2 950 000
750 000

940 000
6 800 000
420 000
450 000
1 560 000
25 000
50 000
1 825 000
215 000
400 000
925 000
235 000

II. Uppbörd i statens verksamhet:
1. Expeditionsavgifter............................
2. Bidrag till kostnader för polis-, domstols- och
unnbördsväsendet m. m....................
3. Vattendomstolsavgifter.........................................

13 845 000
72 000
95 000
1 000

34 432 700
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Tusental kr.
4. Inkomster vid kriminalvården..........................
5. Inkomster vid flygtekniska försöksanstalten .
6. Bidrag till riksförsäkringsverket och försökringsrådet................................................................
7. Personalsjukpenningar m. m...............................
8. Inkomster vid statens institut för folkhälsan
9. Inkomster vid statens bakteriologiska laboratorium......................................................................
10. Inkomster vid statens farmacevtiska laboratorium......................................................................
11. Inkomster vid statens rättskemiska laboratorium..........................................................................
12. Inkomster vid karolinska sjukhuset................
13. Inkomster vid Vipeholms sjukhus m. m..........
14. Inkomster vid statens vårdanstalter för alkoholmissbrukare......................................................
15. Inkomster vid arbetsmedicinska institutet ...
16. Exekutionsavgifter...............................................
17. Restavgifter............................................................
18. Inkomster vid statens vägverk, att tillföras
automob ilskattemedlen...........................................
19. Inkomster vid statens trafiksäkerhetsverk, att
tillföras automobilsskattemedlen ........................
20. Avgifter för registrering av motorfordon.........
21. Försäljning av sjökort m. m................................
22. Fyr- och båkmedel...............................................
23. Lotspenningar........................................................
24. Skeppsmätningsavgifter......................................
25. Inkomster vid Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut.............................................
26. Bidrag till statens bränslekontrollerande verksamhet.......................................................................
27. Inkomster vid statens planverk........................
28. Inkomster vid statens geotekniska institut. . .
29. Inkomst av myntning och justering................
30. Kontrollstämpelmedel.........................................
31. Bidrag till bankinspektionen..............................
32. Bidrag för revision av sparbankerna...............
33. Bidrag till försäkringsinspektionen...................
34. Inkomster vid Sveriges geologiska undersökning...........................................................................
35. Inkomster vid statens provnings anstalt.........
36. Inkomster vid statens skeppsprovningsanstalt
37. Avgifter för granskning av biograffilm...........
38. Inkomster vid riksantikvarieämbetet.............
39. Inkomster vid odontologiska fakulteterna . ..
40. Inkomster vid lantbruksnämnderna................
41. Inkomster vid statens hingstdepå och stuteri
42. Inkomster vid statens jordbruksnämnd...........
43. Inkomster vid statens centrala frökontrollanstalt......................................................................
44. Avgifter för växtskyddsinspektion m. m.........
45. Inkomster vid statens lantbrukskemiska laboratorium..................................................................
46. Inkomster vid statens maskinprovningar ....
47. Avgifter vid köttbesiktning................................
48. Inkomster vid statens veterinärmedicinska
anstalt......................................................................
49. Inkomster vid veterinärhögskolan...................
50. Inkomster vid lantmäteriväsendet...................
51. Inkomster vid rikets allmänna kartverk.........
52. Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkningen..............................................................

8 000
11 500
10 000
95 000
900
25 900
2 625
1 915
106 000
115
500
250
7 300
40 000
1 700
15
17
1
41
29
1

000
000
750
000
000
500

12 400
175
870
000
500
200
300
900
2 285

1
3
33
2
3

1 020
8 000
4 100
250
1 800
1 900
3 000
880
700
5 200
1 400
900
400
7 500
3
1
58
6

600
200
400
800
153

Tusental kr.
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53. Inkomster vid statens institut för konsumentfrågor.......................................................................
54. Inkomster vid patent- och registreringsväsendet.............................................................................
55. Avgifter för registrering i förenings- m. fl.
register....................................................................
56. Inkomster av statens gruvegendom.................
III. Diverse inkomster:
1. Bötesmedel..............................................................
2. Totalisatormedel...................................................
3. Tipsmedel................................................................
4. Lotterimedel..........................................................
5. Övriga diverse inkomster....................................

115
Tusental kr.

1 300
35 600
1 100
3 900
95
105
135
159
100

000
000
000
000
000

793 688

594 000
35 820 388

B. Inkomster av statens kapitalfonder
I. Statens affärsverksfonder:
1. Försvarets fabriksverk.......................................
2. Postverket, bevillning...........................................
3. Televerket..............................................................
4. Statens järnvägar.................................................
5. Luftfartsverket.....................................................
6. Statens vattenfallsverk.......................................
7. Domänverket........................................................

15
19
130
110
16
350
5

000
000
000
000
000
000
000

II. Riksbanksfonden.........................................................
III. Statens allmänna fastighetsfond:
1. Slottsbyggnadernas
delfond...............
2. Kriminalvårdsstyrelsens
»
.............
3. Beskickningsfastigheternas
»
...............
4. Karolinska sjukhusets
*
...............
5. Akademiska sjukhusets
»
...............
6. Byggnadsstyrelsens
»
.............
7. Generaltullstyrelsens
»
.............

1
7 050
2 695
3 060
1 695
77 230
280

IV. Försvarets fastighetsfond...........................................
V. Statens utlåningsfonder:
1. Utrikesförvaltningens lånefond......................
2. Biståndsförvaltningens lånefond...................
3. Statens bosättningslånefond...........................
4. Vattenkraftslånefonden....................................
5. Luftfartslånefonden...........................................
6. Statens lånefond för den mindre skeppsfarten ....................................................................
7. Statens lånefond för universitetsstudier ....
8. Allmänna studielånefonden..............................
9. Lånefonden för inventarier i studentbostäder
10. Lånefonden för studentkårlokaler.................
11. Jordbrukets lagerhusfond................................
12. Jordbrukets maskinlånefond............................
13. Statens sekundärlånefond för jordbrukare. .
14. Fonden för supplementär jordbrukskredit. .
15. Kraftledningslånefonden..................................
16. Egnahemslånefonden........................................
17. Statens avdikningslånefond............................
18. Fiskerilånefonden...............................................
19. Lånefonden till främjande av beredning och
avsättning av fisk m. m....................................

645 000
200 000

92 011
83 262

55
23
7 500
300
3 450
1 950
900
3 500
1 250
8
250
1 200
26
4
140
1 900
1 700
1 000
95
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Tusental kr.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Skogsväglånefonden..........................................
Lånefonden för insamling av skogsfrö.........
Statens hantverks- och industrilånefond . ..
Statens sekundärlånefond för rederinäringen
Lånefonden för bostadsförsörjning för mindre bemedlade, barnrika familjer.....................
Lånefonden för främjande av bostadsbyggande på landsbygden.............................................
Lånefonden för bostadsbyggande..................
Lånefonden för maskinanskaffning inom
byggnadsindustrin.............................................
Lånefonden för kommunala markförvärv ..
Lånefonden för allmänna samlingslokaler ..
Övriga utlåningsfonder....................................

VI. Fonden för låneunderstöd:
1. Statskontorets
delfond......................
2. Lantbruksstyrelsens
»
......................
3. Arbetsmarknadsstyrelsens *
......................
4. Bostadsstyrelsens
»
......................
5. Riksbankens
»
......................
6. Riksgäldskontorets
*
......................
VII. Fonden för stcdens aktier...........................................

Tusental kr.

45
60
15 500
38
1 640
15
725 000
1 400
1 400
1 800
20
14 000
1
22 000
315
200
1 220

772 169

37 736
50 000

VIII. Statens pensionsfonder:
1. Folkpensioneringsfonden....................................
2. Civila tjänstepensionsfonden............................
3. Militära tjänstepensionsfonden........................
4. Allmänna familjepensionsfonden.....................
5. Statens pensionsanstalts pensionsfond...........
6. Pensionsfonden för vissa riksdagens verk . . .

67 700
1 975
210
5 975
13 200
40

89 100

IX. Diverse kapitalfonder:
1. Fonden för kreditgivning till utlandet...........
2. Övriga diverse kapitalfonder............................

4 350
39 988

44 338
2 013 616

Summa

37 834 004

Anm. I riksstaten upptas som lägsta belopp 1 000 kr. I specifikationerna (Bil. B och C) har be
loppen uppförts i tusental kr.
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Bilaga D

PM
angående statsinkomsternas utveckling efter budgetåret 1969/70
I anslutning till beräkningen av statsverkets inkomster under budget
året 1969/70 har riksrevisionsverket även verkställt vissa beräkningar av
statsinkomsterna under budgetåren 1970/71—1973/74.
Utvecklingen av statsinkomsterna är i första hand beroende av den all
männa ekonomiska utvecklingen, för vilken på längre sikt givetvis endast
schablonmässiga antaganden kan göras. Sambandet med den allmänna eko
nomiska utvecklingen är särskilt utpräglat för titeln skatt på inkomst och
förmögenhet m. m. Riksrevisionsverket har ansett sig kunna räkna med en
schablonmässig ökning av de sammanlagda till taxering uppgivna inkoms
terna för taxeringsåren 1971—1974 med nära 6 %.
Vid de antaganden om skatteunderlagets förändringar som här angivits,
kan de påförda beloppen av statlig inkomstskatt, förmögenhetsskatt och
folkpensionsavgifter vid 1971—1974 års taxeringar beräknas uppgå till de
belopp, som anges i följande tablå, i vilken även det enligt föregående upp
skattade beloppet vid 1970 års taxering medtagits (milj. kr.).
Taxeringsår
1970

16 110

1971

1972

1973

1974

17 490
19 160
21 000
23 010
+ 1 380
+1 670
+1 840
+2 010

Genom uppbördstekniska förhållanden kan betydande skillnader före
komma mellan de påförda skatterna och de kassamässiga inkomsterna på
skattetiteln under budgetåret. I detta sammanhang kan främst nämnas
eftersläpningen i utbetalningarna av kommunalskattemedel, som blir spe
ciellt märkbar vid större förändringar av skatteunderlaget. Enligt den steg
ring av skatteunderlaget som ovan antagits skulle de kassamässiga inkoms
terna på titeln uppgå till 18 200 milj. kr. under budgetåret 1970/71, till
19 600 milj. kr. under budgetåret 1971/72 och till 21 400 resp. 23 200 milj.
kr. under budgetåren 1972/73 och 1973/74.
För under tullar och acciser redovisade inkomsttitlar är sambandet med
den löpande ekonomiska utvecklingen speciellt framträdande för mervärde
skatt, som utgår på den värdemässiga omsättningen. För övriga tullar och
acciser liksom för automobilskattemedlen har skattesatserna i betydande ut
sträckning karaktären av styckeskatter och är ej alltför beroende av för
ändringar i prisnivån.
I nedanstående sammanställning, i vilken även de kända beloppen för
1967/68 och de nu beräknade beloppen för budgetåren 1968/69 och 1969/70
medtagits, har sammanställts de beräknade inkomsterna på totalbudgeten
under budgetåren 1970/71—1973/74 (milj. kr.).
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1967/68

1968/69

1969/70

1970/71

1971/72

1972/73

1973/74

Driftbudgetens inkomster
Skatt på inkomst och
förmögenhet m. m.. 12 885 14 000 16 300 18 200 19 600 21 400 23 200
Övrig skatt på inkomst,
förmögenhet och rö690
640
660
553
562
588
610
relse .........................
Automobilskattemedel 2 562 2 800 2 950 3 100 3 250 3 400 3 550
Allmän arbetsgivarav—
1 150
950
1 050
750
850
300
gift..............................
—
—
—
—
—
Allmän varuskatt.... 6 572 4 800
—
Mervärdeskatt...........
2 100 6 800 7 200 7 600 8 100 8 600
Tullar och acciser i öv7 260 7 500
7 780 8 080
6 597 6 819
7 045
rigt .........................
Därav:
960
1 000 1 070
900
950
950
940
tullmedel ................
omsättningsskatt
600
550
650
450
500
på motorfordon..
309
400
1 665
1 700
1 560
1 630
1 490
1 525
1 595
tobaksskatt ...........
skatt på sprit och
2 120 2 155
1 978
2 030 2 040 2 050 2 085
vin.........................
1 075
1 125
870
975
1 025
energiskatt ...........
847
925
Uppbörd i statens
830
845
870
782
794
815
799
verksamhet ...........
630
645
594
610
620
556
556
Diverse inkomster....
Statens affärsverksfon735
725
540
665
715
614
645
der..............................
1 670
1 765
1 480
1 580
1 162
1 369
Övriga kapitalfonder..
965
Säger för driftbudgeten 32 101 34 421 37 834 40 790 43 285 46 260 49 285

Kapitalbudgetens in
komster
Avskrivningsmedel och
övriga kapitalmedel
inom kapitalfonder
na:
Statens affärsverks1
fonder ................
Övriga kapitalfonder.........................
Övrig kapitalåterbetalning .........................
Säger för kapitalbudgeten 1
Summa för totalbudgeten 33

037

1 111

1 188

1 220

1 270

1 320

1 370

188

191

208

240

240

240

240

89

41

39

40

40

40

40

315

1 343

1 435

1 500

1 550

1 600

1 650

416

35 764

39 269

42 290

44 835

47 860

50 935

Helt allmänt bör understrykas, att den absoluta nivån hos de beräknade
beloppen för de olika inkomsttitlarna är baserad på det beräknade utfallet
av motsvarande inkomster under budgetåren 1968/69 och 1969/70. I den
mån denna utgångspunkt för beräkningarna förskjuts, måste givetvis beräk
ningarna för budgetåren 1970/71—1973/74 revideras.
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Bilaga 3

Specifikation av inkomsterna på driftbudgeten för budgetåret 1969/70
A. Skatter, avgifter, m. m.

I. Skatter:
1. Skatt på inkomst, förmö
genhet och rörelse:
a) Skatt på inkomst och
förmögenhet m. m.,
bevillning..................... 16 300 000 000
b) Kupongskatt, bevill
13 500 000
ning ..............................
c) Utskiftningsskatt och
ersättningsskatt, be
villning ........................
1 000 000
d) Skogsvårdsavgifter,
bevillning....................
10 200 000
e) Bevillningsavgifter för
särskilda förmåner och
rättigheter, bevillning
3 000 000
f) Arvsskatt och gåvo
skatt, bevillning........
210 000 000
g) Lotterivinstskatt, be
villning ........................
100 000 000
h) Stämpelskatt och
stämpelavgift, bevill
ning .............................._ 250 000 000 16 887 700 000
2. Automobilskattemedel:
a) Fordonsskatt, bevill
ning .............................. 1 070 000 000
b) Bensin- och brännoljeskatt, bevillning......... 1 900 000 000 2 970 000 000
3. Allmän arbetsgivaravgift,
bevillning.........................
750 000 000
4. Tullar och acciser:
a) Tullmedel, bevillning .
940 000 000
b) Mervärdeskatt, bevill
ning ............................. 6 800 000 000
c) Särskilda varuskatter,
bevillning.....................
420 000 000
d) Omsättningsskatt på
motorfordon, bevill
ning ..............................
450 Q00 000
1
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e) Tobaksskatt, bevill
ning .............................. 1 560 000 000
f) Rusdrycksförsäljningsmedel av partihandelsbolag, bevill
25 000 000
ning ..............................
g) Rusdrycksförsäljningsmedel av detalj handelsbolag, bevill
50 000 000
ning ..............................
h) Skatt på sprit, bevill
1 825 000 000
ning ..........................
i) Skatt på vin, bevill
215 000 000
ning ..............................
j) Skatt på malt- och
läskedrycker, bevill
400 000 000
ning ..........................
925 000 000
k) Energiskatt, bevillning
l) Särskild skatt på mo
235 000 000 13 845 000 000 34 452 700 000
torbränslen, bevillning

II. Uppbörd i statens verksamhet:
1. Expeditionsavgifter...................................
2. Bidrag till kostnader för polis-, dom
stols- och uppbördsväsendetm. m...........
3. Vattendomstolsavgifter............................
4. Inkomster vid kriminalvården...............
5. Inkomster vid flygtekniska försöksan
stalten ...........................................................
6. Bidrag till riksförsäkringsverket och försäkringsrådet...............................................
7. Inkomster vid statens institut för folk
hälsan ............................................................
8. Inkomster vid statens bakteriologiska
laboratorium...............................................
9. Inkomster vid statens farmacevtiska
laboratorium...............................................
10. Inkomster vid statens rättskemiska la
boratorium ...................................................
11. Inkomster vid karolinska sjukhuset---12. Inkomster vid Vipeholms sjukhus m. m.
13. Inkomster vid statens vårdanstalter för
alkoholmissbrukare....................................
14. Inkomster vid arbetsmedicinska insti
tutet ..............................................................
15. Exekutionsavgifter....................................
16. Restavgifter.................................................
17. Inkomster vid statens planverk.............
18. Inkomster vid statens vägverk, att till
föras automobilskattemedlen......................

72 000 000
95 000 000
1 000 000
8 000 000
9 400 000
10 000 000
900 000
25 900 000
2 625 000
1915 000
107 000 000
115000
500 000
300
7 300
40 000
1 870

000
000
000
000
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19. Inkomster vid statens trafiksäkerhets
verk, att tillföras automobilskattemedlen .
20. Avgifter för registrering av motorfordon
21. Försäljning av sjökort m. m.....................
22. Fyr- och båkmedel....................................
23. Lotspenningar.............................................
24. Skeppsmätningsavgifter...........................
25. Inkomster vid Sveriges meteorologiska
och hydrologiska institut.........................
26. Inkomster vid statens geotekniska insti
tut ..................................................................
27. Inkomst av myntning och justering ...
28. Kontrollstämpelmedel..............................
29. Bidrag till statens bränslekontrollerande
verksamhet..................................................
30. Bidrag till bankinspektionen..................
31. Bidrag för revision av sparbankerna ...
32. Bidrag till försäkringsinspektionen ....
33. Avgifter för granskning av biograffilm .
34. Inkomster vid riksantikvarieämbetet ..
35. Inkomster vid statens maskinprovningar
36. Inkomster vid lantbruksnämnderna ...
37. Inkomster vid statens hingstdepå och
stuteri............................................................
38. Inkomster vid statens jordbruksnämnd
39. Inkomster vid statens centrala frökontrollanstalt...................................................
40. Avgifter för växtskyddsinspektion m. m.
41. Inkomster vid statens lantbrukskemiska
laboratorium...............................................
42. Avgifter vid köttbesiktning.....................
43. Inkomster vid statens veterinärmedi
cinska anstalt..............................................
44. Inkomster vid veterinärhögskolan.........
45. Inkomster vid lantmäteriväsendet........
46. Inkomster vid rikets allmänna kartverk
47. Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkningen........................................
48. Inkomster av statens gruvegendom___
49. Inkomster vid statens institut för kon
sumentfrågor ...............................................
50. Inkomster vid patent- och registreringsväsendet.......................................................
51. Avgifter för registrering i förenings-m. fl.
register..........................................................
52. Pensionsmedel m. m...................................
53. Inkomster vid Sveriges geologiska un
dersökning ...................................................
54. Inkomster vidstatens provningsanstalt
55. Inkomster vid statens skeppsprovningsanstalt...........................................................
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15 000000
17 000 000
1 750 000
41 000 000
29 000 000
1 500 000
12 400 000
3 000 000
33 500000
2 200 000
175 000
3 300 000
900 000
2 285 000
250 000
1 643 000
400 000
3 000 000

880 000
700000
5 200 000
1 400 000
900 000
7 500 000
3
600000
1
200000
58
400000
6 800 000
153 000
3 900 000

1 300 000
35 600 000
1 000 000
236 000 000
1 020 000
8 000 000
4 100 000

931 481 000
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III. Diverse inkomster:
1.
2.
3.
4.
5.

Bötesmedel...................................................
Totalisatormedel.........................................
Tipsmedel.....................................................
Lotterimedel...............................................
Övriga diverseinkomster..........................

95
105
135
159
90

000000
000000
000000
000000
000000 584 000 000
35 968 181 000

15
19
176
110
14
350
5

000000
000000
300000
000000
900000
000000
000000 690 200 000

B. Inkomster av statens kapitalfonder

I. Statens affårsverksfonder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Försvarets fabriksverk..............................
Postverket, bevillning................................
Televerket....................................................
Statens järnvägar......................................
Luftfartsverket...........................................
Statens vattenfallsverk............................
Domänverket..............................................

200 000 000

II. Riksbanksfonden................................................
III. Statens allmänna fastighetsfond:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Slottsbyggnadernas
delfond ....
Kriminalvårdsstyrelsens
»
....
Beskickningsfastigheternas
»
....
Karolinska sjukhusets
»
....
Akademiska sjukhusets
»
....
Byggnadsstyrelsens
»
....
Generaltullstyrelsens
»
....

1 000
7 050 000
2 695 000
3 060 000
1 695 000
77 230 000
280 000

83 262 000

IV. Försvarets fastighetsfond...............................
V. Statens utlåningsfonder:
1. Utrikesförvaltningens lånefond..............
2. Biståndsförvaltningens lånefond...........
3. Statens bosättningslånefond...................
4. Vattenkraftslånefonden............................
5. Luftfartslånefonden..................................
6. Statens lånefond för den mindre skepps
farten ............................................................
7. Statens lånefond för universitetsstudier .
8. Allmänna studielånefonden.....................
9. Lånefonden för inventarier i studentbo
städer ............................................................
10. Lånefonden för studentkårlokaler.........
11. Jordbrukets lagerhusfond........................
12. Jordbruketsmaskinlånefond.....................
13. Statens sekundärlånefond för jordbruka
re ....................................................................
14. Fonden för supplementär jordbruks
kredit ............................................................
15. Kraftledningslånefonden..........................
16. Egnahemslånefonden................................

92 011 000

55 000
23 000
7 500 000
300 000
3 450 000
1 950 000
900 000
3 500 000
1 250 000
8 000
250 000
1 200 000
26 000
4 000
140 000
1 900 000
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17. Statens avdikningslånefond.....................
18. Fiskerilånefonden......................................
19. Lånefonden till främjande av beredning
och avsättning av fisk m. m.....................
20. Skogsväglånefonden..................................
21. Lånefonden för insamling av skogsfrö .
22. Statens hantverks- och industrilånefond
23. Statens sekundärlånefond för rederi
näringen .......................................................
24. Lånefonden för bostadsförsörjning för
mindre bemedlade, barnrika familjer ..
25. Lånefonden för främjande av bostads
byggande på landsbygden.........................
26. Lånefonden för bostadsbyggande..........
27. Lånefonden för maskinanskaffning inom
byggnadsindustrien....................................
28. Lånefonden för kommunala markför
värv .............................................................
29. Lånefonden för allmänna samlingslokalokaler...........................................................
30. Övriga utlåningsfonder.............................
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1 700 000
1 000 000
95 000
45 000
60 000
15 500 000
38 000
1 640 000

725

15 000
000000

1

400000

1

400000

1

800000
20 000
772 169 000

VI. Fonden för låneunderstöd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Statskontorets
delfond ....
Lantbruksstyrelsens
»
....
Arbetsmarknadsstyrelsens
»
....
Bostadsstyrelsens
»
....
Riksbankens
»
....
Riksgäldskontorets
»
....

14 000000
1000
22 000000
315 000
200 000
1 220 000

VII. Fonden för statens aktier.................................

37 736000
50 000 000

VIII. Statens pensionsfonder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Folkpensioneringsfonden..........................
Civila tjänstepensionsfonden...................
Militära tjänstepensionsfonden...............
Allmänna familj epensionsfonden...........
Statens pensionsanstalts pensionsfond .
Pensionsfonden för vissa riksdagens verk

67 700 000
1 975 000
210 000
5 975 000
13 200 000
40 000

89 100 000

IX. Diverse kapitalfonder:
1. Fonden för kreditgivning till utlandet .
2. Övriga diverse kapitalfonder...................

4 350 000
39 988 000

44 338 000
2 058 816 000

Summa kr. 38 026 997 000
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Bilaga 4

Preliminärt förslag till investeringsplan för budgetåret 1969/70
I. Statens affärsverksfonder:
A. Försvarets fabriksverks fond...................
B. Postverkets fond........................................
C. Televerkets fond ........................................
D. Statens järnvägars fond............................
E. Luftfartsverkets fond ................................
F. Statens vattenfallsverks fond ................
G. Domänverkets fond ..................................
II. Statens allmänna fastighetsfond...................
III. Försvarets fastighetsfond................................
IV. Statens utlåningsfonder....................................
V. Fonden för låneunderstöd ............................
VI. Fonden för statens aktier ................................
VII. Fonden för förlag till statsverket...............
VIII. Diverse kapitalfonder:
A. Statens vägverks förrådsfond ...............
B. Sjöfartsverkets fond..................................
C. Statens datamaskinfond ................
D. Jordfonden................................................
E. Förrådsfonden för ekonomisk försvarsbe
redskap .........................................................

24 249 000
29 198 000
72 700 000
124 400 000
18 098 000
218 500 000
9 952 000

497 097 000
144 291 000
42 006 000
1 571 454 000
257 074 000
300 000 000
—14 600 000

10
17
19
20

949
949
099
000

000
000
000
000

531 000

67 466 000

Summa

2 864 788 000

Avgår kapitalålerbetalning:
Avsättning till fonden för oreglerade kapitalmedelsförluster.................................................
övrig kapitalåterbetalning................................

1

1 000 000
38 539 000

39 539 000

Summa

2 825 249 000
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Preliminärt förslag till
investeringsstater för budgetåret 1969/70
I. Statens affärsverksfonder
A. Försvarets fabriksverks fond
Avskrivningsmedel
från riksstaten............
inom fonden................
Övriga kapitalmedel ..
Investeringsbemyndigande .....................

Investeringsanslag ....

40 000 000

1 000
11 400 000
4 350 000
24 249 000
40 000 000

40 000 000

B. Postverkets fond
Avskrivningsmedel
från riksstaten...........
inom fonden................
Övriga kapitalmedel ..
Investeringsbemyndigande .....................

Investeringsanslag ....

41 000 000

1 000
11 800 000
1 000
29 198 000
41000 000

41000 000

C. Televerkets fond
Avskrivningsmedel
från riksstaten............
inom fonden................
Övriga kapitalmedel ..
Investeringsbemyndigande .....................

Summa investeringsanslag 674 400 000
7 500 000
593 200 000
1 000 000
72 700 000

_____________

674 400 000

674 400 000

D. Statens järnvägars fond
Avskrivningsmedel
från riksstaten...........
inom fonden................
Övriga kapitalmedel ..
Investeringsbemyndigande .....................

Investeringsanslag ....
10 800 000
241 000 000
6 000000

382 200 000

124 400 000
382 200 000

382 200 000
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Avskrivningsmedel
från riksstaten...........
inom fonden................
Övriga kapitalmedel ..
Investeringsbemyndigande .....................

E. Luftfartsverkets fond
Investeringsanslag ___
1 000
12 400 000
1 000
18 098 000
30 300 000

Avskrivningsmedel
från riksstaten...........
inom fonden................
Övriga kapitalmedel ..
Investeringsbemyndigande .....................

30 500 000

F. Statens vattenfallsverks fond
Investeringsanslag ___
61 500 000
310 000 000
5 000 000

595 000 000

G. Domänverkets fond
Summa investerings4 000
anslag .........................
1 000

9 957 000

9 952 000
9 957 000

Summa investeringsbemyndiganden för sta
tens affärsverksfonder

595 000 000

218 500 000
595 000 000

Avskrivningsmedel
från riksstaten...........
Övriga kapitalmedel ..
Investeringsbemyndigande .....................

30 500 000

9 957 000

497 097 000

II. Statens allmänna fastighetsfond
Avskrivningsmedel
från riksstaten...........
inom fonden................
Övriga kapitalmedel ..
Investeringsbemyndigande ....................

123 536 000
37 582 000
5 700 000

Summa investeringsanslag .........................

311 109 000

144 291 000
311 109 000

311 109 000

III. Försvarets fastighetsfond
Avskrivningsmedel
från riksstaten...........
inom fonden................
Övriga kapitalmedel ..
Investeringsbemyndigande .....................

140 919 000
22 293 000
2 000 000

Summa investeringsanslag .........................

207 218 000

42 006 000
207 218 000

207 218 000
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IV. Statens utlåningsfonder
Utrikesförvaltningens lånefond

Investeringsbemyndigande .....................

100 000

Investeringsanslag ....

100 000

Biståndsförvaltningens lånefond
Investeringsbemyndigande .....................

200 000

Investeringsanslag ....

200 000

Statens bosättningslånefond
Investeringsbemyndigande .....................

1 000

Investeringsanslag ....

1000

Statens lånefond för den mindre skeppsfarten
Investeringsbemyndigande .....................

1000

Investeringsanslag ....

1000

Allmänna studielånefonden
Investeringsbemyndigande .....................

111 000 000

Investeringsanslag

....

111 000 000

....

660 000 000

....

5 000 000

Studiemedelsfonden
Avskrivningsmedel
från riksstaten...........

660 000 000

Investeringsanslag

Lånefonden för inventarier i studentbostäder
Investeringsbemyndigande .....................

5 000 000

Investeringsanslag

Lånefonden för studentkårlokaler
Avskrivningsmedel
från riksstaten...........
Investeringsbemyndigande .....................

Investeringsanslag ....

7 000 000

5 250 000
1 750 000
7 000 000

7 000 000

Fiskerilånefonden
Avskrivningsmedel
från riksstaten...........
Investeringsbemyndigande .....................

Investeringsanslag ....

1 000 000

300 000
700 000
1 000 000

1 000 000

Bil. 4. Preliminärt förslag till investeringsplan och investeringsstater

5

Lånefondtn till främjande av beredning och avsättning av fisk m. m.
Investeringsbemyndigande ....................

1 000

Investeringsanslag ....

1000

Statens hantverks- och industrilånefond
Inves teringsbemyndigande .....................

20 000 000

Investeringsanslag ....

20 000 000

Lånefonden för bostadsbyggande
Investeringsbemyndigande .........

1 400 000 000

Investeringsanslag ____ 1 400 000 000

Lånefonden för maskinanskaffning inom byggnadsindustrien
Investeringsbemyndigande .....................

1 000

Investeringsanslag ....

1000

Lånefonden för kommunala markförvärv
Investeringsbemyndigande .....................

30 000 000

Investeringsanslag ....

30 000 000

Lånefonden för allmänna samlingslokaler
Avskrivningsmedel
från riksstaten...........
Investeringsbemyndigande .....................

5 300 000

Investeringsanslag ....

8 000 000

2 700 000
8 000 000

8 000 000

Summa investeringsbemyndiganden för sta
tens utlåningsfonder .. 1 571 454 000V.

V. Fonden för låneunderstöd
Avskrivningsmedel
från riksstaten...........
Övriga kapitalmedel ..
Investeringsbemyndigande .....................

89 027 000
30 500 000

Summa investeringsanslag .........................

376 601 000

257 074 000
376 601 000

376 601 000
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VI. Fonden för statens aktier

Investeringsbemyndigande .....................

Investeringsanslag ...

300 000 000

300 000 000

VII. Fonden för förlag till statsverket
Övriga kapitalmedel ..
40 000 000
Investeringsbemyndigande .................... —14 600 000

Summa investeringsanslag ..................

25 400 000
25 400 000

25 400 000

Vill. Diverse kapitalfonder
A. Statens vägverks förrådsfond
Avskrivningsmedel
från riksstaten............
inom fonden................
Övriga kapitalmedel ..
Investeringsbemyndigande ....................

Investeringsanslag .. .

59 800 000

1 000
48 650 000
200 000
10 949 000
59 800 000

59 800 000

B. Sjöfartsverkets fond
Avskrivningsmedel
från riksstaten............
inom fonden................
Övriga kapitalmedel ..
Investeringsbemyndigande .....................

Investeringsanslag ...

29 400 000

1 000
11 400 000
50 000
17 949 000
29 400 000

29 400 000

C. Statens datamaskinfond
Avskrivningsmedel
inom fonden................
Övriga kapitalxnedel ..
Investeringsbemyndigande .....................

Investeringsanslag ...

25 000 000

5 900 000
1 000
19 099 000
25 000 000

25 000 000
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D. Jordfonden
Investeringsbemyndigande .....................

20 000 000

Investeringsanslag ...

20 000 000

E. Förrådsfonden för ekonomisk försvarsberedskap
Avskrivningsmedel
inom fonden................
Övriga kapitalmedel ..
Investeringsbemyndigande .....................

Investeringsanslag ...

—531 000
850 000

Summa investeringsbemyndiganden för di
verse kapitalfonder ..

850 000

1 380 000
1 000

850 000

67 466 000

Summa investeringsstater
Avskrivningsmedel
från riksstaten........... 1 104 141 000
inom fonden................ 1 307 005 000
Övriga kapitalmedel ..
94 805 000
Investeringsbemyndigande .................... 2 864 788 000
5 370 739 000
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Summa investerings
anslag ..................

5 370 739 000

5 370 739 000

Bilaga 5

Vissa tabeller
rörande den statsfinansiella
utvecklingen m. m.

Tab. 1. Totalbudgetens utveckling 1960/61—1969,70
Milj. kr.1
1960/01

1961/62

1962/63

1963/64

1964/65

1965/66

1966/67

1967/68

1968/69
Riksstat

1969/70
Ny ber.

1

sam t. N r

Inkomster ............................

17 512

18 831

20 958

21 960

25 570

29 236

31747

33 416

35 855

35 857

39 467

Driftbudgeten ...................
Kapitalbudgeten ...............

16 641
871

18 007
875

19 869
1 089

20 927
1 034

24 257
1 312

28 015
1 220

30 441
1 306

32 101
1 315

34 544
1 311

34 513
1 343

38 027
1 440

Utgifter ................................

17131

18 354

20 631

22 048

25 735

29 590

33 378

36 347

38 727

39 354

41 955

14 566

15 593

17 865

19 450

22 507

25 716

29 061

31 724

33 570

■33 928

336 284

2 526

2 693

2 754

2 587

3 093

3 853

4 253

4 466

5 157

*5 326

35 571
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Driftbudgeten (exkl. avskrivningar) ...................
Kapitalbudgeten (bruttoinvestering) ........................
Rörliga
krediter
(ökad
disposition) ...................
Totalbudgetens saldo

39

68

12

11

136

21

64

157

—

100

100

+ 381

+ 527

+ 327

- 86

- 165

- 354

- 1631

— 2 931

- 2 872

- 3 497

- 2 488

1 Beräkningsmässigt har förutsatts en merbelastning på förslagsanslag med 150 milj. kr.
1 Beräkningsmässigt har förutsatts en minskning av anslagsbehållningarna med 100 milj. kr.
* Beräkningsmässigt har förutsatts en minskning av anslagsbehållningarna med 100 milj. kr. på driftbudgeten resp. 200 milj. kr. på kapitalbud
geten.
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Beloppen avrundade till närmaste 10-tal milj. kr. Löpande priser

Inkomster.................................................

1960/61

1961/62

1962/63

1963/64

1964/65

1965/66

1966/67

1967/68

1968/69
Riksstat

1969/70

17 510

18 880

20 960

21 960

25 570

29 240

31 750

33 420

35 860

39 470

8 950
10 510
2 500

11 090
11 280
3 200

12 400
13 060
3 780

13 160
14 490
4 100

13 440
15 730
4 250

14 730
16 760
4 370

16 890
17 570
5 010

22 050

25 740

29 590

33 380

36 350

38 730

41 960

12
8
3
7
6
1
7
1
4

13 570
9 160
4 410
7 640
6 620
1 020
8 310
1 520
5 310

14 430
9 970
4 460
7 930
6 970
960
8 890
1 400
6 080

15
10
5
8
7
1
9
1
6

Direkta skatter .....................................
Indirekta skatter..................... .. ...........
Övriga inkomster....................................

8 020
7 430
2 060

8 620
.8 050
2210

9 030
9 400
2 530

Utgifter......................................................

17130

18 350

20 630

Konsumtionsutgifter............................
Statliga..................................................
Kommunbidrag ................................
Investeringsutgifter .. ...............
Statliga .....................................
Kommunbidrag ............... .................
Inkomstöverföringar till hushåll ....
Subventioner .........................................
Övriga utgifter1 .....................................
1 Inkl. rörliga krediter.

5
3
1
4
3

310
870
440
290
870
420
3 690
640
3 200

5
4
1
4
4

720
130
590
610
150
460
3 930
720
3 370

6 540
4 770
1 770
5 190
4 700
.490
4 570
760
3 570

7
5
2
5
5

590
530
060
700
040
660
4 840
770
3 150

8
6
2
5
5

570
160
410
970
170
800
5 910
860
4 430

9
7
2
6
6

660
370
290
890
050
840
7 080
1 320
4 640

000
830
170
210
140
070
690
560
920

710
140
570
510
500
010
510
320
910
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Tab. 3. Statsskulden under budgetåren 1958/59—1967/68
Milj. kr.

Bud
getår

1

Fonderad
stats
skuld

Tillfällig
stats
skuld

Totala
stats
skulden
Summa
(2 + 3)

2

3

4

Därav placerat i
Räntelöpande
obliga
tionslån

Premie
obliga
tionslån

5

6

Statsskuldförbindelser

Lån hos
statsin
stitu
tioner
och fon
der m.m.

Skattkam
in arväxlar

7

8

9

157
157
207
333
282
252
207
152
117
102

899
817
784
646
642
658
679
777
819
861

2
3
3
3
1

Totalt
1958/59
1959/60
1960/61
1961/62
1962/63
1963/64
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68

14 666
15 648
15 575
15 062
15 473
16 080
16 141
15 967
17 029
18 420

4 507
5 012
4 836
4 512
3 602
3190
3110
3 655
4 406
6 614

19 173
20 660
20 411
19 574
19 075
19 270
19 252
19 622
21 435
25 034

11 778
13 116
12 678
11 847
12 939
14 553
14 246
12 853
13 005
14 915

1 951
2 103
2 203
2 252
2 252
2 448
2 425
2 425
2 724
2 925

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

792
029
045
216
484
71
181
2 073
3 120
4 115

Förändr.
under
budget
året
1958/59
1959/60
1960/61
1961/62
1962/63
1963/64
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68

+ 1 221
+ 982
73
- 513
+ 411
+ 607
+
61
- 174
+ 1 062
+ 1 391

+
+
+
+2
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410
505
176
324
910
412
79
544
751
208

+ 812
+ 1 487
- 249
- 837
- 499
+ 195
18
+ 370
+ 1 813
+ 3 599

+
+
+
+
+
+

1 294
1 338
438
831
1 092
1 614
307
1 393
152
1 910

+
+
+
+
+
+

50
152
100
49
—
196
23
—
299
201

+ 685
—
+ 50
+ 126
- 50
- 30
- 45
- 55
- 35
- 15

—
—
—
—
—
+
+

127
82
33
138
4
16
21
+ 97
+ 42

+ 42

+
+
+
+
+
+
+

1
1
1
1

734
237
17
171
732
413
110
892
047
995
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BILAGA 2 TILL STATSVERKSPROPOSITIONEN 1969

FÖR FLERA HUVUDTITLAR
GEMENSAMMA FRÅGOR
Utdrag av protokollet över civilärenden, hållet inför Hans Maj:t
Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3 ja
nuari 1969.
Närvarande:
Statsministern Erlander, ministern för utrikes ärendena Nilsson, statsråden
Sträng,
Palme,

Andersson,
Lundkvist,

Länge,

Kling,

Gustafsson,

Johansson,

Geijer, Myrdal,

Holmqvist,

Aspling,

Odhnoff, Wickman,

Moberg.

Vissa för flera huvudtitlar gemensamma frågor anmäls, av chefen för ci
vildepartementet, statsrådet Gustafsson, beträffande punkterna 1—5 och
av chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, beträffande punkter
na 6 och 7.

1. Den allmänna lönenivån för statsanställda m. m.
Lönerna för flertalet statstjänstemän och vissa andra tjänstemän i offent
lig verksamhet bestäms genom förhandlingar mellan statens avtalsverlc
samt Statstjänarkartellen (SK), Statstjänstemännens riksförbund (SR),
Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) och Tjänstemännens
centralorganisations statstjänstemannasektion (TCO-S). F. n. gäller de lö
nevillkor som framgår av den lydelse som allmänt avlöningsavtal för stat
liga och vissa andra tjänstemän (AST) fått genom avtal den 25 april 1968
om fördelning av 1968 års totalram m. m. (FAT-68) och senare träffade
tilläggsavtal. Avtalen har godkänts av riksdagens lönedelegation och Kungl.
Maj :t. Gällande AST är dagtecknat den 31 maj 1968. Avtalen har sagts upp
av personalorganisationerna fr. o. m. den 1 januari 1969. Genom avtal den
9 december 1968 som godkänts av riksdagens lönedelegation och Kungl.
Maj :t har bl. a. AST förlängts att gälla mellan avtalsverket och resp. huvud
organisation tills 1969 års förhandlingar förklarats avslutade mellan ver
ket och organisationen.
1
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För vissa statligt anställda läkare bestäms förmånerna genom förhand
lingar mellan den s. k. läkarförhandlingsdelegationen och Sveriges läkarför
bund. F. n. gäller för denna personal de lönevillkor som följer av avtal den
16 oktober 1968 om allmänna bestämmelser för vissa statliga och icke-statliga läkare m. fl. (ABL). Detta avtal som träffats för tiden fr. o. m. den 1
november t. o. m. den 31 december 1968 har senare förlängts att gälla
efter nämnda dag intill dess 1969 års förhandlingar för ifrågavarande tjäns
temän förklarats avslutade mellan vederbörande huvudman och läkarför
bundet.
Huvudgrunderna för den statliga personalpensioneringen återfinns i sta
tens allmänna tjänstepensionsreglemente den 28 maj 1959 (nr 287) — SPR
— under det att i statens pensionslöneförordning samma dag (nr 286) med
delas bestämmelser om den pensionslön som ligger till grund för pensione
ringen. Enligt 15 § SPR skall bruttobeloppet av beviljad egenpension eller
familjepension förändras i den mån Ivungl. Maj :t och riksdagen beslutar om
det. Denna bestämmelse motsvarar vad som i tidigare pensionsanordningar
gällde beträffande rörligt tillägg. Det har vid pensionsreglementets utfär
dande förutsatts, att förändring av pensioner som beviljats enligt reglemen
tet skall fastställas i samma ordning som gäller beträffande fastställandet av
lönerna.
Det är inte möjligt att ange vad som skall gälla i fråga om anställnings
villkor för år 1969 förrän förhandlingarna därom slutförts. Dessa frågor
torde senare få anmälas för Ivungl. Maj :t och underställas riksdagens lönedelegation.
Till grund för beräkningen av anslagsmedlen till avlöningar och till pen
sioner under nästa budgetår har lagts de löne- och pensionsbelopp som enligt
FAT-68 gällt fr. o.m. den 1 januari 1968.
2. Lönegradsplacering för vissa tjänster m. m.
I allmänna tjänsteförteckningsavtalet beträffande statliga och vissa andra
tjänster (ATF) den 14 juni 1967 och tjänsteförteckningsavtalet beträffande
vissa statliga och icke-statliga tjänster inom undervisningsväsendet m. m.
(TFU) den 14 december 1966 med senare däri gjorda ändringar har parter
na kommit överens om normer för lönegradsplacering och avlöningsförstärkning för tjänst. Enligt avtalen beslutar arbetsgivaren enligt dessa normer
om lönegradsplacering och om avlöningsförstärkning när tjänst iniättas i
annat fall än när det gäller väsentlig omorganisation eller när nytt verk skall
inrättas. Personalorganisation kan dock påkalla förhandling med anledning
av beslutet. Sådan förhandling förs då mellan arbetsgivaren och berörd hu
vudorganisation, om de inte kommer överens om annat. Enligt särskilda fö
reskrifter som statens avtalsverk meddelat utövas arbetsgivarens befogenhet
i fråga om lönegradsplacering och avlöningsförstärkning av den myndighet
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som får inrätta tjänsten. Påkallar personalorganisation förhandling med
anledning av myndighetens beslut, bestämmer avtalsverket i varje särskilt
fall om förhandling får föras av annan myndighet än avtalsverket.
ATF och TFU har sagts upp av personalorganisationerna fr. o. m. den
1 januari 1969. Genom avtal den 9 december 1968 som godkänts av riks
dagens lönedelegation och Kungl. Maj :t har ATF och TFU dock förlängts
att gälla mellan avtalsverket och resp. huvudorganisation tills 1969 års
förhandlingar förklarats avslutade mellan verket och organisationen.
Lönegradsplaceringen av de tjänster som Kungl. Maj :t föreslår till inrät
tande har skett enligt de normer för lönegradsplacering av motsvarande
tjänster som gäller enligt avtalen. Även när det gäller tjänster som kan in
rättas utan riksdagens medverkan men för vilka Kungl. Maj :t beräknar me
del under de olika huvudtitlarna har anslagsberäkningen skett med utgångs
punkt i lönegradsplacering enligt gällande normer.

3, Formerna för att bestrida ökade utgifter som följer av
träffade löneöverenskommelser
Inledning
På förslag av författningsutredningen inrättades riksdagens lönedelega
tion genom grundlagsändring som antogs som vilande av 1964 års riksdag
(prop. 140, KU 19) och slutligt av följande års riksdag. I propositionen (s.
162) framhöll chefen för justitiedepartementet att anslag, som behövdes för
att infria godkänd löneöverenskommelse, borde begäras i proposition till
riksdagen enligt vanliga regler. Fastän önskemål att undvika detta förfa
rande hade framförts under remissbehandlingen av författningsutredningens betänkande var departementschefen inte beredd att förorda någon an
nan ordning utan att dess konsekvenser för riksdagens statsreglerande verk
samhet först blivit närmare belysta.
Frågan har behandlats av förhandlingsutredningen som tillkallats för att
undersöka hur förhandlingsrättssystemets olika delar fungerar i praktiken
och att lägga fram de förslag till ändringar i systemet som undersökningen
kan ge anledning till. Utredningen har den 12 januari 1968 avlämnat en
promemoria (Stencil G 1968: 1) om kompetensområdet för riksdagens löne
delegation samt formerna för att bestrida de ökade utgifter som följer av
träffade löneöverenskommelser, m. m.
Efter remiss har yttranden över promemorian avgetts av justitiekanslern,
Svea hovrätt, Göta hovrätt, postverket, statskontoret, riksrevisionsverket,
arbetsdomstolens ordförande, statens avtalsverk, statens personalpensions
verk, grundlagberedningen, styrelsen för riksdagens förvaltningskontor, full
mäktige i riksgäldskontoret, länsstyrelserna i Stockholms och Jönköpings
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län, Svenska kommunförbundet, Svenska landstingsförbundet, dåvarande
Svenska stadsförbundet, SK, SR, SACO och TCO-S.
Vissa av utredningens förslag i promemorian har tidigare underställts
riksdagen genom prop. 1968: 92 med förslag till vissa ändringar i regerings
formen och riksdagsordningen.

Utredningens förslag
Enligt regeringsformen innebär riksdagens statsreglerande funktion att
riksdagen skall pröva utgiftsbehoven samt anvisa härför erforderliga medel.
Såvitt gäller de avtalade löneökningarna har riksdagen numera överlåtit
prövningsrätten på sin lönedelegation. För de löneökningar som berör redan
anvisade förslagsanslag behöver riksdagen inte anvisa ytterligare medel ef
tersom medelsanvisningen under dessa anslag ej är till summan begränsad
av riksdagen. Täckningsanslagens uppgift är här enbart att tillgodose önske
målet att i budgeten upptaget belopp så nära som möjligt skall överens
stämma med det verkliga utfallet. Annorlunda förhåller det sig med de
löneökningar som faller på obetecknade anslag och reservationsanslag. Om
de ökade lönekostnaderna inte ryms inom de belopp som anvisats för dessa
anslag, krävs att riksdagen antingen medger överskridande eller anvisar
ytterligare medel. Eftersom det liar ansetts lämpligare att den senare ut
vägen tillgrips har särskilda täckningsanslag' anvisats, vilka disponerats för
erforderlig förstärkning av obetecknade anslag och reservationsanslag vid
uppkommande utgiftsökningar till följd av löneuppgörelser.
Även om det inte föreligger något obetingat krav på särskilda täcknings
anslag för de löneökningar som berör förslagsanslag kvarstår behov av så
dant anslag i fråga om övriga anslag varifrån löner bestrids. Detta behov
skulle enligt utredningen kunna tillgodoses genom att ett täckningsanslag
årligen begärs i statsverkspropositionen som förslagsanslag med ett for
mellt belopp av 1 000 kr. Från täckningsanslaget skulle Kungl. Maj :t efter
prövning i varje särskilt fall kunna anvisa erforderliga medel för att täcka
kostnadsökningar som efter en löneuppgörelse uppkommer på obetecknade
anslag eller reservationsanslag.
Utredningen föreslår därför att under tolfte huvudtiteln i riksstaten skall
uppföras ett formellt täckningsanslag av 1 000 kr. vilket skall kunna be
lastas med de ökade löneutgifter som berör reservationsanslag eller obe
tecknade anslag.
Med utredningens förslag skulle bl. a. den fördelen vinnas att även löne
utbetalningar som hänför sig till reservationsanslag och obetecknade an
slag skulle kunna ske i nära anslutning till att uppgörelse i lönefrågan träf
fats. Från statsregleringssynpunkt kan den angivna ordningen med ett for
mellt täckningsanslag sägas ha en liknande innebörd som de allmänna bemyndiganden att medge vissa överskridanden som Kungl. Maj :t årligen i
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statsverkspropositionen utverkade av riksdagen innan de nya reglerna om
anvisande av anslag till avlöningar genomfördes fr. o. m. budgetåret 1967/
68.
De avvikelser mellan i budgeten upptaget belopp och redovisat belopp
som blir följden om de nuvarande täckningsanslagen slopas och ersätts
med ett formellt anslag torde inte behöva inge några principiella betänk
ligheter från statsrättsliga och redovisningstekniska synpunkter. Redan nu
kan ganska betydande skillnader i utfallet av riksstaten förekomma, såväl
på inkomstsidan som på utgiftssidan.
Den föreslagna ordningen med ett formellt täclmingsanslag av 1 000 kr.
syftar till en förenkling av systemet för anslagsanvisning. Ett formellt an
slag innebär dock att de ökade lönekostnaderna inte kommer till uttryck
i budgeten. I den mån dessa kostnader kan överblickas, är det naturligt att
täckningsanslaget i stället för med ett formellt belopp förs upp med ett
realistiskt beräknat belopp. Så har situationen varit de två senaste åren.
Kungl. Maj :t bör i samband med att statsverkspropositionen läggs fram
pröva i vad mån täckningsanslaget skall tas upp med formellt belopp eller
med ett mera realistiskt beräknat belopp.
Även om definitivt täckningsanslag begärts i statsverkspropositionen, bör
hinder inte möta att senare ta upp frågan om ytterligare medel. Detta kan
t. ex. vara fallet om man efter det att statsverkspropositionen lagts fram
kan göra en mera realistisk bedömning av lönekostnaderna och det anses
önskvärt att denna beräkning kommer till uttryck i budgeten. Medelsan
visningen bör i sådant fall kunna läggas fram i kompletteringspropositio
nen och anslaget begäras såsom ytterligare kostnader för löner och pensio
ner m. m.

Remissyttrandena
Utredningens förslag har i huvudsak tillstyrkts av samtliga remissinstan
ser. Härvid har vissa myndigheter understrukit vikten av att lönekostna
derna om möjligt redovisas med ett realistiskt belopp.
Riksrevisionsverket har inte någon erinran mot utredningens förslag att
ett täckningsanslag på 1 000 kr. tas upp i statsverkspropositionen. I mot
sats till utredningen anser dock verket att anslaget bör tas upp preliminärt
för att man skall undvika att två täckningsanslag förs upp i riksstaten.
Fullmäktige i riksgäldskontoret uttalar som sin principiella inställning,
att statsbudgeten så långt möjligt bör ge en riktig och realistisk bild av
statens inkomster och utgifter. Detta syfte torde kunna tillgodoses på olika
sätt, t. ex. genom att låta effekterna av lönestegringarna även på förslags
anslagen avspegla sig på täckningsanslagen eller genom att en särskild kal
kylpost insätts under riksstatens totalbudgetsumma. I fall då en löneupp
görelse träffas så sent att löneökningarna inte hinner redovisas i rikssta-
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ten kan avtalsförhandlingarnas resultat, kostnadsmässigt sett, anmälas till
riksdagen i samband med att Kungl. Maj :t begär anslag på tilläggsstat.
Fullmäktige har inte funnit anledning att ta närmare ställning till hur den
na fråga lämpligen bör lösas.
Riksdagens förvaltningskontor förklarar sig inte ha någon erinran mot ut
redningens förslag och förutsätter att motsvarande ordning skall tillämpas
inom riksdagsförvaltningen fast förslaget där torde få begränsad räckvidd.

Departementschefen
Under remissbehandlingen av författningsutredningens betänkande fram
fördes önskemål att undvika den situationen att anslag som behövdes för
att infria godkänd löneöverenskommelse måste begäras i proposition till
riksdagen enligt vanliga regler. I prop. 1964: 140 (s. 162) förklarade sig
chefen för justitiedepartementet dock inte beredd att förorda någon annan
ordning utan att dess konsekvenser för riksdagens statsreglerande verk
samhet blivit närmare belysta. Förhandlingsutredningen, som enligt sina
direktiv bl. a. haft i uppdrag att undersöka denna fråga, har nu lagt fram
förslag i ämnet.
Riksdagen har numera överlåtit på sin lönedelegation att pröva storleken
av de avtalade löneökningarna. Som utredningen framhållit behöver ytter
ligare medel för löneökningar som berör redan anvisade förslagsanslag inte
anvisas. Medelsanvisningen under sådana anslag är nämligen ej till sum
man begränsad av riksdagen. Riksdagen behöver medge överskridande resp.
anvisa ytterligare medel endast för löneökningar som faller på obetecknade
anslag och reservationsanslag. De förslagsanslag för täckning av beräknade
merkostnader för löner och pensioner m. m. som riksdagen anvisar behövs
därför endast beträffande dessa anslag. När det gäller förslagsanslagen är
täckningsanslagens uppgift enbart att tillgodose önskemålet att i budgeten
upptaget belopp så nära som möjligt skall överensstämma med det verkliga
utfallet. Utredningen framhåller vidare att det behov av täckningsanslag
som finns för obetecknade anslag och reservationsanslag skulle kunna till
godoses genom att ett sådant anslag årligen begärs i statsverkspropositio
nen som förslagsanslag med ett formellt belopp av 1 000 kr. Kungl. Maj :t
skulle efter prövning i varje särskilt fall kunna medge att detta anslag får
tas i anspråk för att täcka ökade utgifter som uppkommer på obetecknade
anslag och reservationsanslag. Utredningen föreslår därför att ett sådant an
slag förs upp under tolfte huvudtiteln i riksstaten.
De flesta remissinstanserna har tillstyrkt utredningens förslag eller läm
nat det utan erinran. Riksrevisionsverket, som i huvudsak tillstyrkt försla
get, anser dock i motsats till utredningen att man i statsverkspropositionen
bör ta upp täckningsanslaget preliminärt för att undvika att två täcknings-
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anslag fors upp i riksstaten i de fall då nytt anslag skall begäras i senare
proposition.
I likhet med utredningen och många remissinstanser anser jag att man
bör sträva efter att om möjligt göra en realistisk bedömning av lönekostna
derna antingen i statsverkspropositionen eller i annan proposition. En för
utsättning för en sådan bedömning är dock i allmänhet att avtal slutits in
nan dessa propositioner avlämnas till riksdagen. Detta överensstämmer
också med det förfaringssätt som hittills tillämpats i denna fråga. När det
varit möjligt att beräkna kostnaderna för löneökningar har täckningsanslag
preliminärt tagits upp i statsverkspropositionen. För åren 1967 och 1963
kunde man beräkna storleken av täckningsanslagen eftersom statens avtalsverk och statstjänstemännens huvudorganisationer hade träffat ett treårs
avtal för åren 1966—1968. Kungl. Maj:t föreslog därför i 1967 och 1968 års
statsverkspropositioner att riksdagen skulle beräkna täckningsanslag som
överensstämde med de ramar som angetts för åren 1967 och 1968 i ram
överenskommelsen 1966—1968. Eftersorh det inte gick att överblicka de slut
liga kostnaderna förrän förhandlingarna om fördelning av totalramarna för
resp. år var slutförda togs anslagen upp preliminärt. År 1967 avlämnades
den definitiva anslagspropositionen till riksdagen så sent som den 9 maj.
Förhandlingarna var då ännu inte slutförda. Kungl. Maj :t kunde därför inte
beräkna det exakta medelsbehovet utan måste föreslå riksdagen att anvisa
det beräknade beloppet. År 1968 kunde det slutliga täckningsanslaget be
räknas med utgångspunkt i de kostnader som föranleddes av bl. a. avtalet
om fördelning av 1968 års totalram m. m. eftersom avtalet träffades den 25
april 1968. Propositionen kunde dock lämnas till riksdagen först den 6 maj.
När 1965 års statsverksproposition avlämnades till riksdagen fanns det
däremot inte någon möjlighet att beräkna storleken av lönekostnaderna för
första halvåret 1966. Något täckningsanslag togs därför inte upp i propo
sitionen. Ramöverenskommelsen om löner m. m. för åren 1966—1968 träf
fades först den 15 juli 1966. Kostnaderna för tiden januari—juni 1966
måste därför inrymmas i ett täckningsanslag som riksdagen ställde till
Kungl. Maj :ts förfogande på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret
1966/67. De ökade löneutgifterna kom därför att belasta riksstaten för bud
getåret efter det till vilket kostnaderna egentligen borde ha hänförts.
Vad jag här anfört belyser svårigheterna att vid den tidpunkt då stats
verkspropositionen skall avlämnas överblicka vilka kostnader en löneöverenskommelse kan komma att medföra. Det är ofta inte heller möjligt att då
avgöra om förhandlingarna kan vara slutförda i sådan tid att en mera rea
listisk beräkning kan göras i en senare proposition under riksdagens vår
session. Jag anser därför att den ordningen bör tillämpas att ett förslags
anslag till täckning av merkostnader för löner och pensioner m. m. årligen
tas upp under tolfte huvudtiteln i statsverkspropositionen. Om det vid tiden
för statsverkspropositionen är möjligt att beräkna de ökade lönekostnader
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na bör anslaget, som också utredningen förutsatt, föras upp med ett realis
tiskt beräknat belopp. Skulle lönekostnaderna inte kunna överblickas när
propositionen skall avlämnas bör ett anslag på 1 000 kr begäras.
Som jag förut framhållit har täckningsanslaget — förutom att ställa me
del till förfogande för förstärkning av obetecknade anslag och reservations
anslag — till uppgift att ge uttryck i budgeten för det ökade medelsbehov
som uppkommer på grund av löneavtal. När täckningsanslaget i statsverks
propositionen tagits upp till 1 000 kr. bör merkostnaderna därför redovisas
för riksdagen i en senare proposition, om avtalen träffas i sådan tid att
riksdagen hinner ta ställning i anslagsfrågan. För att riksdagen i sådant
fall inte skall behöva ta ställning till två anslag för samma ändamål bör
täckningsanslaget, som riksrevisionsverket föreslagit, tas upp preliminärt i
statsverkspropositionen. Skulle avtalen träffas så sent att lönekostnaderna
inte kan redovisas i proposition till riksdagen, bör Kungl. Maj :t föreslå riks
dagen att anvisa det sålunda beräknade beloppet. Den ökade belastningen
på budgeten som följer av att löneavtal träffats sedan riksstaten fastställts
kommer i så fall till riksdagens kännedom bl. a. genom de beräkningar av
budgetutfallet, som redovisas i nästa års statsverksproposition.
Eftersom kostnaderna för 1969 års löneavtal f. n. inte kan överblickas
kommer jag senare denna dag vid anmälan av tolfte huvudtiteln i statsverks
propositionen (bil. 14 s. 17) att hemställa att Kungl. Maj :t föreslår riksda
gen att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet beräkna ett förslagsan
slag av 1 000 kr. till Täckning av merkostnader för löner och pensioner
m. m. för budgetåret 1969/70.

4. Centralt organ för omplacering av övertalig statligt anställd
arbetskraft m. m.
Inledning
Inom civildepartementet har utarbetats en promemoria om omplacering
av övertalig statligt anställd arbetskraft m. m. (Stencil C 1968: 7). I pro
memorian föreslås att civila statsförvaltningens personalnämnd förstärks
för att kunna tillgodose behovet av ökade insatser i fråga om omplacering
av statsanställda som blir övertaliga till följd av rationalisering. Riktlinjer
dras upp för myndigheternas handläggning av omplaceringsärenden. En
särskild samarbetsdelegation föreslås inrättad för samordningen av omplaceringsverksamheten inom den civila och den militära statsförvaltningen
och som ett organ för kontakter med personalorganisationerna i omplaceringsfrågor.
Efter remiss har yttranden över promemorian avgetts av rikspolisstyrel
sen, överbefälhavaren — efter att ha hört försvarsgrenscheferna, försvarets
materielverk, fortifikationsförvaltningen, försvarets sjukvårdsstyrelse, för
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svarets radioanstalt, försvarets forskningsanstalt och försvarets fabriksverk
— försvarets civilförvaltning, försvarets personalnämnd, socialstyrelsen,
postverket, televerket, statens järnvägar, statens vägverk, sjöf artsstyr elsen,
luftfartsverket, statskontoret gemensamt med riksrevisionsverket, general
tullstyrelsen, byggnadsstyrelsen, statens vattenfallsverk, domänstyrelsen,
arbetsmarknadsstyrelsen, bostadsstyrelsen, statens avtalsverk, statens per
sonalpensionsverk, statens personalutbildningsnämnd, civila statsförvalt
ningens personalnämnd, statens personalvårdsnämnd, länsstyrelserna i
Stockholms, Östergötlands, Örebro och Västerbottens län, Svenska kommun
förbundet, Svenska landstingsförbundet, SK, SR, SACO, TCO-S, Svenska ar
betsgivareföreningen (SAF) och Sveriges arbetsledareförbund (SALF).
Promemorian
I promemorian framhålls inledningsvis att en stark begränsning av per
sonalökningen inom statsförvaltningen inleddes budgetåret 1967/68. Antalet
tjänster, som under budgetåren 1964/65—1967/68 genomsnittligt ökade med
ca 4 750 årligen, beräknas under budgetåret 1968/69 öka med endast drygt
2 700. Enligt senaste långtidsbudget kommer den årliga personalökningen
att ytterligare något dämpas under tiden närmast därefter. Betydande personalbesparande rationaliseringar har under senare tid förekommit inom
bl. a. affärsverken. Personalminskningen har kunnat ske huvudsakligen ge
nom naturlig avgång i förening med begränsad nyanställning och ompla
cering av personal, till övervägande del inom den statliga förvaltningen.
Rationaliseringsarbetet inom statsförvaltningen har, främst till följd av
datatekniken, kommit in på områden som tidigare endast i begränsad ut
sträckning har berörts av tekniska förändringar. Möjligheterna till perso
nalomflyttning inom dessa områden med i huvudsak administrativa arbets
uppgifter har varit små och resurserna ofta otillräckliga. Avgångsvederlag
har därför i stället beviljats i ökad omfattning. Omställningstvånget berör
nu i större utsträckning än tidigare tjänstemän med kvalificerade arbetsuppgifter. För den äldre arbetskraften och för många anställda med yrkes
verksam make uppkommer särskilda svårigheter. Behovet inom statsförvalt
ningen att omplacera övertalig personal kommer att gälla ett större antal
personer än tidigare och personal på flera nivåer. Frågan om och i vad mån
ekonomiska förmåner bör utgå till övertalig personal som inte har kunnat
beredas annan anställning tas inte upp i promemorian.
För att handlägga frågor om omplacering av personal som i samband
med organisationsförändringar m. m. blivit övertalig finns f. n. två centrala
organ, försvarets personalnämnd och civila statsförvaltningens personal
nämnd. Inom försvaret finns även en personaldelegation för armén och en
för flygvapnet samt en särskild arbetsenhet för marinen. Delegationerna
och arbetsenheten biträder försvarets personalnämnd inom vissa större
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arbetsavsnitt i sådana frågor om mark, byggnader och personal som har
samband med organisationsförändringar.
Civila statsförvaltningens personalnämnd inrättades år 1963 (prop. 1960:
120, SU 127, rskr 335). Dess uppgift är att handlägga personal- och ersätt
ningsfrågor som uppkommer i samband med organisationsförändringar och
omlokaliseringar inom den civila statsförvaltningen. Nämndens kansli ut
görs nu av två handläggare och ett kvalificerat biträde.
Statstjänstemännens trygghet i anställningen har sedan gammalt regle
rats i författning och grundats främst på särskilda villkor som oavsättlighet
för vissa anställningshavare, entledigande efter uppsägning och pensionsrätt. Bestämmelserna om behandlingen av personal inom försvaret som bli
vit övertalig innebär bl. a. att ledigbliven tjänst i vissa fall inte får tillsättas
och att vikariatsförordnande får meddelas endast för bestämd tid. I andra
fall skall vakans på tjänster anmälas till försvarets personalnämnd och
nämndens medgivande inhämtas före tillsättning. Enligt föreskrifter av
Kungl. Maj :t utgår till övertalig personal vid försvaret bl. a. årlig ersättning
och avskedsersättning. Motsvarande regler tillämpas inom den civila stats
förvaltningen efter beslut av Kungl. Maj :t i varje särskilt fall.
Under våren 1968 har företagits en översiktlig inventering av sådana pla
nerade rationaliseringsprojekt eller organisationsförändringar med konse
kvenser för de anställda som blir aktuella budgetåret 1968/69 och tiden när
mast därefter. Inventeringen visar att under nämnda tid mer än 4 000 an
ställda inom den civila statsförvaltningen kan beräknas bli övertaliga i sina
nuvarande anställningar. Under motsvarande tidsperiod antas att ca 1 600
nyanställningar behöver ske.
Rationaliseringar som medför att personal måste omplaceras eller fri
ställas åsamkar samhället kostnader till vilka hänsyn inte alltid tas vid be
räkningen av rationaliseringsvinsterna. En analys av verkningarna av en
rationaliseringsåtgärd kan i många fall komma att visa att den samhälls
ekonomiska vinsten av åtgärden är obetydlig eller ingen alls. En rationali
sering som medför att personal som friställts kan göra andra meningsfulla
insatser är givetvis både för den anställde, staten-arbetsgivaren och samhäl
let den bästa formen av rationalisering. Skapas långsiktiga sociala och eko
nomiska problem torde omorganisationen många gånger bara skenbart vara
rationell. Att skaffa friställd personal fortsatt arbete bör inom statsförvalt
ningen betraktas som en uppföljande, obligatorisk del av ett rationalise
ringsprojekt. Omplaceringsfrågornas lösning blir en aspekt bland andra vid
bedömningen av en ifrågasatt rationalisering och en förutsättning för för
ändringarnas meningsfullhet. Kravet på omplacering får dock inte drivas så
långt att det innebär en garanti för att all personal som berörs av omorgani
sation alltid skall kunna påräkna omplacering till statlig anställning. Perso
nalstyrkan måste givetvis dimensioneras med ledning av funktionella över
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väganden. Sedan man uttömt möjligheterna till omplacering inom statsför
valtningen bör man söka ordna fortsatt anställning hos kommunal eller en
skild arbetsgivare.
Omställningarna kommer att i högre grad än tidigare avse äldre personer
och tjänstemän på högre tjänstenivåer och med högre utbildning. Samtidigt
ökar antalet arbetssökande med lång och kvalificerad utbildning. Denna ut
veckling kan innebära allvarliga trygghetsproblem. Behovet av trygghet i an
ställning är för alla ett grundläggande behov, och individens trygghet får
framdeles lika litet som hittills bli en bricka i det ekonomiska spelet. Vår ar
betsmarknadspolitik låter sig inte förenas med annat synsätt än att anställ
ningstryggheten effektivt skall värnas så långt resurserna tillåter. Någon
tvekan får inte råda om statens beslutsamhet att ta hand om sina anställda.
Staten bör som arbetsgivare visa ett efterföljansvärt handlande gentemot
sin personal.
Det primära ansvaret för att lösa omplaceringsproblem inom en statlig
myndighet vilar på myndigheten. Det är av synnerlig vikt att information
lämnas i så god tid som möjligt om förestående ändringar. Myndigheternas
skyldighet att informera de anställda om organisationsförändringar m. m.
slås fast i reglerna för de statliga företagsnämnderna. Överläggningar mel
lan myndigheten och vederbörande personalorganisationer kan också föras
direkt. En arbetsgrupp med representanter för verksledningen och personal
organisationerna kan tillsättas med uppgift att lämna information före och
under omplaceringsarbetet.
Vid myndighet för vilken föreslagits eller beslutats en omorganisation bör
vakant eller nyinrättad tjänst inte få tillsättas förrän man tillfredsställande
utrett att friställd personal inte kan placeras på den lediga tjänsten. Bristan
de specialisering bör inte få utestänga en anställd från fortsatt anställning.
Vikariatsförordnande på sådan ledig tjänst bör få meddelas endast under
förutsättning att det oundgängligen krävs. Frågan om här avsedd tillsätt
ning får ske bör överlåtas på ett centralt organ. Myndighet bör även kunna
åläggas att till ett centralt organ anmäla vakans på tjänst eller behov av att
anställa arbetstagare som inte är tjänsteman. Detta organ bör även avgöra
om den som uppnått pensioneringsperiodens övre gräns skall få medges stå
kvar i tjänsten eller anställningen. Vidare bör centralorganet besluta i ären
den om eventuellt avgångsvederlag.
Föreskrifter om reglering av nyanställning och rapportering av lediga
platser bör inte gälla generellt. Centralorganet bör bedöma behovet av såda
na regler och vid behov kunna sätta dem i kraft för viss enhet eller sektor
av statsförvaltningen. Kan lämplig arbetskraft anvisas genom centralorga
net bör den i möjlig mån anställas med förtur. Organet bör kunna ålägga
myndighet att söka anpassa vissa arbetsuppgifter till förutsättningarna hos
friställd arbetskraft. Omplacering bör underlättas genom introduktionsut
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bildning eller mera omfattande handledning. Möjligheten till provanställ
ning bör underlättas genom en generös tillämpning av tjänstledighetsreglerna.
Förslag lämnas i promemorian till allmänna riktlinjer för myndigheter
nas handlande i ärenden om omplacering av övertalig personal.
Personalinskränkningar har i regel kunnat ske med hjälp av pensionsav
gång i förening med nyanställningsbegränsande åtgärder. Flertalet stats
myndigheter är för små för att möjliggöra intern omplacering. Omplacering
till nytt arbete underlättas av ett organiserat clearingförfarande myndighe
terna emellan. Därigenom kan befintliga samordningsmöjligheter utnyttjas
effektivare. En förutsättning för att ett sådant system skall bli smidigt och
effektivt är att det handhas centralt.
På den civila statsförvaltningens område finns f. n. inte något samordnan
de organ för omplacering som svarar mot här uppställda krav. Civila stats
förvaltningens personalnämnd har nu två handläggare. En förstärkning av
resurserna är en förutsättning för att uppgifterna skall kunna lösas till
fredsställande. Central bevakning av pågående och planerade rationaliseringsföretag är nödvändig.
Under handläggningen av omplaceringsärenden måste myndigheter och
personalorganisationer m. fl. få framföra synpunkter på olika förslag till
lösningar. Kontakter och samråd måste hållas med arbetsmarknadsverket,
andra statliga myndigheter, kommuner och enskilda företag. Behovet av
personlig direktkontakt förutses bli stort. En samordningsuppgift är att
upprätta vakanslistor för olika sektorer inom den civila statsförvaltningen.
Uppgifterna förutsätter kvalificerad handläggande arbetskraft. Mest krä
vande torde bli handläggningen av löpande omplaceringsärenden.
Det kan övervägas om uppgifterna med omplacering av övertalig personal
inom den civila statsförvaltningen bör föras över till något annat statligt or
gan, närmast arbetsmarknadsverket. Mot detta talar att det gäller ett om
råde där staten uppträder i egenskap av arbetsgivare. Omplaceringsverksamheten omfattar flera frågor av annan typ än vanliga förmedlingsfrågor,
t. ex. förmånsfrågor av skilda slag (årlig ersättning, avskedsersättning och
bibehållande av oförändrad löneställning i vissa fall) och utfärdande av fö
reskrifter om tjänsters vakantsättande m. m. Uppdelning av arbetsuppgif
terna på flera statliga myndigheter är inte lämplig. Rationellast torde vara
att hålla ihop omplaceringsverksamheten centralt inom ett och samma or
gan.
Vissa skäl talar mot en fortsatt uppdelning av omplaceringsverksamheten
på skilda organ för den civila och den militära statsförvaltningen. Försva
rets omplaceringsorgan har emellertid under lång tid anpassat sin verksam
het till de särskilda förhållandena där. Omplaceringsfrågorna har hittills
lösts i nära samarbete med försvarsdepartementet. En fast organisatorisk
samverkan mellan den civila och den militära nämnden har befarats kunna
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erbjuda vissa praktiska svårigheter. Det är nödvändigt att den civila nämn
den står i nära kontakt med civildepartementet som företrädare för staten
som arbetsgivare. Nämnden måste vidare räkna med en viss inkörningspe
riod. Att från början söka bemästra omplaceringsfrågorna inom hela stats
förvaltningen kan befaras bli för komplicerat. Risken för en alltför stor och
ineffektiv apparat med åtföljande byråkratiseringstendenser kan inte uteslu
tas. Mot bakgrund härav bör de båda centrala organen inte f. n. slås ihop.
Ett nära samarbete bör emellertid äga rum. Mest naturligt är att det centrala
omplaceringsorgan, som den civila statsförvaltningen behöver, inrättas ge
nom en väsentlig förstärkning och viss omorganisation av nuvarande civila
statsförvaltningens personalnämnd.
Nämnden, som har fyra ledamöter, bör utökas med företrädare för ytter
ligare några myndigheter. Nämnden bör ha högst sju ledamöter. Vid nämn
den bör tjänstgöra en sekreterare. För den löpande verksamheten krävs ett
kansli förstärkt med handläggande personal och biträdespersonal. Utöver
sekreteraren behövs fyra handläggare. Personalen i övrigt bör bestå av ett
kvalificerat biträde för registrator- och arkivuppgifter m. m. och ett biträ
de för skrivgöromål m. m. Av den handläggande personalen bör särskilt
krävas god erfarenhet av omplaceringsverksamhet och arbetsförmedling.
Organisationen bör betraktas som en försöksorganisation.
De sammanlagda kostnaderna för nämndens verksamhet beräknas till
500 000 kr. för budgetåret 1969/70. Nämnden bör, liksom hittills civila
statsförvaltningens personalnämnd, höra till civildepartementet.
En kontinuerlig ömsesidig orientering och samplanering bör förekomma
mellan den civila och den militära omplaceringsnämnden. Härför bör ett
särskilt endast rådgivande kontaktorgan, förslagsvis kallat »Samarbetsdelegationen för vissa personalfrågor», inrättas. I delegationen bör ingå före
trädare för resp. personalnämnd. Delegationen bör även vara forum för kon
takter mellan nämnderna och personalorganisationerna. I delegationen bör
därför även personalorganisationerna vara företrädda. Samarbetsdelegationen bör träda i verksamhet samtidigt med att den civila statsförvaltningens
personalnämnd förstärks.
Remissyttrandena
Behovet av en aktiv omplaceringsverksamhet under
stryks starkt av flertalet remissinstanser. Televerket anser det vara av syn
nerlig vikt att betraktelsesättet i promemorian ges den vidaste spridning,
helst genom för myndigheterna bindande föreskrifter. Statens järnvägar
framhåller att en intensivare rationalisering på grund av svårigheterna att
bereda friställd personal nya arbeten inom verket inte skulle medföra kost
nadsminskningar, och anser därför en verksamhet som underlättar ompla
cering av övertalig statlig arbetskraft värdefull.
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Statskontoret och riksrevisionsverket framhåller att man torde stå i bör
jan av en utveckling där rationaliseringar får mera omfattande återverk
ningar på personalen än hittills. Den i promemorian framförda synpunkten,
att omplaceringsfrågornas lösning bör bli en aspekt bland andra vid bedöm
ningen av eu ifrågasatt rationalisering, finner ämbetsverken naturlig och
riktig. Promemorians förslag är emellertid enligt ämbetsverken begränsat
till stöd åt myndigheterna när rationaliseringsåtgärder är långt på väg. En
betydligt bredare satsning krävs. Brist på resurser för omplacering, omskol
ning m. m. kan i onödan fördröja rationaliseringsåtgärder och öka kostna
derna.
Statens vattenfallsverk vitsordar att ifrågavarande omplaceringsarbete är
ytterst arbets- och tidskrävande och framhåller att ingen möda får sparas
när det gäller att lösa omställningsproblemen. Domänstyrelsen delar syn
punkten att någon tvekan inte bör råda om statens beslutsamhet att ta hand
om sina anställda, men framhåller att ett verk inte ensamt kan fora en per
sonalpolitik som innebär livslång trygghet i anställningen eller driva sin
verksamhet affärsmässigt med ett sådant ansvar.
Statens avtalsverk liksom statens personalpensionsverk vitsordar behovet
av aktiv omplaceringsverksamhet. Personalpensionsverket anser det vara
rimligt, att staten i sin egenskap av arbetsgivare ökar sina resurser för att
realisera detta mål.
Svenska kommunförbundet framhåller att det mera övergripande syn
sättet i promemorian på rationaliseringsverksamheten i varje fall bör kunna
tillämpas inom den offentliga sektorn av arbetsmarknaden och Svenska
landstingsförbundet delar denna uppfattning.
SACO framhåller att rationalisering kan komma att te sig positiv både för
staten och för den personal som genom omplaceringar ges meningsfulla nya
uppgifter, om tillräckliga resurser skapas för att lösa omplaceringsproblemen.
SK understryker att den fulla sysselsättningen är ett angeläget mål som
går betydligt längre än den rent ekonomiska synpunkten. Att vara ofrivilligt
arbetslös innebär statusförlust, social isolering och känsla av värdelöshet,
som ingalunda kan helt kompenseras genom ekonomiska förmåner, varför
det är synnerligen angeläget att förslaget behandlas skyndsamt.
SAF har i princip inte något att invända mot ökade insatser för att un
derlätta omplaceringsverksamheten men anser promemorian vara så brist
fällig att den inte kan läggas till grund för ett ställningstagande. Angivna
övertalighetssiffror är bruttosiffror som inte tar hänsyn till exempelvis den
naturliga avgången. Det är angeläget att se upp med alltför långtgående
tendenser att låta varje delarbetsmarknad bli sig själv nog. I annat fall
minskar möjligheterna att genom strukturella förändringar och rationalise
ringar ta till vara landets samlade arbetskraftsresurser, framhåller för
eningen.
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Promemorians förslag till riktlinjer i stort för handläggningen
av omplaceringsfrågorna godtas på flertalet punkter av remissinstan
serna. Statskontoret och riksrevisionsverket anser dock att omplaceringsproblematiken inte blivit tillräckligt belyst i promemorian när det gäller
omskolning, vidareutbildning och åldrande. En nämnvärd effektivering av
omplaceringsverksamheten kan åstadkommas först när dess samband med
övriga personalaktiviteter setts över. Verken motsätter sig dock inte vissa
provisoriska åtgärder i avvaktan på en vidare översyn av den statliga per
sonaladministrationen.
Statens avtalsverk utgår från att om arbetstagaren inte anser sig kunna
anta erbjuden anställning anmälan härom skall göras till det centrala orga
net, varvid skälen till att anställningen inte kunnat antas bör redovisas.
Svenska kommunförbundet betonar att kommunerna i sin anställningspolitik så långt det är möjligt bör ta hänsyn till de samhällsekonomiska
aspekterna och underlätta för staten som arbetsgivare att föra över över
talig statlig arbetskraft till kommunala anställningar men framhåller att
möjligheterna härtill begränsas av kommunernas ansvar för sin egen perso
nal.
SK framhåller vikten av att myndigheterna röjer undan konstlade hinder
för nypiacering. Ingen eller ytterst få behöver bli lidande om varje omorga
nisation handläggs omsorgsfullt med tidig rådgivning och planering, anser
organisationen.
Flera remissinstanser betonar särskilt vikten av att information
om förestående organisationsförändringar lämnas i god tid. Försvarets per
sonalnämnd framhåller att utredningar eller myndigheter bör ta kontakt
med befintliga omplaceringsorgan innan organisationsförslag läggs fram
som medför övertalighetsproblem. Förslagen kan därigenom realistiskt an
passas till arbetsmarknadsläget m. m. och tiden för omplaceringsåtgärder
ökar. I direktiv till utredningar bör detta skrivas in, anser nämnden.
Televerket framhåller att information bör lämnas så snart konsekvenser
na i fråga om framtida personalbehov m. m. står klara. Ofta torde det gälla
frågor av sådan betydelse att ansvaret för vidare information inte kan läg
gas enbart på företagsnämnden. I sådana fall bör ledningen i samråd med
vederbörande personalorganisationer vid allmänna informationsmöten vän
da sig direkt till de anställda. Generaltullstyrelsen pekar på möjligheterna
till mera långsiktig samordning mellan personalinskränkande organisations
förändringar och naturlig avgång i kombination med rekryteringsstopp.
Byggnadsstyrelsen framhåller att rådrummet för information och samråd
blir otillräckligt om förslag till omorganisation läggs på våren för att ge
nomföras redan den 1 juli samma år. Styrelsen förordar större öppenhet
åtminstone inom en mindre krets och längre övergångstider till ny organisa
tion. Ett centralt omplaceringsorgan bör få nära följa omorganisations- och
rationaliseringsfrågorna från det dessa tas upp och kunna påverka att man
undviker alltför snäva ekonomiska synpunkter på frågornas behandling.
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Enligt TCO-S har många myndigheter varit i påfallande ringa grad med
vetna om sitt ansvar för information till de anställda. Krav på information
tillbakavisas ofta med motiveringen att de planerade förändringarna inte är
tillräckligt konkret utformade och därför inte kan redovisas.
Frågan om anställningsmyndighetens åligganden i
förhållande till ett centralt omplaceringsorgan, arbetsmarknadsverket och
civildepartementet behandlas av flera remissinstanser. Överbefälhavaren
framhåller att uppgiften att undersöka möjligheterna att placera övertalig
personal hos annan arbetsgivare i högre grad bör vila på centralorganen med
deras nära kontakter med arbetsmarknadsmyndigheter m. fl.
Försvarets personalnämnd och statens vägverk framhåller att det cen
trala organet skall gripa in först när myndighetens egna resurser inte räc
ker till. Postverket anser att myndighet bör påkalla centralorganets bistånd
när det konstaterats eller kan förutses att egna omplaceringsmöjligheter
saknas, alltså före myndighetens kontakter med andra myndigheter eller
med arbetsförmedlingsorganen.
Televerket ifrågasätter om inte den interlokala samordningen i första
hand bör läggas på länsarbetsnämnderna och tvekar i frågan om utred
ningar i enskilda omplaceringsärenden bör göras av det centrala organet.
Intentionerna i promemorian kan effektivast realiseras genom skriftligt ut
formade riktlinjer för politiken på detta område medan myndigheterna
själva får ansvaret för att de verkställs. Organet bör kontrollera att rikt
linjerna följs och, när myndighet påkallar det, bedöma om och i vilken ut
sträckning speciella föreskrifter behövs rörande samrådsförfarande i nyanställningsärenden, rapportering e. d.
Statens järnvägar, som anser att omplacering såväl inom som mellan
myndigheter om möjligt bör bygga på frivillighet från personalens sida,
finner det föreslagna systemet att anmäla lediga tjänster till centralorganet
vara svårt att genomföra som ett obligatorium bl. a. på grund av mängden
av tillsättningstillfällen. De centrala åtgärderna bör vara stödåtgärder av
principiell natur när myndigheterna påkallar sådana. I ett akut överskottsläge kan dock tvångsåtgärder vara ofrånkomliga. Alla möjligheter bör tas
till vara att låta individen själv välja arbetstillfälle inom hela arbetsmark
naden. Att se staten som en arbetsgivare för all statlig verksamhet kan
leda till alltför ambitiösa och fördröjande insatser i t. ex. enskilda placeringsärenden.
Domänstyrelsen betonar att primäransvaret för att lösa omplaceringsproblemen bör vila på myndigheten, men framhåller att det då också är nöd
vändigt att myndigheten utrustas med de medel och får det bistånd som
behövs för att kunna bära detta ansvar. Även arbetsmarknadsstyrelsen, bostadsstyrelsen, SK och TCO-S betonar att omplaceringar inom myndighe
tens egna verksamhetsområden primärt bör vara en uppgift för myndig
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heten själv. Statens avtalsverk tillägger, att lyckas inte myndigheten med
detta, bör den aktivt medverka till att arbetstagaren erbjuds anställning
hos annan statlig myndighet, hos kommun eller i privat verksamhet.
Några remissinstanser behandlar frågor om de särskilda problemen be
träffande övertalig äldre personal.
Byggnadsstyrelsen erinrar om nuvarande pensionssystems starka inriktning på att hålla kvar personal till dess den ordinarie pensioneringsperioden inträffar. Enligt styrelsen kunde liberalare regler för förtidsavgång un
derlätta omplaceringsverksamheten. Styrelsen förordar att särskilda medel
ställs till förfogande för att avlöna personal under omskolning och ompla
cering på i princip samma sätt som gäller för partiellt arbetsföra. Ompla
ceringarna bör vidare underlättas genom att statsmakterna aktivt hjälper
sina anställda med bostadsbyten. Även domänstyrelsen anser att reglerna
om förtidspensionering, årlig ersättning och avskedsersättning bör utfor
mas och tillämpas så att de blir attraktiva alternativ för personalen även
i de fall de inte medför till synes full båtnad för staten och därför upp
fattas som generositet i cn situation där hjälp till självhjälp är en god lös
ning.
Statens personalvårdsnämnd understryker att myndigheterna behöver ha
ett fast handlingsprogram för sin omplacering av äldre arbetskraft och par
tiellt arbetsför personal. SR anser att man bör ta till vara möjligheten att om
tjänstemännen så önskar i samband med omplacering omskola dem till and
ra arbetsuppgifter så att sysselsättning kan beredas dem på hemorten. SR
delar uppfattningen i promemorian att ekonomisk ersättning bör komma i
fråga först när samtliga möjligheter i omplaceringshänseende uttömts.
Några remissinstanser tar i anslutning till riktlinjerna i promemorian
upp vissa specialfrågor. Televerket framhåller att begreppet över
talig kan avse antingen att staten inte längre kan bereda arbetstagaren me
ningsfylld sysselsättning över huvud taget eller att sådan sysselsättning
inte kan beredas på tjänstestället eller eljest inom stationeringsorten. Med
hänvisning till individens obenägenhet att underkasta sig geografisk för
flyttning samt till anpassningssvårigheter m. m. väcker verket tanken att
myndigheterna åläggs skyldighet att lokalt samråda i omplaceringsfrågor
enligt riktlinjer av Kungl. Maj :t. Eftersom staten är att betrakta som en
och samma arbetsgivare bör man kunna tänka sig ett samordningsförfarande enligt vilket en anställd hos en myndighet kan bli ersatt av en hos
annan myndighet lokalt övertalig anställd, förutsatt hl. a. att den sistnämn
de är väsentligt överlägsen med avseende på antalet tjänstår. Televerket
för vidare fram tanken att statliga myndigheter skall kunna åläggas att
med förtur anlita på orten friställd statlig arbetskraft. Obligatoriskt sam
råd med omplaceringsorgan bör föreskrivas om myndighet anser sig böra
anställa annan än statlig arbetskraft. Bistånd bör kunna påkallas från läns2
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arbetsnämnd vid informationsmöten om förestående ändringar. Att infor
mation trängt fram och uppfattats av den enskilde bör göras klart genom
intervjuer, anser verket.
Domänstijrelsen anser att det kan övervägas om inte lönekostnaderna för
övertalig personal, som bl. a. på grund av anställningsform inte kan av
vecklas, under en övergångstid bör betalas från ett neutralt anslag.
Statens personalvårdsnämnd framhåller att den har mindre goda erfa
renheter av centraliserad handläggning av frågor om omplacering av par
tiellt arbetsföra och föreslår därför ett åläggande för myndigheterna att
tillsätta en arbetsgrupp med representanter för myndigheten, berörd per
sonalorganisation och vederbörlig länsarbetsnämnd redan när undersökning
inleds som kan väntas leda till friställande av personal. I en sådan arbets
grupp skulle ärenden om partiellt och ej partiellt arbetsföra behandlas pa
rallellt. Även postverket för fram tanken på att inrätta särskilda arbets
grupper.
I fråga om behovet av centralt organ för omplacering
ansluter sig, i vissa fall med modifikationer och tillägg, flertalet remiss
instanser till förslaget i promemorian att inrätta ett centralt organ för en
aktiv omplaceringsverksamhet. Behovet av resurser för att möta de ökande
krav som kommer att ställas understryks bl. a. av domänstyrelsen och
statens avtalsverk samt av arbetsmarknadsstyrelsen, som delar promemo
rians uppfattning att omplacerings- och förmånsfrågor bör hållas ihop
inom den civila statsförvaltningens personalnämnd. Televerket är dock
tveksamt om ett centralorgan kan fungera som clearingcentral för ompla
cering av personal över hela det statliga fältet och bedömer det som orea
listiskt att belasta centralorganet med alla individuella omplaceringsärenden. Statens järnvägar framhåller att arbetsmarknadsverket med dess be
tydande resurser för omplacering, omskolning m. m. kan vara ett bättre
alternativ än en utbyggnad av civila statsförvaltningens personalnämnd.
Statens vägverk, luftfartsverket och sjöfartsstyrelsen finner ett centralt
samordnande omplaceringsorgan för den civila statsförvaltningen vara
myndigheterna till hjälp, medan länsstyrelsen i Stockholms län framhåller
att även om omplaceringsverksamheten kommer att öka bör de personal
resurser tas i anspråk som redan finns inom arbetsmarknadsverket. Läns
styrelsen i Östergötlands lån anser att det för eventuell omplacering av per
sonal inom landsstaten skulle vara mest ändamålsenligt med handläggning,
förutom av länsstyrelsen själv, av arbetsmarknadsverket och av statens per
sonalvårdsnämnd. De i promemorian angivna centrala uppgifterna skulle
kunna handhas av civildepartementet som förutsätts ha den bästa möjlig
heten att få snabb information från övriga departement om planerade åt
gärder inom den statliga sektorn som leder till personalförändringar.
Byggnadsstyrelsen anser att många myndigheter saknar möjligheter till
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omplacering även inom den egna myndigheten. Ännu mindre har de resurser
för en effektiv extern omplacering.
Civila statsförvaltningens personalnämnd anser en förstärkning av nämn
den vara en grundförutsättning för att statsmakterna skall kunna bemästra
den situation som med nödvändighet måste uppkomma. Åtgärder i samband
med övertalighetsproblem inom den civila statsförvaltningen bör stå under
ledning av ett enda centralt organ.
Svenska kommunförbundet framhåller att centrala organ med uppgift att
även omplacera kommunalt anställda arbetstagare finns i bl. a. Stockholm,
Göteborg och Malmö. Fastän förbundet är väl medvetet om att även stora
kommuners organisatoriska utformning inte utan vidare kan föras över till
det statliga området, vill förbundet fästa uppmärksamheten på det angeläg
na i att så långt det praktiskt är möjligt sträva efter centralt sammanhållna
personalfunktioner.
SK framhåller att organisationen vid tidigare tillfällen fört fram krav på
förstärkning av civila statsförvaltningens personalnämnd och stryker sam
tidigt kraftigt under behovet av ytterligare förstärkning av nämndens orga
nisation, om så visar sig nödvändigt. TCO-S konstaterar att de föreslagna
organisatoriska åtgärderna går i den riktning organisationen strävat efter.
SAF finner att det inte klart framgår i vad mån uppgifterna för civila
statsförvaltningens personalnämnd skall förändras.
Det centrala organets befogenheter diskuteras i vissa
remissyttranden. Försvarets personalnämnd ifrågasätter om det inte bör an
komma på Kungl. Maj :t att efter förslag av centralorganet besluta i vilken
utsträckning myndigheternas normala befogenheter på personalområdet bör
inskränkas.
Postverket anser det lämpligt att centralt upprätta vakanslistor över re
kryteringsbehoven och att delge resp. myndigheter dessa listor. Lämplig
personal hos myndigheten bör äga företräde till där förekommande an
ställningar. Uppgifterna i vakanslistan bör därför omfatta endast tjänster
för vilka myndighetens egen personal inte kan disponeras. Befogenheten att
medge befattningshavare att stå kvar i tjänst eller anställning sedan pensioneringsperiodens övre gräns uppnåtts bör inte överflyttas.
Luftfartsverket vill inte motsätta sig promemorians förslag att centralor
ganet skall få avgöra om den som uppnått pensioneringsperiodens övre
gräns skall få medges stå kvar i tjänst, men utgår därvid från att de olika
myndigheternas speciella förhållanden och intressen beaktas.
Statens järnvägar konstaterar att den centrala handläggningsmyndigheten inte får verka som ett direktivgivande organ för t. ex. de affärsdrivande
verken vid rekrytering, vilket dock inte utesluter de affärsdrivande verkens
aktiva medverkan i omplaceringsarbetet. Sjöfartsstgrelsen framhåller att
alldeles speciella omständigheter bör föreligga för att en myndighet skall
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avhändas sin beslutanderätt i frågor huruvida tjänst vid myndighet som står
under omorganisation skall få tillsättas.
Statskontoret, riksrevisionsverket och statens personalpensionsverk fram
håller att även om förslaget till utökade befogenheter inte behöver sättas
i kraft annat än för begränsade sektorer av statsförvaltningen behövs
grundligare överväganden än de som redovisats i promemorian. Domän
styrelsen biträder däremot den föreslagna regleringen av nyanställning och
rapportering av lediga platser under förutsättning att behövlig snabbhet i
handläggningen nås och att systemet tillämpas i samråd med myndigheten.
Självfallet skall alltjämt myndigheten avgöra anställningsfrågorna, fram
håller domänstyrelsen.
Statens avtalsverk anser att begränsning i myndighets befogenhet att till
sätta tjänst bör tillkomma genom Kungl. Maj:ts beslut efter nämndens för
slag. Statens personalvårdsnämnd framhåller att beslut om anställnings
stopp hos en myndighet som inte berörs av aktuell omorganisation bör fattas
av Kungl. Maj :t. TCO-S finner ökade befogenheter för det centrala omplaceringsorganet vara en förutsättning för en uppföljning av omplaceringsverksamheten.
Flertalet remissinstanser tar upp frågan om samordning och
samverkan mellan de centrala personalorganen. Flera anser försvarets
personalnämnd — några även statens personalvårdsnämnd — ligga närmast
till för samordning eller sammanslagning med civila statsförvaltningens
personalnämnd. Överbefälhavaren framhåller att det synes vara mest ända
målsenligt med en hopslagning av försvarets personalnämnd och civila
statsförvaltningens personalnämnd, men anser dock erfarenheten inom för
svaret tala för att försvarets personalnämnd och de särskilda personaldele
gationerna bör behållas. Försvarets civilförvaltning anser att fördelarna
med en organisation, som är avpassad för ett mycket nära samarbete mellan
försvarets myndigheter, försvarets personalnämnd och försvarsdepartemen
tet, talar för att försvaret behåller sitt eget centrala omplaceringsorgan
oförändrat. Även försvarets fabriksverk och försvarets personalnämnd fin
ner de anförda skälen för en åtskillnad bärande i dagens läge. Personal
nämnden anser dock att man på sikt bör sträva efter en sammanslagning.
Frågan bör emellertid anstå till dess den nya nämnden funnit sina arbets
former.
Televerket finner inte de anförda skälen för en uppdelning på två organ
helt övertygande och statens järnvägar påpekar att om en nämnd inrättas
för varf och ett av tänkbara och önskvärda områden detta visserligen skul
le medföra att man kan få ambitiösa specialinsatser men samtidigt störa ris
ker för byråkratisering och gränsdragningsproblem. Att försvaret redan har
ett fungerande organ med tonvikt på intern verksamhet och inte har begärt
någon ändring är inte skäl nog för två nämnder, framhåller statens järnvä-
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Statens vägverk anser att statens personalvårdsnämnd bör ingå i det nya
organet som en integrerad del, varigenom organet skulle få specialister
som från medicinsk, psykologisk och sociologisk synpunkt kan belysa de
fall organet kan komma att handlägga.
Luftfartsverket anser det motiverat att utreda möjligheterna till en mera
omfattande centralisering innan slutlig ställning tas i organisationsfrågan.
Åtskilligt kan vinnas genom att föra samman personalfrågor av social natur
i vidsträckt bemärkelse till en enhet där allsidig sakkunskap, erfarenhet och
överblick kan samlas. Statskontoret och riksrevisionsverket ifrågasätter om
staten har anledning att för omplaceringsverksamhet — utöver arbetsmark
nadsverket —• hålla sig med två centrala organ med likartade uppgifter och
vill inte binda sig för ett konkret förslag medan bostadsstyrelsen och läns
styrelsen i Västerbottens län klart tar ställning för en samordning mellan
det föreslagna centralorganet och statens personalvårdsnämnd.
Statens vattenfallsverk vill inte motsätta sig att de båda nämnderna un
der cn övergångstid fungerar jämsides med varandra, men förutsätter att
målet är ett enda organ.
Domänstyrelsen delar uppfattningen i promemorian att försvarets egna
omplaceringsorgan behålls medan länsstyrelsen i Örebro län ifrågasätter om
inte en sammanslagning av omplaceringsnämnderna bör övervägas närmare.
SACO framhåller att en sammanslagning av de nuvarande nämnderna för
omplaceringsfrågor skulle betydligt öka möjligheterna till lämpliga ompla
ceringar.
SAF anser att skillnaderna i fråga om arbetsuppgifter mellan civila stats
förvaltningens personalnämnd och försvarets personalnämnd kan tala för
att organen behålls separata, men anser sig inte kunna bedöma om en sam
manslagning är motiverad eller ej. Föreningen vill däremot ifrågasätta om
inte någon form av sammanslagning mellan personalnämnden och statens
personalvårdsnämnd bör ske. De omplaceringsärenden som återstår att lösa
sedan myndigheterna uttömt möjligheten att själva eller i samråd med ar
betsförmedlingen ordna omplacering torde i betydande utsträckning avse ar
betskraft som är svårplacerad och ligger inom gränsområdet för de båda
sistnämnda statliga organen, framhåller SAF.

Försvarets civilförvaltning, försvarets personalnämnd, postverket, domän
styrelsen, länsstyrelsen i Stockholms län, SK och TCO-S finner en sa marbetsdelegation värdefull och behövlig.
Statens avtalsverk tar däremot — eftersom delegationens ställning inte
klart framgår av promemorian — inte ställning till om ett särskilt partssammansatt organ bör inrättas eller andra former tillskapas för samråd mellan
nämnderna och civila statsförvaltningens personalnämnd ställer sig tvek
sam till förslaget om att inrätta en samarbetsdelegation. Nämnden framhål
ler att även om en sammanslagning mellan de två personalnämnderna f. n.
inte bör äga rum synes intet ha kommit till som inte skulle kunna lösas ge
nom nära kontakter även framdeles.
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SR, som biträder förslaget, anser inte lösningen vara tillräcklig för att
helt klara frågan om kontakten mellan omplaceringsorganen och personal
organisationerna. Kontaktmöjligheter bör också skapas mellan omplace
ringsorganen och berörda personalorganisationer.
I fråga om nämndens sammansättning anser försvarets ci
vilförvaltning att nämnden som ledamöter bör ha representanter för samt
liga departement inom nämndens verksamhetsområde. Sammansättningen
vid behandlingen av olika ärenden bör dock göras flexibel och anpassas efter
vilka omplaceringsområden som är berörda. Försvarets personalnämnd för
ordar, för att civila statsförvaltningens personalnämnd inte skall bli alltför
stor och ohanterlig, en liten nämnd med möjlighet att vid behov med sig
adjungera företrädare för aktuella arbetsområden, medan statens avtalsverk
finner en utökning av civila statsförvaltningens personalnämnd motiverad.
Statskontoret och riksrevisionsverket understryker angelägenheten av att
de personaladministrativa aspekterna och kravet på ekonomi och rationaliseringsmedvetenhet blir samtidigt belysta, varför dessa båda typer av sak
kunskap bör vara företrädda i nämnden.
SACO anser det vara värdefullt om representanter för personalorganisa
tionerna ingår i de två existerande omplaceringsnämnderna. TCO-S föreslår
att till den föreslagna nämnden skall kunna adjungeras en representant för
den myndighet, inom vilken speciella omplaceringsproblem finns. Antalet
ordinarie ledamöter skulle därigenom kunna vara mindre än sju.
Byggnadsstyrelsen föreslår att personalnämnden, för att undvika förväx
ling med andra närstående nämnder, får beteckningen civila statsförvalt
ningens omplaceringsnämnd.
Departementschefen
Frågor om omplacering av statlig övertalig personal handläggs f. n. inom
den civila statsförvaltningen av civila statsförvaltningens personalnämnd
och inom försvaret av försvarets personalnämnd och vissa personaldelega
tioner. Frågor om omplacering av övertaliga som är partiellt arbetsföra
handläggs av statens personalvårdsnämnd. Civila statsförvaltningens per
sonalnämnd handlägger personal- och ersättningsfrågor som uppkommer i
samband med organisationsförändringar och omlokaliseringar. Nämnden
består av fyra ledamöter. Dess kansli utgörs av två handläggare och ett
kvalificerat biträde.
Takten i de statliga rationaliseringarna har ökat under de senaste åren.
Detta har lett till att personalökningen inom statsförvaltningen starkt be
gränsats fr. o. m. budgetåret 1967/68. Inom civildepartementet har företagits
en översiktlig inventering av rationaliseringsprojekt som planeras bli ge
nomförda under de närmaste åren. Inventeringen visar att ett inte obetyd
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ligt antal anställda inom den civila statsförvaltningen väntas bli övertaliga
i sina nuvarande anställningar inom denna tidsperiod.
Behovet av åtgärder för att möta konsekvenserna av rationaliseringsverksamheten inom den statliga förvaltningen behandlas i en promemoria som
upprättats inom civildepartementet. I promemorian anförs att tjänstemän
med kvalificerade arbetsuppgifter i större utsträckning än tidigare kommer
att beröras av rationaliseringsverksamheten. Särskilda svårigheter kan upp
komma för äldre arbetskraft och för många statsanställda med yrkesverk
sam make. I promemorian understryks statens ansvar som arbetsgivare när
det gäller att medverka vid omplacering av friställd statlig personal.
För att omplaceringsverksamheten skall bli så effektiv som möjligt bör
enligt promemorian ett centralt organ svara för sådana omplaceringsärenden
som myndigheterna inte kan lösa själva. Ett sådant centralt organ kan be
höva få särskilda befogenheter gentemot myndigheterna för att lösa sina
uppgifter på snabbaste och mest effektiva sätt. Sådana befogenheter kan en
ligt promemorian innebära rätt att besluta om anställningsstopp eller med
dela förbud att tillsätta vakant tjänst inom viss myndighet eller organisa
tionsenhet.
I fråga om organisationen av det centrala organet övervägs i promemo
rian att slå samman de nuvarande två personalnämnderna till en nämnd.
Vissa skäl anses tala för detta. Verksamheten inom försvarets område har
dock visat sig fungera effektivt. Samordningen av omplaceringsärenden
för hela statsförvaltningen i en nämnd kan medföra vissa svårigheter, åt
minstone i ett inledningsskede. Risken för minskad effektivitet vid en
sammanslagning kan inte uteslutas. Enligt promemorian bör därför de båda
nämnderna inte slås ihop f. n. men ett nära samarbete ske. Som kon
taktorgan mellan de båda nämnderna och med personalorganisationerna
föreslås att en samarbetsdelegation inrättas. De vidgade arbetsuppgifterna
inom den civila statsförvaltningens omplaceringsverksamhet föreslås skola
handläggas av en förstärkt civila statsförvaltningens personalnämnd. I den
utbyggda nämnden bör finnas sju ledamöter. Nämndens sekretariat bör
bestå av fem handläggare jämte biträdespersonal. Kostnaderna för nämn
dens verksamhet beräknas till 500 000 kr. för år. Liksom hittills bör nämn
den höra till civildepartementet.
Samtliga remissinstanser har varit eniga om att ökade insatser krävs för
att underlätta omplaceringen av arbetskraft inom statsförvaltningen. Hu
vuddelen av remissinstanserna har tillstyrkt att civila statsförvaltningens
personalnämnd förstärks. SAF anser emellertid att promemorian är alltför
bristfällig för att kunna utgöra underlag för beslut. Statskontoret och
riksrevisionsverket har inte velat motsätta sig den föreslagna förstärk
ningen. Ämbetsverken har dock framhållit, att denna lösning bör betraktas
endast som ett provisorium med hänsyn framför allt till den av statskon
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toret nyligen påbörjade översynen av den personaladministrativa verksam
heten inom statsförvaltningen.
I fråga om bl. a. det centrala omplaceringsorganets befogenheter och or
ganisation har vissa remissinstanser framfört synpunkter som avviker från
förslagen i promemorian.
Statskontoret och riksrevisionsverket anser att promemorians handlings
program inte kan leda till nämnvärd effekt så länge omplaceringarnas sam
band med övriga personaladministrativa aktiviteter inte setts över och för
utsättningar skapats för bedömningen av lämpliga administrativa och orga
nisatoriska former på central nivå för den samlade personaladministrativa
verksamheten.
Jag anser det nödvändigt att redan nu genomföra vissa av de förslag som
framlagts i promemorian.
Jag finner det emellertid önskvärt, att bl. a. de frågor om förbättrad in
formation till personalen som berörs i promemorian behandlas närmare i
samband med statskontorets översyn av den statliga personaladministra
tionen.
För statsförvaltningen måste gälla samma krav på effektivitet som inom
andra verksamhetsområden i samhället. Följaktligen måste inom statsför
valtningen genomföras sådana organisationsändringar m. m. som följer
t. ex. av att nya och i vissa fall personalinbesparande arbetsmetoder tas i
bruk. Hittills har sådana förändringar haft relativt begränsade konsekven
ser för den statsanställda personalen. Enligt den uppfattning som framförs
i promemorian och som delas av bl. a. statskontoret och riksrevisionsverket
finns emellertid skäl att räkna med ett ökat behov av omplaceringar fram
deles, särskilt inom sådan verksamhet där tekniska hjälpmedel kan använ
das i ökad omfattning. Jag ansluter mig till denna allmänna bedömning.
Vid personalinskränkningar måste staten som arbetsgivare i sitt handlan
de beakta faktorer som delvis saknar motsvarighet på arbetsmarknaden i
övrigt. Vissa ordinarie tjänstemän är t. ex. tillförsäkrade de med tjänsten
förenade avlöningsförmånerna även om de blir övertaliga. Långtgående för
pliktelser vid förtidspensionering medför betydande kostnader. Även avgångs
vederlag leder till högre kostnader än vad omplacering skulle föra med sig.
Till detta kommer att hänsynen till de anställdas trygghet i sysselsättningen
är en väsentlig personalpolitisk målsättning.
Jag delar de allmänna synpunkterna i promemorian på det samband som
bör eftersträvas mellan rationaliseringsåtgärder och aktiv omplaceringsverksamhet. Staten måste i sin roll som arbetsgivare genom olika åtgärder i
möjligaste mån verka för att en rationalisering inte påverkar anställnings
tryggheten.
Jag ansluter mig till promemorians principiella argumentering för att
största möjliga hänsyn skall tas till de anställdas berättigade krav och in
tressen vid rationaliseringar, en inställning som genomgående godtagits av
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remissinstanserna. En aktiv omplaceringsverksamhet måste bedrivas för
att lösa de problem som uppstår när personal blir övertalig på grund av rationaliseringsåtgärder.
Promemorian utgår från att myndighet, som har övertalig personal, i
första hand själv skall svara för att denna kan omplaceras till ny syssel
sättning. Jag ansluter mig till denna uppfattning. Med utgångspunkt i den
na fördelning av primäransvaret för omplaceringsfrågorna kan det vara
lämpligt att så långt det är möjligt begränsa den centrala handläggningen
av enskilda omplaceringsärenden till fall av principiell eller särskilt in
vecklad art. Därigenom bör förutsättningarna öka för centralorganet att
kunna intensifiera den del av sin verksamhet, som syftar till att utforma
förslag till riktlinjer för handläggningen av övertalighetsfrågor, och att i
ökad utsträckning kunna lämna myndigheterna råd och anvisningar.
Den relativt långtgående rätt att fatta för myndigheterna bindande be
slut, som i promemorian föreslås tillkomma det centrala organet, har av
styrkts av flertalet remissinstanser som närmare berört denna fråga. Med
några undantag har man hävdat, att beslutanderätten i fråga om nyan
ställning utan inskränkningar bör tillkomma myndigheterna själva. Även
i andra avseenden, där enligt promemorian initiativet skulle fråntas myn
digheterna i personalärenden, har stark tvekan anmälts. Enligt min me
ning bör de i promemorian aktualiserade inskränkningarna i myndighe
ternas beslutanderätt ifrågakomma endast om synnerliga skäl föreligger.
Beslut härom bör fattas av Kungl. Maj :t efter förslag från det centrala or
ganet.
Vissa remissinstanser pekar på behovet av samordning av avvecklingsresp. anställningsåtgärder regionalt eller lokalt mellan myndigheter. Tele
verket föreslår samrådsskyldighet efter riktlinj er som meddelas av Kungl.
Maj :t. Det bör enligt min mening ankomma på det centrala omplaceringsorganet att närmare klarlägga behovet härav och bos Kungl. Maj :t föreslå
lämpliga åtgärder.
Som allmänna riktlinj er för myndighets åtgärder vid personalförändring
ar bör gälla att myndigheten — innan framställning görs till omplaceringsorganet — sj älv eller genom arbetsförmedling undersöker möjligheterna att
placera övertalig personal hos annan statlig eller kommunal myndighet eller
hos enskild arbetsgivare.
Några remissinstanser, bland dem vissa länsstyrelser, anser att arbets
marknadsverket bör svara för omplaceringsverksamheten också på den
statliga sektorn. Frågan om arbetsmarknadsverket kan anses utgöra ett
alternativ till ett särskilt omplaceringsorgan behandlas i promemorian. En
sådan lösning avvisas med hänvisning till statens roll som arbetsgivare och
till att verksamheten, utöver förmedlingsfrågor, kommer att omfatta vissa
förmånsfrågor som nu handläggs av anställnings- eller pensionsmyndighet.
Det förutsätts däremot att kontakter i god tid tas med arbetsmarknadsver
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ket i omplaceringsfrågor både av den berörda myndigheten och av det cen
trala organet. Jag ansluter mig till denna bedömning, som delas av bl. a. ar
betsmarknadsstyrelsen, och vill understryka att reglerna om åtgärder vid
permitteringar, avskedanden och uppsägningar givetvis skall iakttagas. De
reguljära arbetsmarknadsorganens resurser skall naturligtvis i första hand
utnyttjas.
De skäl för en sammanslagning av civila statsförvaltningens personal
nämnd och försvarets personalnämnd som förts fram i promemorian och av
vissa remissinstanser väger enligt min mening tyngre än de synpunkter som
anförts häremot. En sammanslagning bör därför eftersträvas. Jag torde vid
senare tillfälle få återkomma till denna fråga, när nämndernas interna ar
betsformer och organisatoriska villkor m. m. kommit varandra tillräckligt
nära. Den av vissa remissinstanser väckta frågan om en samordning mellan
omplaceringsverksamheten och statens personalvårdsnämnds verksamhet
förtjänar fortsatt uppmärksamhet.
För att undvika förväxling med vissa andra statliga nämnder bör civila
statsförvaltningens personalnämnd i fortsättningen kallas statens omplaceringsnämnd.
Jag biträder det i promemorian framlagda och av flera remissinstanser
understödda förslaget att antalet ledamöter i omplaceringsnämnden ökas ut.
Statskontoret och riksrevisionsverket framhåller att företrädare för rationaliseringsverksamheten bör finnas i nämnden. Försvarets civilförvaltning
anser att nämnden bör ha flexibel sammansättning och att samtliga depar
tement bör kunna vara företrädda. De framförda förslagen avser jag att
närmare överväga.
Jag finner att nämnden behöver personalförstärkning och beräknar kost
naderna för nämndens verksamhet för budgetåret 1969/70 till 500 000 kr.
Promemorians förslag om en särskild samarbetsdelegation för kontakter
mellan de båda centrala omplaceringsnämnderna har godtagits av vissa per
sonalorganisationer men mottagits med tvekan av några myndigheter. En
ligt min mening kan formerna för medverkan från personalorganisationer
nas sida bättre överblickas när en mera slutgiltig organisation för omplace
ringsverksamheten uppnåtts. Även resultatet av 1989 års löneförhandlingar
vid vilka frågor om avgångsersättningar m. m. torde komma att aktualise
ras kan påverka denna fråga. Jag är därför inte nu beredd föreslå inrät
tandet av en sådan samarbetsdelegation utan förutsätter att personalorgani
sationernas berättigade intresse av information och samråd tills vidare kan
tillgodoses i samma former som hittills.
Kostnaderna för statens omplaceringsnämnd bör betalas från det under
tolfte huvudtiteln upptagna anslaget C 4. Kostnader för vissa nämnder m. m.
I enlighet med vad jag nu anfört hemställer jag, att Kungl. Maj :t föreslår
riksdagen
att godkänna vad i det föregående föreslagits om ompla
ceringsverksamheten inom statsförvaltningen.
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5. Centralt samarbetsråd för personalfrågor m. m. inom statsförvaltningen
Centrala samarbetsorgan bestående av företrädare för arbetsgivaren och
de anställda med uppgift att inom ramen för företagsnämndernas verksam
het bl. a. främja utvecklingen på samarbetsområdet har inrättats för de pri
vata och kommunala sektorerna av arbetsmarknaden.
De statsanställdas organisationer har lagt fram förslag till inrättande av
ett motsvarande organ på statsförvaltningens område. Överläggningar här
om har under hösten 1968 förts mellan företrädare för civildepartementet
och de statsanställdas fyra huvudorganisationer och enighet uppnåtts om
att inrätta ett sådant organ för statsförvaltningen.
Departementschefen
Jag finner det angeläget att företagsdemokratin på den statliga förvalt
ningens arbetsplatser ytterligare utvecklas och fördjupas. Aktiva företags
nämnder är ett värdefullt instrument för detta. Genom de ändringar som
förra året gjordes i bestämmelserna om företagsnämnderna inom statsför
valtningen vidgades området för samråd och information och infördes med
bestämmanderätt i begränsad omfattning. Erfarenheterna av dessa åtgärder
är ännu alltför begränsade för att slutsatser skall kunna dras om deras akti
verande betydelse. Uppföljning härav är nödvändig och kan lämpligen ske
i ett partssammansatt organ. Vid överläggningarna har man blivit enig om
att ett statligt samarbetsråd bl. a. bör vara organ för utbyte av information
och erfarenheter mellan myndigheterna och personalorganisationerna för
utom i företagsnämndsfrågor även i personalfrågor av allmän eller princi
piell betydelse för de statsanställda. Jag anser att ett samarbetsorgan med
detta vidgade ämnesområde bör inrättas.
Samarbetsorganet bör kallas statsförvaltningens centrala samarbetsråd för
personalfrågor m. m. och höra till civildepartementet. De ledamöter som
företräder staten bör utses av Kungl. Maj :t och de som företräder personal
organisationerna av dessa. Kostnaderna för rådets verksamhet bör såsom
förutsatts vid överläggningarna delas mellan staten och personalorganisa
tionerna. Jag beräknar statens andel av kostnaderna för rådets verksamhet
under budgetåret 1969/70 till 10 000 kr. Dessa kostnader bör betalas från
det under tolfte huvudtiteln upptagna anslaget C 4. Kostnader för vissa
nämnder m. m. Härutöver bör staten tillhandahålla sekreterare och annat
behövligt administrativt arbetsbiträde. Rådet bör äga förfoga över medel som
anvisas för dess verksamhet och över medel som inflyter vid försäljning av
studie- och informationsmaterial m. m.
Under åberopande av vad jag sålunda anfört hemställer jag, att Kungl.
Maj :t föreslår riksdagen att
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a) bemyndiga Kungl. Maj :t att inrätta statsförvaltning
ens centrala samarbetsråd för personalfrågor m. m.;
b) godkänna vad i det föregående föreslagits om dispo
sitionen av medel för rådets verksamhet.

6. Statlig representation
Kostnader för statlig representation bestrids f. n. i allmänhet från depar
tementens anslag till extra utgifter. I vissa fall har dock särskilda medel
anvisats för ändamålet. Detta gäller t. ex. för de affärsdrivande verken, uni
versiteten och landshövdingarna.
Riksdagens revisorer har i särskild berättelse den 10 maj 1967 be
handlat frågan om representation inom den statliga förvaltningen. I skri
velse till Kungl. Maj :t i anledning av revisorernas uttalande har riksdagen
(SU 1967: 167, rskr 353) gett till känna vad statsutskottet uttalat i ärendet.
Utskottet framhöll därvid önskvärdheten av att så långt möjligt enhetliga
regler tillskapades för den statliga representationen såväl beträffande den
anslagstekniska utformningen som beträffande förutsättningarna för att
hithörande kostnader skulle få bestridas med statsmedel. Inte minst de
ökade internationella kontakterna motiverade enligt utskottets mening vid
gade och förenklade möjligheter att av statsmedel bestrida representations
kostnader.
Departementsutredningen har i en promemoria den 12 september 1968
(nr 108) behandlat frågan om befogenheten att besluta i ärenden om statlig
representation. Utredningen konstaterar att medelsanvisningen till representationsändamål har rationaliserats under de senaste åren. Bl. a. har ge
nom decentralisering Kungl. Maj :t och departementen i viss utsträckning
befriats från handläggningen av enskilda representationsärenden. Utred
ningen anser att myndigheterna i ökad utsträckning bör få egna medel till
representation och att de själva bör få besluta om användningen av dessa
medel. Utredningen föreslår därför att enhetliga regler utfärdas om den stat
liga representationen och att medel härför räknas in i myndigheternas an
slagspost till expenser eller annan lämplig anslagspost avseende myndighe
tens omkostnader.
Departementschefen
Jag anser det önskvärt att förenkla formerna för medelsanvisning när det
gäller den statliga representationen. De affärsdrivande verken, universite
ten m. fl. har redan nu medel för sådant ändamål. Även andra myndigheter
och institutioner som har ett mera kontinuerligt behov av att utöva repre
sentation bör kunna få egna medel härför. Detta gäller t. ex. myndigheter
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med omfattande internationella kontakter. Jag förordar därför att Kungl.
Maj :t får medge att myndighet och annat statligt organ får ta i anspråk ett
visst begränsat belopp för representation m. m. av de medel som ställts till
förfogande för kostnader av expenskaraktär.
Under åberopande av vad jag sålunda anfört hemställer jag, att Kungl.
Maj :t föreslår riksdagen
att godkänna vad jag i det föregående föreslagit om dis
position av medel för statlig representation.

7. Utrednings- och försöksverksamheten rörande programbudgetermg
Utrednings- och försöksverksamhet rörande programbudgetering har nu
pågått i Sverige i mer än fem år. Jag finner det därför lämpligt att nu i ett
sammanhang redovisa läget beträffande arbetet med programbudgetering i
statsförvaltningen. Kungl. Maj :t och riksdagen kommer senare att under
ställas de förslag som den fortsatta utrednings- och försöksverksamheten
ger anledning till.
Redan för nästa budgetår föreslås, som ett led i anpassningen mot pro
grambudgetering, sammanslagning av avlönings- och omkostnadsanslag till
ett förvaltningskostnadsanslag för varje myndighet samt ändrade former för
anvisande av medel för täckning av pensions- och socialförsäkringskostnader
m. m. samt lokalkostnader. Vidare kommer chefen för försvarsdepartemen
tet att vid anmälan av anslag under fjärde huvudtiteln förorda att anslag till
förband och staber som bedriver försöksverksamhet tas upp med ca 264
milj. kr. Chefen för kommunikationsdepartementet avser att senare vid an
mälan av särskild proposition angående sjöfartsverkets anslag, m. m., förorda
att dessa ges en klarare programbudgetinriktning.
1. Allmän bakgrund
Det nuvarande svenska budgetsystemet är liksom flertalet länders i sin
grundläggande struktur kameralt inriktat. Av det statliga bokförings- och
redovisningssystemet har i fråga om utgiftssidan hittills i första hand krävts
att det skall ge underlag för en kontrollerande jämförelse mellan å ena sidan
anslag och andra beslut om att ställa medel till förfogande och å andra
sidan de utgifter som gjorts. Kontrollen skall avse såväl storleken av ianspråktagna belopp som att de använts för avsett ändamål.
Bokföringen och redovisningen inom företag skall först och främst till
godose kravet på en rättvisande resultat- och förmögenhetsredovisning. Den
na är av betydelse för företagets planering för den fortsatta verksamheten.
Redovisningen skall dessutom ge underlag för lönsamhets- och prissättningskalkyler samt för produktivitets- och effektivitetsanalyser. För att kunna ut
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nyttjas för dessa syften måste redovisningen bl. a. vara utformad som en
s. k. kostnadsredovisning. I stället för att enbart registrera utbetalningar för
löner, materielinköp etc. skall bokföringen redovisa resursförbrukningen
under räkenskapsperioden oberoende av när utbetalningarna sker.
Inom statlig verksamhet förekommer kostnadsredovisning f. n. vid de
affärsdrivande verken samt därutöver vid ett fåtal myndigheter. Under
1960-talets första år började emellertid behovet av kostnadsredovisning
inom statsförvaltningen att uppmärksammas på allvar. Detta behov gjorde
sig starkast gällande vid myndigheter som bedrev uppdragsverksamhet mot
ersättning enligt taxa. Dessa myndigheter behövde ett säkrare kalkylunder
lag än vad den officiella bokföringen kunde ge. Diskussionen kom dock att
gälla samtliga myndigheter. De allmänna kraven på ökad effektivitet under
strök myndigheternas behov av ett underlag som visar kostnadernas fördel
ning på de prestationer som produceras. Även riksdagens revisorer påtalade
behovet av åtgärder i fråga om bokföringen. Denna diskussion påverkades
också av de nya metoder som under namn av programbudgetering eller pres
tationsbudgetering hade utvecklats främst i Förenta staterna i syfte att med
budgetens hjälp kontrollera effektiviteten i förvaltningen.
Begreppet programbudgetering är långt ifrån entydigt. Programbudgete
ring, i den mening som här avses, kan emellertid karaktäriseras som ett
ekonomiskt-administrativt system för offentlig förvaltning, innefattande
vissa administrativa metoder som syftar till att få till stånd ett effektivt ut
nyttjande av tillgängliga resurser och möjliggöra rationella val mellan olika
alternativ.
Programbudgetering har börjat tilldra sig allt större intresse i en råd län
der. FN:s ekonomiska och sociala råd verkar också för att på olika sätt
sprida kunskap om programbudgetering.
Arbetet i Förenta staterna inriktades i slutet på 1940-talet på att förbättra
kostnadsredovisningen i den federala förvaltningen. Arbetet övergick efter
hand till en kontinuerlig utveckling av hela systemet för ekonomisk ledning
och kontroll av statsverksamheten. Centrala frågor var myndigheternas mål
inriktning, budgetering, redovisning och rapportering. Systemet utvecklades
och tillämpades i första hand inom de amerikanska försvars- och jordbruks
departementen.
Det amerikanska försvarets system utformades i första hand som ett hjälp
medel för försvarsdepartementet i dess samordnande långtidsplanering. Sys
temet innebär i stora drag, att försvarets prestationer och kostnader anges
för olika klart avgränsade huvuduppgifter (»programs») och delaktiviteter
(»program elements»). Kostnaderna för dessa program och program element
redovisas för budgetåret och ytterligare fem år framåt. Den nya program
planeringen skiljer sig avsevärt från tidigare praxis, som i stort sett var in
skränkt till årliga äskanden avseende löner till militär personal, nyanskaff
ning av material, underhåll av material m. m. Intresset vid planeringen knyts
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i första hand till de förband som utgör alternativ vid utförandet av militära
huvuduppgifter. Systemet möjliggör vidare en redovisning av resursansprå
ken för olika program och delaktiviteter, uttryckta såväl i kvantitativa en
heter som i kostnader.
År 1965 beslöt man att börja införa programbudgetering som planerings
instrument i hela den federala förvaltningen. Arbetet leds av det centrala
budgetorganet (Bureau of the Budget). Erfarenheterna av den budget som
är uppbyggd på planering enligt det nya systemet är på grund av den korta
tid som förflutit begränsade. Mottagandet av systemet inom förvaltningen
synes dock ha varit övervägande positivt.
Det ökade intresset för frågor om budget och kostnadsredovisning för
offentlig verksamhet ledde i Sverige till att ett utvecklingsarbete rörande
programbudgetering startades i början på 1960-talet. Utvecklingsarbetet har
inte uteslutande skett inom den statliga sektorn. Flera kommuner, som känt
ett starkt behov av att skapa ett nytt effektivitetsbefrämjande budgetsystem
för planering och styrning av sin verksamhet, har också påbörjat utveck
lingsarbete med tillämpning av programbudgeteringens principer. Vid uni
versitet och högskolor har man på senare tid i allt större omfattning börjat
bedriva undervisning och forskning om programbudgetering.
2. Programbudgetutredningen
Den 13 december 1963 uppdrog Kungl. Maj :t åt statskontoret att i samråd
med riksrevisionsverket verkställa utredning rörande bokföring, kostnads
redovisning och programbudgetering inom statsverksamheten.
Statskontoret har den 8 mars 1967 avlämnat betänkandet Programbudge
tering (SOU 1967: 11—13). Yttranden över betänkandet har avgetts av Svea
hovrätt, kriminalvårdsstyrelsen, rikspolisstyrelsen, styrelsen för internatio
nell utveckling, överbefälhavaren, försvarets civilförvaltning, försvarets förvaltningsdirektion, försvarets fabriksstyrelse, socialstyrelsen, riksförsäk
ringsverket, medicinalstyrelsen, statens bakteriologiska laboratorium, post
verket, televerket, statens järnvägar, väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, sjöfartsstyrelsen, luftfartsverket, generaltullstyrelsen, byggnadsstyrelsen, sta
tistiska centralbyrån, statens vattenfallsverk, statens provningsanstalt, universitetskanslersämbetet efter hörande av universitets- och högskolemyndig
heter, skolöverstyrelsen, domänverket, lantmäteristyrelsen, rikets allmän
na kartverk, skogsstyrelsen, patent- och registreringsverket, arbetsmark
nadsstyrelsen, statens avtalsverk, statens personalpensionsverk, länsstyrel
serna i Stockholms, Älvsborgs, Västmanlands och Gävleborgs län, fullmäk
tige i riksgäldskontoret, 1964 års försvarskostnadsutredning, AB Atom
energi, Luossavaara-Kiirunavaara AB, Svenska stadsförbundet, Svenska
kommunförbundet, Svenska landstingsförbundet, Föreningen Auktoriserade
revisorer, Skattebetalarnas förening samt Sveriges industriförbund.
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Utredningen
Utredningsarbetet har bedrivits av en arbetsgrupp inom statskontoret.
En expertberedning, representerande sakkunskap såväl inom som utom
statsförvaltningen, tillkallades av statskontoret för att svara för de med ut
redningen sammanhängande principfrågorna. Studier och försöksverksam
het har bedrivits vid vissa myndigheter, nämligen statskontoret, statens
provningsanstalt, statens bakteriologiska laboratorium, sjöfartsverket, ar
betsmarknadsverket, kriminalvårdsstyrelsen och patentverket.
Utredningens förslag avser i större eller mindre grad verksamheten vid
alla statliga myndigheter. Undantagna är de af färsdrivande verken, där me
toder av denna art i regel redan utnyttjas, och försvaret för vilket en sär
skild utredning med likartade direktiv tillsatts. Förslagen är, enligt utred
ningen, av så pass ingripande karaktär för sättet att leda och utöva myn
digheternas verksamhet att ett genomförande måste tänkas ske succes
sivt under en relativt lång tidsperiod.
Huvudvikten i utredningen ligger vid att introducera metoder som kan
främja den enskilda myndighetens effektivitet. Även för regeringens och
riksdagens arbete skulle emellertid en utbyggnad av myndigheternas eko
nomiska informationssystem få betydelse. Införande av programbudgetering skulle enligt utredningen kunna underlätta presentationen av budget
materialet. Programbudgetering skulle också kunna erbjuda större möj
ligheter till insyn i den statliga verksamheten och till belysning av det
inbördes sambandet mellan olika statliga aktiviteter än det traditionella
budgetsystemet. Den parlamentariska behandlingen av resursfrågorna skul
le härigenom underlättas.
Utredningen arbetar med fem centrala begrepp — program, prestatio
ner, kostnader, produktivitet och effektivitet.
Program definieras som en plan över prestationer och kostnader för en
verksamhet som syftar till att uppnå ett angivet mål.
Som prestationer betecknas de varor eller tjänster som blir det direkt
påtagliga resultatet av det arbete som utförs vid en myndighet.
Kostnader definieras som de i pengar uttryckta, med verksamheten nor
malt sammanhängande uppoffringar av produktionsfaktorer som kan —
åtminstone ungefärligen — till sitt värde förutberäknas. Denna definition
motsvarar i huvudsak den som används inom företagsekonomin vid kalkylering-.
Förhållandet mellan prestationer och kostnader betecknas med termen
produktivitet. I statlig verksamhet är emellertid i allmänhet inte presta
tionen som sådan målet för verksamheten. Man syftar genom prestationer
na till en viss effekt eller ett visst resultat av verksamheten. Förhållandet
mellan resultatet (måluppfyllelsen) och kostnaderna benämner utredningen

effektivitet.
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Utredningen föreslår att varje myndighets verksamhet skall indelas i
program som vart och ett svarar mot en uppsatt målsättning. Hur många
program som myndighetens budget kommer att omfatta beror enligt utred
ningen på verksamhetens art och vilket intresse som finns av att hålla isär
de olika verksamhetsgrenarna.
Som exempel på hur utredningen tänkte sig en programindelning kan
tas följande sammanställning avseende statens bakteriologiska laborato
rium. Vid tidpunkten hade laboratoriet ett avlöningsanslag och ett omkostnadsanslag på riksstaten.
Programindelning
för statens bakteriologiska laboratorium

Självbärande verksamhetsgrenar
Diagnostik
a) bakteriologisk diagnostik
b) virologisk diagnostik
c) immunologisk diagnostik
Produktion
a) bakteriologisk produktion
b) virologisk produktion
c) immunologisk produktion
Försäljning av inköpta preparat

Anslagsfinansierade verksamhetsgrenar
Forskning
Epidemibekämpning
Övrig verksamhet
Utöver dessa sex program skulle investeringsprogram tillkomma.
Programindelningen föreslås genomförd så att den tillgodoser de krav
på styrning och information m. m. som finns på olika planerings- och
beslutsnivåer. Detta innebär enligt utredningen att program med hänsyn
till verksledningens planering kan behöva uppdelas ytterligare på lägre
nivåer inom myndigheten.
Planering, budgetering, redovisning och kontroll skall ske efter den
fastställda programindelningen. För varje program skall således budgete
ras såväl kostnader som prestationer. Utfallet av kostnader och prestationer
skall presenteras i myndighetens redovisning och bilda underlag för en
löpande kontroll på skilda nivåer av programmets genomförande.
Varje statlig myndighet föreslås, så långt de praktiska förutsättningarna
medger det, införa en fortlöpande redovisning av sina prestationer inom var
3
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och en av sina verksamhetsgrenar och inom var och en av sina organisa
tionsenheter (ansvarsområden). I allmänhet bör det vara möjligt att ange
och mäta prestationerna. Som exempel på mätbara prestationer nämner ut
redningen tillverkade preparat och diagnosticerade prov (statens bakterio
logiska laboratorium), förvaringsdag och dag i arbetsdriften (kriminalvår
den) samt utfärdade pass resp. körkort (länsstyrelserna). För vissa myn
digheter där uppgifterna består av t. ex. utredningsarbete är det svårt att
mäta prestationerna. I sådana fall kan en noggrann planering följd av en
jämförelse mellan plan och utfall i någon mån ersätta jämförelser mellan
kostnader och prestationer.
Den nuvarande kassabokföringen av utgifterna föreslås bli kompletterad
med en kostnadsbokföring.
Kalkylmässiga kostnader för en myndighets verksamhet, som således
inte motsvaras av utgifter i samma myndighets bokföring, kallas av utred
ningen för komplementkostnader. De bör införas i redovisningen och ingå
i myndighetens beslutsunderlag för att möjliggöra rationella val mellan
olika handlingsalternativ.
Som exempel på komplementkostnader nämner utredningen pensionskost
nader m. fl. sociala kostnader, lokalkostnader, avskrivnings- och räntekost
nader för gjorda investeringar samt portokostnader.
Kategorin pensionskostnader m. fl. sociala kostnader motsvaras i dag i
rilcsstaten närmast av utgifter för utgående pensioner enligt statens allmän
na tjänstepensionsreglemente (SPR), för arbetsgivaravgifter till den allmän
na försäkringen samt för den statliga grupplivförsäkringen. Med pensions
kostnader förstås på försäkringsmatematislc väg beräknade kostnader för
pensionering av nu anställd personal. Utredningen har låtit utföra en beräk
ning över storleken av pensions- och andra sociala kostnader för statsan
ställda vid vissa myndigheter. Vid de antaganden som gjorts om ränta, fram
tida löneökning, m. m., skulle det erfordras ett procentuellt pålägg på löner
na av 19 till 22 % för att täcka dessa komplementkostnader.
Myndigheternas lokalkostnader har hittills redovisats samlade under
varje huvudtitel på särskilda ersättningsanslag till fastighetsfonderna. Ut
redningen föreslår att lokalkostnaderna i form av utgifter skall belasta
varje myndighet. Hyrorna bör beräknas efter de faktiska kostnaderna i var
je särskilt fall, med hänsyn tagen bl. a. till avskrivningar efter företags
ekonomiska principer.
Maskiner, instrument, byggnader m. m. kan i regel utnyttjas under
många år. I nu gällande statlig bokföring brukar emellertid varken av
skrivningar eller räntor beräknas hos myndigheterna. Man får därigenom
en missvisande bild av kostnaderna. Utredningen föreslår att dessa komple
mentkostnader medtas i redovisningen. För byggnader och andra lång
siktiga investeringar föreslås att de beräknas på nuanskaffningsvärden och
i fråga om inventarier på ursprungligt anskaffningsvärde.
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Slutligen föreslår utredningen att portokostnaderna, dvs. ersättningen
till postverket för tjänstebrevsrätten som nu tas upp under sjätte huvud
titeln, skall redovisas som utgifter hos varje myndighet.
Kostnaderna för en myndighets verksamhet skall redovisas inte bara
efter art (kostnadsslag) utan också för varje ansvarsområde (kostnads
ställe), för varje program (kostnadsbärare) och i görligaste mån också för
prestationer. För att nå enhetlighet på det statliga redovisningsområdet och
skapa fasta regler för kostnadsbokföring bör en normalkontoplan — av
utredningen benämnd S-planen -—- införas för statsmyndigheternas bok
föring.
Eftersom utredningen bygger på att budgetering skall ske av kostnaderna
vid varje ansvarsområde föreslås att s. k. särkostnadsredovisning tillämpas.
Härigenom skall ett reellt kostnadsansvar kunna utkrävas av budgetansva
riga chefer. Samkostnaderna föreslås bli fördelade på program en eller två
gånger om året.
Program, prestationer och kostnader är således huvudelement vid budgeteringen. Denna föreslås ske med tre tidsperspektiv — det instundande
budgetåret, det därpå följande budgetåret (petitaåret) samt för ytterligare
fyra budgetår.
Budgeten skall byggas upp underifrån från de olika ansvarsområdena till
ett sammanvägt budgetförslag (petita och långtidsplan) från myndigheten.
Av särskild vikt är att budgetförslagen för varje program innehåller syste
matiska bedömningar av olika handlingsalternativ i fråga om prestationer
och kostnader. Härigenom underlättas statsmakternas planering och avväg
ningar.
Den av statsmakterna fastställda budgeten (regleringsbreven) skall brytas
ned på de olika ansvarsområdena och ställas till de budgetansvariga che
fernas förfogande. Under löpande budgetår bör en tämligen utförlig rappor
tering ske till ansvarsområdenas chefer. Rapporteringen föreslås sålunda
omfatta alla påverkbara kostnader och deras fördelning på kostnadsslag
samt under rapportperioden framställda prestationer. I den kortperiodiska
rapporteringen bör dock komplementkostnaderna i regel kunna uteslutas.
Uppgifterna i rapporterna till verksledningen begränsas till översikter. Vid
myndigheter med en omfattande organisation kan rapporteringen få formen
av undantagsrapportering, dvs. endast större avvikelser i förhållande till
gällande budget blir föremål för rapportering.
Efter budgetårets utgång bör utfallet bli föremål för en budgetanalys.
Därvid bör produktiviteten — dvs. förhållandet mellan prestationer och
kostnader — och dess utveckling granskas. När det gäller effektiviteten —
förhållandet mellan myndighetens resultat (graden av måluppfyllelse) och
kostnaderna för att uppnå resultatet — är det i regel inte möjligt att nå ett
så exakt uttryck för effektiviteten att någon direkt mätning kan ske. Det
måste därför som regel bli fråga om en fri bedömning. De förslag utred3-f
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ningen framlägger är avsedda att både möjliggöra mätningar av produktivi
tetsutvecklingen och ge underlag för effektivitetsbedömningar inom statlig
verksamhet. Det viktigaste är därvid inte att nå fram till exakta metoder
utan att medvetna överväganden om vilket handlande som är mest effektivt
över huvud taget görs i ökad utsträckning inom myndigheterna.
Övergången till programbudgetering bör enligt utredningen kombineras
med att den statliga revisionen i ökande grad övergår från kameral revision
till förvaltningsrevision, dvs. till granskning av effektiviteten i myndighe
ternas verksamhet.
I detta sammanhang bör påpekas att utredningen förordar att myndig
heterna skall åtnjuta stor självständighet när det gäller att inom anslags
ramen välja metoder och produktionsfaktorer för att fullgöra de uppgifter
som statsmakterna ålagt dem. Kan regering och riksdag ingående följa pres
tations- och kostnadsutvecklingen vid myndigheterna finns det enligt utred
ningen knappast något motiv för att i detalj reglera vilket slag av produk
tionsfaktorer myndigheterna skall använda sig av. Avlägsnandet av vad
som betecknas som irrelevanta bindningar bör leda till bättre hushållning
med de tilldelade resurserna.
Utredningen har också behandlat vissa anslagstekniska aspekter av programbudgeteringen. De nuvarande avlönings- och omkostnadsanslagen be
tecknas som klart olämpliga styrmedel om programbudgetering skall infö
ras. Man föreslår att de ersätts med ändamålsinriktade anslag. Två alterna
tiv härför skisseras. Enligt alternativ I skulle anslagen till myndighetens
löpande verksamhet avse totalkostnaderna. Enligt alternativ II däremot
skulle anslagen som nu avse utgifterna. I båda fallen skulle dock anslagen
knytas till — ett eller flera •— ändamålsinriktade program för verksam
heten.
Kostnadsanslag anses vara mest konsekventa ur programbudgetsynpunkt.
En övergång till kostnadsanslag skulle emellertid kräva en förändring av
riksstatens uppställning. I avvaktan på särskild utredning om formerna för
riksstatens uppställning föreslås ändamålsinriktade utgiftsanslag under ett
övergångsskede då programbudgetering successivt införs.
I detta sammanhang finner utredningen att det skulle vara en fördel om
man redan innan programbudgetering genomförs vid myndigheterna såsom
en partiell reform slog ihop nuvarande avlönings- och omkostnadsanslag'
på riksstaten.

Remissyttrandena
Utredningens principförslag i fråga om programbudgetering, kostnads
redovisning och prestationsmätning tillstyrks eller lämnas utan erinran av
nära nog samtliga remissinstanser. Beträffande den slutliga utformningen
och den praktiska tillämpningen lämnas dock en rad förslag till modifika
tioner samt önskemål om ytterligare utredning.
Huvudsyftet med utredningens förslag — att introducera metoder som
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kan främja den enskilda myndighetens effektivitet genom att i tillämpliga
delar utnyttja de metoder för kostnadsredovisning och budgetering som
under senare år utvecklats och blivit vanliga inom företagen — anser de
flesta remissinstanserna möjligt att nå genom en övergång till programbud
geter ing enligt utredningens riktlinjer. En utbyggd programbudgetering
skulle sålunda enligt arbetsmarknadsstyrelsen öka möjligheterna för ett verks
ledning att styra verksamheten och medföra att de för olika program
områden ansvariga blir mer kostnadsmedvetna. Försvarets civilförvaltning
anför att det skulle vara utomordentligt värdefullt, om kostnadsredovis
ning, programbudgetering m. m. infördes vid statliga myndigheter. Här
igenom skulle man erhålla ett användbart instrument för planering, genom
förande och kontroll av statlig verksamhet. Skogsstyrelsen anser att programbudgeteringen bör bli ett instrument som närmar statsförvaltningens
arbetsformer till dem som utvecklingen tvingat fram inom näringslivet.
Försvarets förvaltningsdirektion påpekar att programbudgetering har vissa
begränsningar och icke ensam löser de problem som sammanhänger med
att skapa effektivitet i verksamheten.
Bland de kritiska kommentarer som lämnats kan nämnas att luftfarts
verket anser det vara artificiellt eller omöjligt att, i varje fall för korta
avgränsade perioder, uppställa mätbara eller eljest signifikativa produk
tionsmål för ett stort antal myndigheter inom t. ex. rättsväsendet, vissa ve
tenskapliga områden och musei- och arkivverksamheten. För dessa myn
digheter skulle det enligt luftfartsstyrelsen vara tillfyllest med ett begrän
sat programbudgetsystem. Även riksförsäkringsverket ifrågasätter om en
effektivisering kan nås annat än i en mycket begränsad utsträckning på de
i utredningsförslaget utstakade vägarna. Svenska landstingsförbundet finner
för sin del att stora svårigheter föreligger för att bedöma om ett genom
förande av en programbudgetering enligt förslaget medför vinster som står
i ett rimligt förhållande till de kostnader som föranleds t. ex. i form av per
sonalutbildning, systemförändring och långtgående kostnadsredovisning,
prestationsmätning etc. Förbundet påpekar att försöksverksamheten vid
olika myndigheter inte i något fall har förts så långt att någon samlad ut
värdering av erfarenheterna kunnat ske.
Utredningens förslag att de statliga myndigheternas verksamhet skall
indelas i program som ger uttryck för vilka mål myndigheten har biträds
av alla remissinstanser som yttrat sig i frågan. Patentverket framhåller
dock att det synes angeläget att statsmakterna innan programbudgetering
införs preciserar myndigheternas mål närmare och om möjligt ger målen
ett mer konkret innehåll än vad som för närvarande är fallet i många in
struktioner där målangivelsen är tämligen abstrakt formulerad. Om pro
grambudgetsystemet skall ha någon betydelse beträffande den verksamhet,
som finansieras med statsbidrag, är det enligt skolöverstyrelsens mening
nödvändigt att även de kommunala huvudmännens kostnader beaktas.
I fråga om prestationsmätning framhåller nästan samtliga remissinstan
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ser, som yttrat sig i frågan, att denna är både komplicerad och praktiskt
svår att genomföra, speciellt för administrativt arbete, samt att ett omfat
tande utvecklingsarbete inom detta område måste fortsätta.
Huvuddragen i utredningens förslag beträffande kostnadsredovisning till
styrks eller lämnas utan erinran av flertalet remissinstanser. Skolöversty
relsen framhåller att utredningens förslag i flera avseenden medför klara
förbättringar i förhållande till nuläget. Styrelsen pekar särskilt på den före
slagna omläggningen till totalkostnadsberäkningar. Härigenom skulle fri
heten ökas för myndigheterna att själva bestämma sammansättningen av de
produktionsfaktorer som i varje särskilt fall skall sättas in för att realisera
programmen. Statens bakteriologiska laboratorium understryker värdet av
att ett korrekt kostnadsunderlag, inkluderande alla verkliga kostnader, re
dovisas som grundval för ställningstaganden även i sådana fall då motsva
rande prestationer icke kan kvantifieras.
När det gäller behandlingen av komplementkostnaderna har modifieringar
föreslagits av vissa remissinstanser. Således ifrågasätter försvarets civilför
valtning om inte pensioneringskostnaderna — i likhet med vad som före
slagits beträffande lokalkostnaderna — bör göras till utgifter i myndighe
ternas bokföring. Statens personalpensionsverk förordar att ett generellt ge
nomsnittstal för pensionskostnadsprocenten tillämpas, där ej Kungl. Maj:t
av särskilda skäl föreskriver annat. Verket anser dock, att ytterligare under
sökningar bör ske innan beslut fattas om den procentsats, efter vilken ifråga
varande komplementkostnader tills vidare skall beräknas.
Postverket avstyrker bestämt utredningens förslag beträffande beräk
ning av portokostnaderna för enskild myndighet samt anser att portokost
naderna bör redovisas som komplementkostnader och inte som verkliga ut
gifter.
Utredningens förslag till statlig normalkontoplan — S-planen — har i allt
väsentligt tillstyrkts av alla remissinstanser som yttrat sig i frågan. Bl. a.
statistiska centralbyrån framhåller dock att vissa behov beträffande utform
ningen av S-planen inte tillgodosetts i den föreslagna kontoplanen. Dessa
behov berör i första hand myndigheter som bedriver viss affärsdrivande
verksamhet.
Utredningens förslag om rapportsystem har lämnats utan erinran av fler
talet remissinstanser. Riksförsäkringsverket påpekar dock att det måste
noga beaktas att inte de besparingar som kan uppkomma genom ett system
med programbudgetering uppvägs av merkostnader för planering, rapport
skrivande, granskning av rapporter, ändring av programmen m. m.
Statens avtalsverk påpekar att en konsekvens av ett genomförande av ut
redningens förslag kan vara att vissa frågor om lönesättning och personal
uppsättning som nu avgörs centralt, t. ex. av Kungl. Maj :t eller avtalsverket,
får avgöras av vederbörande myndighet. En omläggning av budgeteringen i
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föreslagen riktning bör enligt avtalsverket därför kombineras med jämk
ningar i ordningen för lönesättningen.
De remissinstanser som närmare behandlat anslagsgivningen tillstyrker
nästan enhälligt utredningens alternativ I, som innebär att anslag skall utgå
för totalkostnaderna för myndigheternas löpande verksamhet men att för
investeringar över såväl drift- som kapitalbudgeten anslag skulle utgå för
beräknade utgifter liksom f. n. Förslaget att såsom en partiell reform slå
ihop i princip alla nuvarande avlönings- och omkostnadsanslag på riksstaten redan innan programbudgetering genomförs vid myndigheterna till
styrks.
3. Försvarskostnadsutredningen
I december 1963 tillkallade chefen för försvarsdepartementet med stöd
av Kungl. Maj :ts bemyndigande den 13 december 1963 sakkunniga för att
utreda vissa frågor om kostnadsredovisning inom försvaret. De sakkunniga
har antagit benämningen 1964 års försvarskostnadsutredning.
Utredningen har i januari 1968 avlämnat ett delbetänkande, Ekonomi
system för försvaret (SOU 1968: 1), med förslag om ett nytt ekonomisystem
för lokala och regionala myndigheter. Yttranden över förslaget har avgetts
av överbefälhavaren, försvarets civilförvaltning, försvarets sjukvårdsstyrel
se, fortifikationsförvaltningen, försvarets materielverk, civilförsvarsstyrelsen, försvarets forskningsanstalt, försvarets fabriksverk, sjöfartsstyrelsen,
statskontoret, statistiska centralbyrån, riksrevisionsverket, samhällsveten
skapliga fakulteten vid Lunds universitet, handelshögskolan i Göteborg, 1966
års verkstadsutredning, Landsorganisationen i Sverige, Statstj änstemännens
riksförbund och Tjänstemännens centralorganisations statstj änstemannasektion.

Utredningen
Enligt direktiven skulle utredningen främst undersöka möjligheterna till
kostnadsredovisning i företagsekonomisk mening, speciellt med tanke på
de industriellt präglade verksamhetsgrenarna. Utredningen skulle dock vara
oförhindrad att utsträcka sina undersökningar även till andra områden av
försvarsverksamheten. Undersökningen av möjligheterna till kostnadsredo
visning skulle kompletteras med en utredning av möjligheterna att införa
kalkylering och budgetering, prestationsmätning, decentralisering av beslu
tanderätt m. m. Utredningen tolkade sin uppgift så, att den skulle under
söka möjligheterna att genom nya administrativa hjälpmedel uppnå mer
effektivitetsinriktad planering, samordning och kontroll av verksamheten
inom försvaret.
Principerna för ett nytt s. k. ekonomisystem för lokala och regionala myn
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digheter redovisas i förevarande delbetänkande. Utformningen av ekonomi
systemet för de centrala myndigheterna och sammanhanget mellan olika
nivåer avser utredningen att redovisa i ett kommande betänkande.
Vid utvecklingen av metoder för kostnadsredovisning fann utredningen
att en sådan redovisning i förening med budgetering, uppföljning och kon
troll av verksamheten ger underlag för en effektivitetsinriktad styrning av
denna. Ekonomisystemet borde därför inte begränsas till de industriellt in
riktade verksamhetsgrenarna inom försvaret. Utredningen föreslog i stället
ett ekonomisystem, som skulle användas inom hela krigsmakten.
Den centrala delen av systemet utgörs av budgeteringen. Med utgångs
punkt i givna uppgifter och däremot balanserade resurser sker en samord
nad planering dels av de prestationer som erfordras för att lösa uppgifterna,
dels av de resurser som beräknas gå åt för detta. Budgeten blir därigenom
en dokumentation av ledningens planer, som dessutom visar ansvarsfördel
ningen inom organisationen. Verksamheten inriktas mot bestämda mål, var
vid skall eftersträvas ett så gynnsamt förhållande som möjligt mellan presta
tioner och ianspråktagna resurser. Budgeteringen delegeras så att den i
princip utförs på alla nivåer som i väsentlig grad har inflytande på verk
samheten och kostnaderna för denna.
För att budgeteringen skall fylla sitt syfte måste en uppföljning ske vid
genomförandet av verksamheten. En fortlöpande redovisning av prestatio
ner och däremot svarande kostnader är nödvändig. Genom återkoppling till
planerna kan man konstatera om avvikelser har uppstått. Avvikelserna kan
på så sätt upptäckas i tid och motverkas genom omfördelningar inom bud
getens ram eller genom ändring av uppgifterna eller tilldelning av ytterligare
resurser.
Redovisningen lämnar vidare underlag för analyser av verksamhetens
resultat. Kostnadsberäkningarna i budgeten kontrolleras och ger underlag
för att bedöma effektiviteten, dvs. måluppfyllelsen jämförd med uppoffring
arna. Analysen kan sedan utnyttjas vid kostnadsberäkning och planering för
följande budgetperiod samt vid bedömning av rationaliseringsåtgärder.
Kopplingen mellan budgeteringen på central nivå och den som sker på
lägre nivåer i organisationen ställer enligt utredningen särskilda krav inom
försvaret. Anledningen till detta är krigs- och fredsorganisationernas olika
struktur. Centralt erfordras en budgetering och uppföljning i krigsorganisationstermer för att ge möjlighet till centrala avvägningsbeslut. Samtidigt
finns ett behov av att kunna budgetera även i fredsorganisationstermer,
eftersom myndigheternas fredsverksamhet är inriktad på att tillföra krigs
organisationen olika produkter.
Utredningen anser vidare att ett prestations- och kostnadsansvar måste
kunna knytas till ansvarsområden och slutprodukter. Genom en indelning
av organisationen i ansvarsområden undviker man dubbelt ansvar och mins
kar behovet av löpande samordning.
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Utredningen föreslår att budgetering och redovisning i fortsättningen skall
ske i kostnadstermer i stället för nuvarande utgiftstermer. Härigenom
klarläggs de verkliga uppoffringarna för att nå angivna mål. Utredningen
rekommenderar en s. k. särkostnadsprineip, som innebär att varje chef
för ett ansvarsområde skall budgetera endast de kostnader som han kan på
verka. För att redovisningen av kostnadsutfallet skall bli rättvisande måste
systemet omfatta en interndebitering av ianspråktagna tjänster mellan t. ex.
olika ansvarsområden. Detta innebär att vissa resurser, som saknar marknadsmässigt bestämda priser, måste prissättas.
Kostnadsredovisningen bör enligt utredningen ske med hjälp av en kon
toplan, som ger möjlighet att fördela kostnadsslag på ansvarsområden (kost
nadsställen) och prestationer (kostnadsbärare).
Utredningen konstaterar att metoder för mätning av prestationer och re
sultat bör utvecklas. Detta har emellertid utredningen ansett ligga utanför
sitt uppdrag och har därför hemställt att dessa frågor behandlas av veder
börande militära myndigheter.
De allmänna principerna för ekonomisystemet föreslås gälla även vid dess
tillämpning inom förbandsanslutna verkstäder och likartade fackfunktio
ner. Verkstäderna betraktas som hjälpavdelningar till förbanden. Förband
och verkstäder bör därför samarbeta vid planeringen. Utredningen ånger
också principer för hur prissättning vid verkstäder bör ske. Utredningen
föreslår att särkostnadsprissättning används vid leverans till förband, me
dan vid externa leveranser verkstadschefen bör ha viss frihet att anpassa
prissättningen till rådande marknadspriser.
Utredningen berör också anslagssystemet och föreslår i detta samman
hang att man på sikt inför kostnadsanslag i stället för utgiftsanslag på den
lokala nivån. Den omfattande reglering av anslagens utnyttjande som finns
i nuvarande system anses i fortsättningen inte böra förekomma, eftersom
systemets syfte då skulle förfelas.

Remissyttrandena
Grundprinciperna i försvarskostnadsutredningens förslag har i stort ac
cepterats av remissinstanserna. Dessa delar utredningens uppfattning att
man för att uppnå en bättre styrning av verksamheten inom försvaret måste
skapa ett nytt ekonomisystem, som bygger på kostnadsredovisning, budgete
ring och prestationsmätning. Samtidigt beklagar dock de flesta remissin
stanserna, att utredningens framlagda förslag har begränsats till den lokala
nivån. Flera remissinstanser anser sig inte kunna göra en slutlig bedömning
av det lokala ekonomisystemet så länge kopplingarna till den centrala nivån
och anpassningen till anslagssystemet inte har klarlagts.
Utredningens uppfattning om det föreslagna ekonomisystemets anpass
ning i stort till de grundläggande principerna om värdering av effektiviteten
i verksamhet och organisation samt om budgetering och redovisning delas i
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huvudsak av bl. a. överbefälhavaren, samhällsvetenskapliga fakulteten i
Lund, handelshögskolan i Göteborg och materielverket. De båda sistnämn
da remissinstanserna anser vidare, att ett system i vilket uppoffring av re
surser på alla nivåer kopplas samman med de prestationer som skall utföras
i princip måste vara överlägset det nuvarande systemet, som är helt inriktat
på anslagsbeviljande och kontroll i kassamässiga former. Det nya systemet
anses skapa bättre överblick vid beslutsfattandet och ger dessutom bättre
möjligheter att väga alternativa lösningar mot varandra. Som en fördel an
ges också att man får större möjligheter till en effektiv resultatvärdering.
De flesta remissinstanserna har accepterat särkostnadsprincipen, i många
fall dock med någon tvekan. För verkstads- och fackfunktionerna tar man
avstånd från denna princip och kräver i några fall fortsatt utredning.
Flertalet remissinstanser anser att en förbättrad redovisning och rappor
tering inom försvaret är både nödvändig och önskvärd. Omdömena om ut
redningens förslag i dessa hänseenden är i huvudsak positiva. Foriifikationsförvaltningen, statskontoret och riksrevisionsverket anser dock att en
bättre samordning mellan olika statliga myndigheter behövs beträffande
utvecklingen av olika redovisningssystem. Denna bättre samordning skulle
även behövas vid införandet av systemen. Överbefälhavaren, civilförvalt
ningen och materielverket uttalar sig för ett i förhållande till utredningens
förslag något förenklat system för redovisning, eftersom ADB-behandlingen
annars skulle bli för omfattande.
I fråga om prestationsmätningen föreslår samhällsvetenskapliga fakul
teten i Lund att en undersökning görs av möjligheterna att skapa en na
turlig prestationsmätning genom leveranskontroll i ett system med köparsäljar-förhållande mellan programansvariga myndigheter och verksamhetsställena.
Att bindningarna på anslagen släpps är en väsentlig faktor för att öka
effektiviteten i organisationen anser överbefälhavaren och sjukvårdsstyrel
sen. Materielverket framhåller dock, att man kommer att behöva ha kvar
många bindningar och restriktioner på de lokala myndigheterna.
4. Övrig utredningsverksamhet samt försöksverksamhet inom den civila sek
torn
Den försöksverksamhet med programbudgetering som bedrevs i anslut
ning till programbudgetutredningen omfattade ett begränsat antal myndig
heter. Genom beslut den 9 februari 1968 har Kungl. Maj :t föreskrivit att en
utvidgad försöksverksamhet med programbudgetering skall äga rum samt
angett vissa riktlinjer för förberedelsearbetet. Omfattningen av försöksverk
samheten har bestämts så, att statliga verksamhetsområden av olika karak
tär har blivit representerade och att minst ett område under varje departe
ment — utom civildepartementet -—- ingår.
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De verksamhetsområden och myndigheter som f. n. omfattas av försöks
verksamheten redovisas i följande sammanställning.
Departement

Område

Justitiedepartementet

Åklagarväsen
Polisväsen
Kriminalvård
Utvecklingsbistånd

Utrikesdepartementet
Socialdepartementet
Kommunikationsdeparte
mentet
Finansdepartementet

Utbildningsdepartementet
Jordbruksdepartementet

Handelsdepartementet

Inrikesdepartementet
Industridepartementet

Myndighet

Riksåklagaren
Rikspolisstyrelsen
Kriminalvårdsstyrelsen
Styrelsen för internationell
utveckling
Arbetarskydd
Arbetarskyddsstyrelsen
Bakteriologisk diagnostik och Statens bakteriologiska labo
preparattillverkning
ratorium
Vägväsen
Statens vägverk
S j öfart
Sjöfartsstyrelsen
Statistikproduktion
Statistiska centralbyrån
Rationaliseringsverksamhet
Statskontoret
Revi sionsverksamhet
Riksrevisionsverket
Statligt civilt byggande
Byggnadsstyrelsen
Högre utbildning och forsk
Universitetskanslersämbetet
ning
Högre utbildning och forsk
Lantbrukshögskolan
ning
Lantmäteriverksamhet
Lantmäteristyrelsen
Kartproduktion
Rikets allmänna kartverk
Patent- och registreringsPatent- och registrerings
verksamhet
verket
Ekonomisk försvarsbered
Överstyrelsen för ekonomisk
skap
försvarsberedskap
Arbetsmarknadspolitik
Arbetsmarknadsstyrelsen
Geologiska undersökningar
Sveriges geologiska under
sökning
Allmän provningsverksamhet Statens provningsanstalt
Skeppsprovningsverksamhet
Statens skeppsprovningsanstalt
Teknisk forskning och indu Styrelsen för teknisk utveck
striellt utvecklingsarbete
ling

Med stöd av Kungl. Maj :ts bemyndigande i beslutet den 9 februari 1968
har vederbörande departementschefer tillkallat ledningsgrupper för pro
grambudgetarbetet, en för varje departement. I ledningsgrupperna ingår
representanter från resp. departement, finansdepartementet och riksrevi
sionsverket. I vissa ledningsgrupper är också berörda myndigheter repre
senterade.
Kungl. Maj :t har vidare förordnat att försöksmyndigheterna inom sig skall
tillsätta arbetsgrupper för programbudgetarbetet.
Ledningsgrupperna har till uppgift att i nära kontakt med arbetsgrupper
na överväga frågor om målsättning, programindelning, anslagsformer etc.
Ledningsgrupperna är ansvariga för att arbetet framskrider i enlighet med
Kungl. Maj :ts beslut och har att lämna anvisningar i fråga om programbud
getarbetet inom resp. verksamhetsområden. Arbetsgruppernas uppgift är att
utreda hur programbudgetprinciperna kan tillämpas inom resp. myndighets
verksamhet samt att medverka i förberedelser och genomförande av prak
tiska försök.
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Under tiden fram till den 1 september 1968, då försöksmyndigheterna av
lämnade en rapport som visade hur principerna för programbudgetering
med kostnadsredovisning kunde tillämpas inom resp. verksamhetsområde,
karaktäriserades försöksverksamheten av grundläggande utrednings- och
analysarbete. Ett första steg i analysarbetet var att med utgångspunkt från
gällande intruktioner och andra författningar formulera målsättningar för
verksamheten samt att avgränsa preliminära program. Analysen vidgades
därefter till att även omfatta en kartläggning av kostnadsbilden och presta
tionerna inom de preliminärt avgränsade programmen. Förutsättningarna
för redovisning av kostnader och prestationer klargjordes och skisser till
kontoplaner upprättades. Vidare påbörjades en kartläggning av de faktorer
som påverkar omfattningen och innehållet i de olika programmen. Möjlig
heterna att förutse, påverka och med någon säkerhet uppskatta dessa fak
torer bedömdes. Resultaten av utrednings- och analysarbetena sammanfat
tades av ledningsgrupperna och delgavs under hand vederbörande fackde
partement, finansdepartementet och riksrevisionsverket. En annan väsent
lig arbetsuppgift för ledningsgrupperna och arbetsgrupperna under denna
inledande period var att inom resp. departement och myndigheter informera
om innebörden av programbudgetering. Några egentliga praktiska försök
med programbudgetmetoder som kostnadsredovisning, prestationsmätning
och intern budgetering ägde inte rum utom vid de myndigheter som redan
tidigare påbörjat försöksverksamhet i anslutning till programbudgetutredningens arbete.
Riksrevisionsverket anbefalldes i Kungl. Maj :ts beslut den 9 februari 1968
att lämna försöksmyndigheterna bistånd vid genomförandet av försöksverk
samheten i fråga om information och utbildning samt omläggning av redo
visningssystem. Riksrevisionsverket har bedrivit informationsverksamhet
avseende principer och innehåll i programbudgetutredningens betänkande.
Vidare har verket vid olika tillfällen anordnat utbildning för ledamöterna i
arbetsgrupper och ledningsgrupper. Vid utbildningen har frågor om kost
nadsredovisning, prestationsmätning, planering och budgetering behandlats.
Riksrevisionsverket har också medverkat i försöksmyndigheternas arbete
med redovisningsfrågor.
Försöksmyndigheterna har den 1 september 1968 avlämnat rapporter om
resultaten av utredningsarbetet. Flera av myndigheterna har dessutom som
ett led i utredningsverksamheten vid sidan av de vanliga anslagsframställ
ningarna för budgetåret 1969/70 utarbetat petita i programtermer. Några
av försöksmyndigheterna har lämnat anslagsframställningar endast i pro
gramform, nämligen vägverket, sjöfartsstyrelsen, statskontoret, statens provningsanstalt samt patent- och registreringsverket. Medelsberäkningarna har
dock i regel skett med den utgångspunkten att nuvarande riksstatsanslag
bibehålls.
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Efter det att myndigheternas rapporter inkommit har ledningsgrupperna
utvärderat dessa och sammanfattat sina slutsatser och förslag i rapporter
till vederbörande departement. Ledningsgruppernas rapporter är f. n. före
mål för beredning.
Av de förslag som avser en omläggning redan fr. o. m. budgetåret 1969/
70 kan nämnas att kommunikationsdepartementets ledningsgrupp förordar
för sjöfartsverkets del en övergång till mera programbudgetinriktade an
slag. Bortsett från vissa anslag av social karaktär är de förordade anslagen
följande:
1. Allmänna sjövägar
2. Säkerheten på fartyg
3. Åtgärder för yrkesfisket
4. Åtgärder för fritidsbåttrafiken
5. Övrig verksamhet
Härutöver skall anvisas medel för kapitalinvestering i sjöfartsverkets fond.
Räntor och avskrivningar på dessa investeringar belastar verkets driftan
slag.
Som jämförelse kan redovisas tidigare anslag till motsvarande ändamål.
Jämförelsen bör göras med budgetåret 1965/66, då den vid sjöfartsstyrelsen
bedrivna försöksverksamheten med programbudgetering ännu inte föranlett
någon ändring beträffande riksstatsanslagen och sjöfartsverkets fond ännu
inte inrättats. Anslagen var följande:

Sjöfartsverket
Sjöfartsstyrelsen:
1. Avlöningar
2. Omkostnader
Lots- och fyrstaten:
3. Avlöningar
4. Omkostnader
F artygsinspektionen:
5. Avlöningar
6. Omkostnader

Säkerhetsanstalter för sjöfarten m. m.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Säkerhetsanstalter för sjöfarten
Materielanskaffning till vissa farleder m. m.
Viss omläggning av utprickningssystemet för sjöfarten
Driftkostnader för radionavigeringsstationer
Anskaffning av lotsbåtar
Viss utrustning för statlig sjöräddningsverksamhet
Statens isbrytarverksamhet
Mätnings- och rekognosceringsverksamhet
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Hamnar och farleder
15. Bidrag till handelshamnar och farleder
16. Statliga farledsarbeten
17. Bidrag till byggande av fiskehamnar m. m.
18. Underhåll och drift av statens fiskehamnar och farleder
19. Bidrag till byggande och underhåll av mindre hamnar och farleder, att
avräknas mot automobilskattemedlen
Den av ledningsgruppen föreslagna programindelningen vid sjöfartsverket
korresponderar med de programbudgetinriktade anslagen. Beträffande un
derindelningen av programmet allmänna sjövägar förordas en indelning i ca
30 lokala sjöfartsområden och 3 områden för genomgående sjöfart.
Efter förslag av riksrevisionsverket har statsmakterna beslutat att den
statliga redovisnings- och revisionsverksamheten skall omorganiseras (prop.
1967: 79, SU 82, rskr 194). Beslutet innebär bl. a. att ett enhetligt ADB-redovisningssystem såvitt möjligt skall införas inom statsdriften. Ett av riksrevi
sionsverket utvecklat generellt ADB-redovisningssystem togs i bruk i be
gränsad omfattning den 1 juli 1968. Rutiner för kassabokföring och kost
nadsredovisning har utvecklats och ytterligare utvecklingsarbete pågår.
Systemet medger fördelning av kostnaderna på kostnadsslag, kostnadsställe
och kostnadsbärare. Vid utvecklingen av redovisningssystemet har den av
programbudgetutredningen föreslagna normalkontoplanen för statliga myn
digheter, S-planen, legat som grund.
Kungl. Maj :t har genom beslut den 28 juni 1968 bifallit en framställning
från riksrevisionsverket om bemyndigande att — i den mån så anses erfor
derligt för försöksverksamhet med programbudgetering och genomförande
av ny statlig redovisningsorganisation — med giltighet från och med den
1 juli 1968 tills vidare lämna dispens från bestämmelserna i kungörelsen
den 30 maj 1941 (nr 535) angående föreskrifter rörande bokföring och redo
visning av utgifter från omkostnadsslag för statliga verk och myndigheter
m. m.
Den praktiska försöksverksamhet som påbörjats eller avses att påbörjas
så snart lämpliga försöksrutiner utarbetats avser i första hand budgetering,
kostnadsredovisning och prestationsmätning. I fråga om kostnadsredovis
ningen gäller att kontoförteckningar och konteringsrutiner grundas på S-pla
nen. I vissa fall har endast enklare sammanställningar av redovisningsmaterialet gjorts vid sidan av den vanliga kassabokföringen. Kostnadsredovis
ningen kommer i inledningsskedet att bedrivas manuellt. Det främsta syftet
är att utprova principer och vinna erfarenheter för att på relativt kort sikt
möjliggöra ett införande av rutiner för löpande kostnadsredovisning med
rapportering inom myndigheterna. Genom kostnadsredovisningen ökas
mängden av ekonomisk information. Kostnaderna för att producera och
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utnyttja denna information blir höga om redovisningen sker manuellt. Riks
revisionsverket arbetar f. n. på en plan för bl. a. för söksmyndigheternas
anslutning till det generella ADB-redovisningssystemet.
En väl utvecklad prestationsmätning är en väsentlig komponent i det av
programbudgetutredningen föreslagna programbudgetsystemet. Kungl. Maj :t
har den 28 juni 1968 uppdragit åt riksrevisionsverket att genom en särskilt
tillkallad expertdelegation verkställa utredning rörande mätning av produk
tivitet och effektivitet inom offentlig verksamhet. Utredningsarbetet bör en
ligt direktiven genomföras från såväl teoretiska som praktiska angrepps
punkter och resultaten bör komma de statliga myndigheterna till godo dels
genom att erfarenheter och utprövade metoder successivt bekantgörs, dels
genom en sammanfattande slutrapport.

5. Övrig utredningsverksamhet inom försvaret
Parallellt med försvarskostnadsutredningens arbete har inom försvarsde
partementet bedrivits ett utredningsarbete med syfte att utveckla ett plane
rings- och budgetsystem för departementets hela verksamhetsområde med
tillämpning av programbudgetteknik. För arbetet med att utforma en pro
grambudget har en särskild ledningsgrupp, programbudgetgruppen, tillsatts
inom försvarsdepartementet. Genom beslut i februari 1968 har Kungl. Maj :t
uppdragit åt överbefälhavaren, försvarsgrenscheferna, försvarets centrala
förvaltningsmyndigheter, försvarets forskningsanstalt och civilförsvarsstyrelsen att medverka i arbetet på att förbereda övergång till programbudgetering.
Programbudgetgruppen har i juni 1968 lämnat en sammanfattande orien
tering om arbetsläget beträffande utvecklingen av ett system för planering
och programbudgetering inom försvaret (Stencil Fö 1968:3).
Det av programbudgetgruppen redovisade planeringssystemet innebär att
nuvarande sjuårsplaner för krigsmaktens utveckling ersätts av femåriga
rullande programplaner. Programplanerna upprättas av myndigheterna mot
bakgrund av en mera långsiktig plan för försvarets utveckling, en perspektivplan. Av denna skall framgå både de långsiktiga målen för försvaret
och tänkbara alternativa utvecklingar i fråga om försvarets omfattning och
sammansättning i stort. Perspektivplanen avses sträcka sig femton år fram
åt i tiden. Målformuleringen för försvaret tänks framdeles knytas till olika
angreppsfall som försvaret skall kunna möta. De angreppsfall som statsmak
terna fastställer att ligga till grund för försvarets planering benämns dimen

sionerande angreppsfall.
Försvarsplaneringen förutsätts liksom hittills grundas på studier och ut
redningar. Miljöstudier skall därvid bedrivas för att klarlägga bl. a. den mi-
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litärpolitiska och tekniska bakgrunden för an greppsfallen och för att beskri
va de dimensionerande angreppsfallen. Beslut om försvarets utformning och
utveckling avses enligt det nya planeringssystemet kunna fattas på grundval
av alternativstudier, som bl. a. skall ange de alternativ som bör hållas öppna
för försvarets utveckling.
Nya vapensystem och större förändringar i organisationen m. m. skall re
dovisas i s. k. systemplaner. En sådan plan skall täcka systemets hela livs
längd och omfatta alla kostnader och resurskrav som systemet kan orsaka.
Planeringen och verkställigheten inriktas på krigsförbanden. Dessa förs
samman i ett antal ändamålsinriktade program. Programindelningen bör
göras så att både kvalitativa och kvantitativa mål kan anges för program
men. Programansvarig myndighet skall finnas för varje program.
I det förslag till programindelning som redovisas har krigsförband med
samma målinriktning förts samman till huvudprogram. Förband eller funk
tioner som har stöduppgifter i krig eller som är motiverade av fredsorganisationen har samlats i särskilda program. Huvudprogrammen har indelats
i delprogram och dessa i programelement.
Huvudprogrammen har följande omfattning i stort.
1. Fältförband: arméns fältförband.
2. Lokalförsvarsförband: arméns lokalförsvarsförband och hemvärnet.
3. Kust- och sjöförsvarsförband: marinens krigsförband.
4. Luf tf örsvarsförband: de delar av luftförsvaret som ingår i flygvapnet
utom de förband som hänförts till det gemensamma bas- och underhållsprogrammet för flygstridskrafterna.
5. Attack- och spaningsförband: flygvapnets attack- och spaningsförband
utom de förband som hänförts till det gemensamma bas- och underhållsprogrammet för flygstridskrafterna.
6. Flygstridskrafternas bas- och underhållsförband: förband av gemen
sam karaktär för program 4 och 5 samt flygtransportförband.
7. Central och högre regional ledning: krigsförband och anläggningar som
ingår i högkvartersorganisationen och den högre regionala ledningen samt
fredsorganisationen vid centrala och högre regionala staber och förvalt
ningar.
8. Gemensamma stödfunktioner: gemensamma serviceorgan eller funk
tioner för hela krigsmakten; här ingår bl. a. gemensamma skolor, inskrivningsväsende, lagerhållning av gemensamma förnödenheter, musik-, arkivoch museiverksamhet.
9. Allmän försvarsforskning: forsknings- och utvecklingsverksamhet som
inte direkt kan hänföras till övriga program; här ingår bl. a. försvarets
forskningsanstalt.
10. Civilförsvar m. m.: civilförsvaret, det psykologiska försvaret och vissa
för totalförsvaret gemensamma funktioner.

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 2: Gemensamma frågor

49

De krigsorganisatoriska programmen kan uppfattas som mål för verksam
heten i fred. Fredsorganisationen blir alltså ett medel för att producera
och vidmakthålla en mobiliseringsbar krigsorganisation. Denna produktion
bedrivs vid olika staber, förvaltningar och förband. Verksamheten har av
programbudgetgruppen indelats i s. k. prestationsområden. Indelningen har
i stort gjorts på följande sätt.
1. Operativt vidmakthållande omfattar den verksamhet som på kort sikt
syftar till att vidmakthålla redan organiserade krigsförband. Här ingår drift
av fredsorganisationen, repetitionsutbildning m. m.
2. Grundutbildning omfattar grundutbildning av värnpliktiga och fast an
ställda.
3. Materielanskaffning omfattar investeringar i krigs- och fredsmateriel.
4. Investeringar i anläggningar omfattar investeringar i befästningar och
byggnader för krigs- och fredsorganisationen.
5. Forskning och utveckling omfattar alla investeringar i såväl allmän
som objektsbunden forskning samt försök och utveckling av vapensystem
m. m.
Verksamheten inom försvaret kan enligt programbudgetgruppen beskri
vas så att staber, förvaltningar och förband inom de olika prestationsområdena levererar tjänster sinsemellan och till de olika programmen. För att
dessa tjänster skall kunna utföras krävs att resurser ställs till förfogande.
I s. k. uppdrag anges de tjänster som skall utföras och den tilldelning av
resurser som har bedömts nödvändig för att utföra dessa tjänster. Uppdra
gen innehåller dessutom erforderliga handlingsregler. De uppdrag som
lämnas av Kung!. Maj :t benämns primäruppdrag. För att fylla kraven på
anknytning till program å ena sidan och fredsorganisationens produktions
enheter å andra sidan måste varje uppdrag avgränsas så att det tillhör ett
huvud- eller delprogram och ett prestationsområde samt berör en myndig
het eller förvaltning.
Den årliga programbudgeten kan beskrivas som en fullständig samling
av primäruppdrag avseende verksamheten under det aktuella budgetåret.
Programbudgeten kommer att kunna uppställas dels efter program, dels
efter prestationsområden. Riksdagen får härigenom möjlighet att fördela
anslag och bemyndiganden dels på program, dels på prestationsområden.
Som underlag för avvägningen har riksdagen tillgång till de tidigare nämn
da programplanerna och perspektivplanerna.
I statsverkspropositionen eller annan proposition avses lämnas en redo
visning till riksdagen för verksamheten under det senast förflutna budget
året med angivande av bl. a. hur tilldelade resurser har utnyttjats.
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6. Försöksverksamhet inom försvaret
Kungl. Maj :t har genom beslut i november 1967 och mars 1968 uppdragit
åt överbefälhavaren och civilförsvarsstyrelsen att fortlöpande bedriva mil
jöstudier som underlag för val av dimensionerande angreppsfall.
Genom beslut i juni och september 1968 har Kungl. Maj :t vidare upp
dragit åt överbefälhavaren och civilförsvarsstyrelsen att före den 1 mars
1971 inkomma med perspektivplaner för krigsmaktens och civilförsvarets
utveckling under en femtonårsperiod räknad fr. o. m. år 1972. Planerna
skall i möjlig mån redovisas i programtermer. Arbetet skall betraktas som
försöksverksamhet och bedrivas i nära kontakt med försvarsdepartementet.
På initiativ av försvarskostnadsutredningen påbörjades under år 1964 vid
Skånska dragonregementet (P 2) förberedelser för försöksverksamhet med
ekonomisystem. Försvarskostnadsutredningen fick genom beslut i mars
och oktober 1965 Kungl. Maj:ts medgivande att intill den 1 juli 1966 be
driva försök med ekonomisk redovisning, intern budgetering och rapporte
ring vid P 2, Norra Smålands regemente (I 12), Karlskrona försvarsom
råde och Blekinge kustartilleriförsvar (Fo 15/BK) med Karlskrona kust
artilleriregemente (KA 2), Karlskrona örlogsskolor (KÖS) och Skånska
flygflottiljen (F 10). Syftet med försöken var att pröva tillämpningen av
företagsekonomiska principer i den militära verksamheten och att på lokal
och regional nivå pröva och få underlag för detaljutformning av ett system
för ekonomisk planering, samordning, ledning och kontroll av verksam
heten. Försöken fortsatte i samma omfattning och med samma inriktning
under budgetåret 1966/67.
Ytterligare ett väsentligt syfte med försöksverksamheten var att pröva
vilka konsekvenser en större ekonomisk handlingsfrihet för lokala myn
digheter får för effektiviteten i verksamheten. Enligt gällande budgetsystem
anvisas medel till lokala myndigheter genom beslut av centrala myndigheter
från ett stort antal riksstatsanslag, som i sin tur kan delas upp på anslags
poster eller andra anvisningar på maximerade belopp. Genom dessa anvis
ningar regleras vilka slag av resurser som får förbrukas vid förbanden och
omfattningen av förbrukningen. Kontroll av förbrukningen sker genom bok
föring på redovisnings titlar som svarar mot anvisningarna. Budget- och re
dovisningssystemet styr härigenom de lokala myndigheternas val och för
brukning av resurser. Detta system försvårade under budgetåren 1965/66
och 1966/67 användandet av de budget- och redovisningsmetoder som för
svarskostnadsutredningen önskade pröva. För budgetåret 1967/68 anvisa
des därför medel för försöksförbanden I 12, P 2 och F 10 som ett belopp
(jfr prop. 1967: 155, SU 200, rskr 392). Verksamheten reglerades med hjälp
av förbandsbudgetar. Dessa innehöll dels de uppgifter som överordnade
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myndigheter ålagt förbanden, dels beräknad resursförbrukning. Utbetal
ningarna för försöksförbanden redovisades på ett särskilt förslagsanslag i
riksstaten, benämnt Förband med särskild budget. Anslaget fördes upp med
ett formellt belopp av 1 000 kr. Besparingar som svarade mot de budgete
rade utgifterna avsågs uppkomma på andra riksstatsanslag, som inte fick
belastas med utgifter för förbanden.
För innevarande budgetår har verksamheten utvidgats så att försöken vid
KÖS fått samma utformning som vid I 12, P 2 och F 10. Vidare bedrivs vid
Bergslagens artilleriregemente (A 9) försök med en utgiftsredovisning av
ungefär samma typ som vid de övriga försöksförbanden. Den interna kost
nadsredovisningen på olika verksamhetsställen har emellertid begränsats så
att bokföring sker enligt nuvarande titelredovisningssystem men utökad
med hänvisning till specificerade uppdrag. Ledningen av försöken har förts
över till försvarsgrenscheferna med överbefälhavaren som samordnings
myndighet.
Vidare bedrivs fr. o. m. innevarande budgetår försöksverksamhet med
verksamhetsplanering, budgetering och därav betingade organisationsförsök
vid arméstaben. Försöken är avsedda att ge erfarenheter av hur centrala
stabers och förvaltningars egen verksamhet skall bedrivas i ett programbudgetorienterat system. Utbetalningarna redovisas mot ett särskilt anslag,
Arméstaben (jfr prop. 1968: 155, SU 186, rslcr 396).
Som ett led i försöksverksamheten har vidare de ordinarie anslagsfram
ställningarna för budgetåret 1969/70 avseende armén kompletterats med en
redovisning av hur motsvarande framställning skulle kunna utformas i ett
programbudgetsystem.
7. Anslagsteknisk omläggning

Sammanslagning av avlönings- och omkostnadsanslagen
Programbudgetutredningen föreslog att man, redan innan programbudgetering infördes vid myndigheterna, som en partiell reform skulle föra ihop
de nuvarande avlönings- och omkostnadsanslagen på riksstaten. Förslaget
har tillstyrkts av remissinstanserna.
Genom beslut den 22 mars 1968 har Kungi. Maj :t utfärdat anvisningar för
myndigheternas anslagsframställningar för budgetåret 1969/70. Därvid fö
reskrevs att myndigheternas avlönings- och omkostnadsanslag skulle sam
manslås till ett myndighets- eller förvaltningskostnadsanslag. Till detta an
slag kunde också föras vissa särskilda myndighetsanslag, såsom materielanslag eller särskilda expensanslag. Undantag från den anbefallda sam
manslagningen kunde medges efter särskild prövning, vilket bl. a. skett
under fjärde huvudtiteln beträffande försvarsgrenarnas anslag.
I anvisningarna angavs även att inom den sammanlagda anslagsramen
myndigheterna skulle kunna ges viss rätt till omflyttning av olika kostnads-
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komponenter. Därvid skulle samtidigt kravet på att myndigheterna skulle
disponera sina resurser så att anslagsöverskridanden undveks komma att
skärpas.

Redovisning av pensions- och socialförsäkringskostnader
Programbudgetutredningen föreslog att pensionskostnader, sjukförsäk
ringsavgifter och andra sociala kostnader för den statliga personalen vid
programbudgetering skulle redovisas som komplementkostnader hos myn
digheterna. Pålägget för dessa kostnader beräknades av utredningen under
vissa angivna förutsättningar till 19 å 22 % av de under år 1967 utgående
lönerna. Vid remissbehandlingen förordade vissa myndigheter att dessa kost
nader i stället skulle upptas som utgifter hos myndigheterna.
Genom beslut den 30 juni 1967 uppdrog Kungl. Maj:t åt riksförsäkrings
verket och statens personalpensionsverk att gemensamt utarbeta förslag till
system för beräkning av pensions- och socialförsäkringskostnader hos stat
liga myndigheter.
Ämbetsverken har den 29 december 1967 redovisat utredningsuppdraget.
Därvid förordas att under en första tillämpningsperiod kostnaderna för per
sonalpensionering och socialförsäkring under angivna förutsättningar be
räknas till 22 % av respektive verks lönesumma. Verken påpekar att häri
inte ingår kostnaderna för eventuell framtida höjning av nettopensions
förmåner till dem som redan pensionerats. Vidare underströks att det perso
nalstatistiska materialet som legat till grund för beräkningarna inte möjlig
gjorde god precision. Fördelarna med det föreslagna systemet ansågs dock
vara så pass framträdande att systemet trots beräkningarnas bristande
precision syntes böra genomföras med nu beräknade kostnadstal. För vissa
verksamheter, bl. a. affärsverken samt eventuellt försvaret, förutsatte en
omläggning dock vissa ytterligare undersökningar.
Genom prop. 1968: 77 föreslog Kungl. Maj :t införandet av en allmän ar
betsgivaravgift motsvarande 1 % av utgivna löner. Avgiften skulle även om
fatta de offentligt anställda. Riksdagen har sedermera beslutat att införa av
giften (SU 133, BeU 44, rskr 293, 305) med verkan fr. o. m. den 1 januari
1969.
I de den 22 mars 1968 utfärdade anvisningarna för myndigheternas an
slagsframställningar för budgetåret 1969/70 anbefalldes myndigheterna att,
under avlöningsanslag och andra anslag varifrån lönekostnader för perso
nal bestreds, beräkna ett lönekostnadspålägg, som uppgick till 23 % av lö
nebeloppen. Härav avsåg 22 procentenheter pensions- och socialförsäkrings
kostnader samt en procentenhet arbetsgivaravgiften. För statsbidragsanslag
gavs särskilda föreskrifter. För de ramreglerade försvarsutgifterna angavs
senare i särskilda anvisningar att lönekostnadspålägg inte skulle beräknas
av myndigheterna. Även affärsverken undantogs enligt anvisningarna från
föreskrifterna om lönekostnadspålägg.
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I anvisningarna angavs vidare att det kunde komma att erfordras olika
Procentsatser för lönekostnadspålägget för olika personalkategorier. Denna
tiaga skulle snarast utredas och om möjligt tas upp i regleringsbreven våren
1969. Detta skulle dock inte påverka anslagsberäkningen för budgetåret
1969/70.
Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 10 maj 1968 har jag till
kallat en utredningsman med uppdrag att utveckla system med differen
tierade lönekostnadspålägg inom den statliga verksamheten. Utrednings
mannen beräknas redovisa sitt uppdrag under år 1969.
Genom beslut den 28 maj 1968 uppdrog Kungl. Maj:t åt riksrevisionsver
ket att i samråd med riksförsäkringsverket och statens personalpensions
verk utreda lämpligt administrativt förfarande för utbetalning och upp
börd i myndigheternas redovisning och på riksstaten av de belopp som
hänför sig till pensions- och socialförsäkringskostnaderna samt kostnader
lör den allmänna arbetsgivaravgiften ävensom utgifterna för utgående pen
sioner, m. m.
Riksrevisionsverket har den 6 november 1968 redovisat utredningsupp
draget. Förslaget innebär bl. a. att myndigheterna i samband med löneut
betalningar belastar sin bokföring med lönekostnadspålägget och för om
detta till en inkomsttitel benämnd Pensionsmedel m. m. Från denna in
komsttitel skulle sedan bestridas statens utgifter för utgående pensioner,
socialförsäkringsavgifter, m. m.
Anslagsframställningarna för budgetåret 1969/70 upptog belopp för löne
kostnadspålägg avseende den nuvarande organisationen med ca 1 700 milj.
kr. Härutöver kom belopp för lönekostnadspålägg avseende nya tjänster
m. m.
Affärsverksu Iredningen har i sitt den 4 november 1968 avgivna betän
kande (SOU 1968:45 och 46) framfört förslag om ändrade former för be
stridande av affärsverkens pensionskostnader. Utredningens förslag är f. n.
föremål för remissbehandling.

Redovisning av lokalhyror m. m.
Programbudgetutredningen föreslog att vid en övergång till programbudgetering skulle kostnader för lokalhyror m. m., som bestreds över ersättningsanslagen till fastighetsfonderna, bestridas av respektive myndighet.
Förslaget tillstyrktes av remissinstanserna.
I de den 22 mars 1968 utfärdade anvisningarna för anslagsframställ
ningarna för budgetåret 1969/70 föreskrevs att lokalkostnaderna skulle in
räknas i riksstatsanslagen för de verksamheter som kostnaderna hänförde
sig till. Undantag meddelades senare för bl. a. redovisningen av försvarsgre
narnas fastighetskostnader.
Underlaget för beräkning av lokalkostnader i myndigheternas anslags
framställningar lämnades av de fondförvaltande myndigheterna. En redo4
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görelse för de beräknade kostnaderna för befintliga lokaler och under bud
getåret 1969/70 tillkommande lokaler har också redovisats till Kungl. Maj :t.
I detta sammanhang bör påpekas att lokalkostnaderna för förhyrda lokaler
beräknats på de faktiska hyrorna för hyresåret 1967/68. Vidare är beräk
ningarna vad avser tillkommande lokaler ytterst preliminära.
8. Departementschefen
I det moderna samhället intar den offentliga sektorn en alltmer framträ
dande roll. Sålunda har t. ex. de över statsbudgeten finansierade offentliga
konsumtions- och investeringsutgifterna under den senaste tioårsperioden
ökat med ca 55 % i volym. Detta innebär att dessa utgifter ökat sin andel
av bruttonationalprodukten från 14,7 % till 16,7 %. Anspråken på statliga
insatser fortsätter att växa. Samtidigt är resurserna begränsade och utrymme
för nya insatser måste, som jag framhållit vid flera tillfällen, därför såvitt
möjligt skapas genom omprövning av pågående verksamheter. Mot denna
bakgrund är varje åtgärd som kan främja effektiviteten i statsförvaltningen,
begränsa kostnaderna för pågående verksamheter och underlätta rationella
val mellan olika handlingsalternativ av stor betydelse.
Vårt nuvarande budgetsystem är liksom flertalet andra länders framvuxet
ur en kameral tradition grundad på kassabokföringen. Alternativa budget
system har diskuterats men det var först på 1950-talet som ett mera utveck
lat alternativ började ta form. Detta skedde främst i Förenta staterna.
Den amerikanska programbudgeter ingen utgick ifrån att budgeten skulle
grupperas i s. k. program för vilka statsmakterna fastställt målsättningar.
Målsättningarna skulle om möjligt anges i mätbara produkter eller tjänster.
Vid budgeteringen och senare i redovisningen skulle produktionen eller
prestationerna ställas mot kostnaderna. Av stor betydelse var att man vid
budgeteringstillfället mot varandra skulle ställa alternativa budgetförslag
för programmen med olika ambitionsnivåer och olika kostnader. Härigenom
underlättades statsmakternas val av handlingsalternativ. Det karaktäristis
ka för den amerikanska formen av programbudgetering har hittills varit
att den främst fungerat som ett planerings- och styrinstrument för stats
ledningen. Integreringen med det egentliga budgetsystemet har varit be
gränsad och är än i dag inte genomförd i någon betydande utsträckning.
I Sverige förekom under 1950-talet och början av 1960-talet en debatt om
möjligheterna att öka effektiviteten inom statsförvaltningen. Bl. a. pekade
man på möjligheterna att för statsförvaltningens del utnyttja de erfarenhe
ter som vunnits inom näringslivet. Det var mot bakgrund av bl. a. denna
diskussion som Kungl. Maj :t år 1963 på min föredragning uppdrog åt stats
kontoret att i samråd med riksrevisionsverket verkställa utredning rörande
bokföring, kostnadsredovisning och programbudgetering inom statsverksam
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heten. Chefen för försvarsdepartementet bemyndigades samtidigt att tillkalla
försvarskostnadsutredningen.
Statskontorets programbudgetutredning redovisade i mars 1967 sina för
slag i betänkandet Programbudgetering.
Programbudgetutredningen förordar en omläggning av budgeteringen på
myndighetsnivån. Sålunda skall budgetering ske på ändamålsinriktade s. k.
program. För varje program skall i budgeten anges förväntade prestationer
och kostnaderna härför. Vidare skall av budgeten framgå på vilka ansvars
områden inom myndigheten de olika programmens prestationer och kostna
der fördelar sig. Budgetförslaget skall på myndighetsnivå innefatta en syste
matisk redovisning av olika handlingsalternativ. Härutöver skall budgetför
slaget omfatta en långtidsplan uppbyggd enligt samma principer som budget
förslaget. Budgeten skall under genomförandeskedet följas löpande på grund
val av en prestations- och kostnadsrapportering. Vid budgetårets utgång
skall utfallet av budgeten analyseras och utvärderas.
I anslutning till förslaget om programbudgetering föreslår utredningen
införandet av en till programbudgeteringen anpassad kostnadsredovisning
i statsförvaltningen. Lokalkostnader och portokostnader bör enligt utred
ningen behandlas som utgifter hos myndigheterna. Kostnader för pensionsoch socialförsäkringsförmåner för de statsanställda samt kostnader för av
skrivningar och räntor på maskiner, inventarier, in. m. bör däremot behand
las som kalkylmässiga s. k. komplementkostnader. För att skapa enhetlighet
i bokföringen förordar utredningen införandet av en normalkontoplan för
statsverksamheten, benämnd S-planen.
Programbudgetutredningen anser att ett införande av programbudgete
ring bör kombineras med en vidsträckt delegering av ansvaret till och inom
myndigheterna när det gäller programmens genomförande.
Parallellt härmed bör den statliga revisionen i ökande utsträckning inrik
tas på förvaltningsrevision, dvs. effektivitetsgranskning av myndigheternas
verksamhet.
När det gäller de anslagstekniska konsekvenserna av programbudgetering
en förordas i första hand införandet av kostnadsanslag. Då detta återverkar
på riksstatens uppställning bör en sådan omläggning enligt utredningens
mening prövas i annan ordning. I avvaktan härpå bör programbudgete
ringen bygga på utgiftsanslag. Som ett första steg mot programbudgetering
förordar utredningen att man slår ihop de nuvarande avlönings- och omkostnadsanslagen till myndighetsanslag.
Som ett led i utredningsarbetet har försök och studier avseende program
budgetering bedrivits vid några myndigheter.
Vid remissbehandlingen har huvuddragen i utredningens förslag genom
gående tillstyrkts. Flera remissinstanser har dock tryckt på behovet av ytter
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ligare stildier och försök innan slutlig ställning tas till förslagen. När det
gäller utredningens konkreta förslag har vissa invändningar rests. Bl. a. har
vissa remissinstanser förordat att pensions- och socialförsäkringskostnader
na görs till utgifter hos myndigheterna.
I försvarskostnadsutredningens avgivna betänkande har utredningen re
dovisat principerna för ett nytt ekonomisystem inom försvaret och syste
mets tillämpning vid lokala och regionala myndigheter. Återstående del av
ekonomisystemet — för centrala myndigheter — avser utredningen att be
handla i elt kommande betänkande.
Det centrala i det föreslagna ekonomisystemet är budgeteringen. Budgeten
skall ge ett samlat uttryck för ledningens planer och blir därmed det främsta
styrinstrumentet. På alla nivåer skall budgeteringen bygga på en samord
nad planering av prestationer och resursförbrukning. Under genomförandet
av verksamheten skall budgeten följas upp genom fortlöpande rapportering
och redovisning av prestationer och kostnader. På grundval av en indelning
av organisationen i ansvarsområden knyts ansvaret för prestationer och slut
produkter till bestämda organisationsenheter. Utredningen föreslår att bud
getering och redovisning skall ske i kostnadstermer och att den skall bygga
på en s. k. särkostnadsprincip. För att åstadkomma ett starkt kostnadsmedvetande i den löpande verksamheten anser utredningen att internprissätt
ning bör tillämpas. De allmänna principerna för ekonomisystemet bör enligt
utredningen också gälla vid dess tillämpning inom försvarets verkstäder.
Principerna i försvarskostnadsutredningens förslag har i stort sett till
styrkts av remissinstanserna. Flera av remissmyndigheterna anser sig dock
inte kunna göra en slutlig bedömning av den föreslagna tillämpningen vid
lokala och regionala myndigheter innan utredningen även behandlat den
centrala nivån. Invändningar riktas främst mot tillämpningen av särkostnadsprincipen.
Den försöksverksamhet som bedrevs av statskontorets programbudgetutredning utvidgades väsentligt genom Kungl. Maj :ts beslut den 9 februari
1968. Den omfattar nu verksamheter under samtliga departement, utom
civildepartementet. Sammanlagt är det på den civila sektorn ett drygt tjugo
tal försöksområden av varierande storlek. Till de större hör polisväsendet,
vägväsendet, den högre utbildningen och forskningen samt arbetsmarknads
verket. Bland de mindre kan nämnas arbetarskydd och slteppsprovningsverksamhet.
Enligt anvisningarna för den utvidgade försöksverksamheten skulle myn
digheterna, i samverkan med bl. a. departementala ledningsgrupper, utforma
programindelning för sina verksamhetsområden och utarbeta rutiner för
prestations- och kostnadsredovisning. Myndigheterna skulle vidare före den
1 september 1968 avlämna ett preliminärt förslag, som visade hur princi
perna för programbudgetering kunde tillämpas inom verksamhetsområdet.
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Åt riksrevisionsverket lämnades uppdrag bl. a. att medverka vid utbild
ning och information i programbndgetfrågor samt vid omläggningen av re
dovisningssystemen. Riksrevisionsverket har med anledning härav anord
nat en omfattande utbildningsverksamhet för berörda myndigheters perso
nal samt bedrivit utvecklingsarbete bl. a. beträffande redovisningssystem,
innefattande S-planen och ett på denna grundat ADB-system.
Arbetet inom försöksmyndigheterna ledde till att flertalet lämnade in an
slagsframställningar i programbndgettermer. Vissa utformade även sina
ordinarie framställningar i programbudgetform.
Under den gångna hösten har de av försöksmyndigheterna ingivna an
slagsframställningarna i programbudgettermer och överhuvudtaget utredningsläget inom försöksmyndigheterna varit föremål för utvärdering av de
departemental ledningsgrupperna. Rapporterna om utvärderingens resultat
är f. n. under beredning.
Som ett led i strävandena att samordna den långsiktiga planeringsverk
samheten inom försvaret har inom försvarsdepartementet sedan några år
pågått arbete med att utforma en programbudget. Arbetet har bedrivits av
en särskild arbetsgrupp, programbudgetgruppen, under medverkan av för
svarets myndigheter. Programbudgetgruppen har i juni 1968 lämnat en
sammanfattande skriftlig orientering om arbetsläget.
Programbudgetgruppen ser programbudgeten som ett led i ett integrerat
planerings- och budgetsystem för förvaret, som omfattar studier, planering,
beslut (budgetering) och uppföljning (resultatredovisning). Studiernas syfte
är främst att skapa underlag för planeringen. Avsikten är att genom skilda
slag av studier avgränsa de förutsättningar som skall ligga till grund för
planeringen. Olika alternativa handlingslinjer rörande försvarets utveck
ling på längre sikt konkretiseras genom perspektivplaner. På grundval av
perspektivplanen upprättas programplaner. Dessa är rullande femårsplaner,
avsedda att ge underlag för beslut i samband med det årliga budgetarbetet.
Som beslutsunderlag för viktiga förändringar i organisationen med krav på
stora investeringar i personal, materiel eller anläggningar avses särskilda
systemplaner upprättas.
Kungl. Maj :t har genom beslut under åren 1967 och 1968 uppdragit åt
överbefälhavaren resp. civilförsvarsstyrelsen att bedriva miljöstudier och att
inkomma med perspektivplaner före den 1 mars 1971.
Det påbörjade arbetet med perspektivplaner skall betraktas som försöks
verksamhet.
Den av programbudgetgruppen redovisade programindelningen har gjorts
med utgångspunkt i krigsorganisationen. Varje krigsuppgiftsorienterat pro
gram upptar ett antal krigsförband med samma målinriktning, t. ex. luftförsvarsförband. Förband eller fredsorganisatoriska enheter som i huvud
sak har gemensamma stöduppgifter i krig eller är motiverade av freds-
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organisationen har sammanförts till ett antal stödprogram. Programindel
ningen har också gjorts stegvis i huvudprogram, delprogram och programelement.
Fredsorganisationens verksamhet har indelats i ett antal produktions
områden, kallade prestationsområden. Som huvudprestationsområden an
ges operativt vidmakthållande, grundutbildning, materielanskaffning, in
vesteringar i anläggningar samt forskning och utveckling.
För att länka samman de krigsorganisatoriskt inriktade programmen
med fredsorganisationens verksamhet introducerar programbudgetgruppen
ett s. k. uppdragssystem. Ett uppdrag skall ange de prestationer som skall
utföras, resurstilldelningen härför samt vissa handlingsregler (t. ex. för
omdisponering av resurser). De årliga anslagsframställningarna avses ske
i form av förslag till uppdrag. Budgetprövningen skall bestå i en prövning
av uppdragsförslagen. Den årliga programbudgeten skulle kunna beskrivas
som en fullständig samling uppdrag för det aktuella budgetåret.
Anslagen på riksstaten bör enligt programbudgetgruppens mening an
visas på huvudprestationsområden inom resp. huvudprogram, t. ex. Fält
förband : Materielanskaffning.
I anslutning till försvarskostnadsutredningens arbete har försöksverk
samhet bedrivits vid vissa förband med början budgetåret 1965/66. Syftet
härmed har varit att få underlag för detaljutformningen av det ekonomi
system för lokal nivå som försvarskostnadsutredningen arbetade med.
Fr. o. m. innevarande budgetår har ledningen av försöken övertagits av
försvarsgrenscheferna under överbefälhavarens samordning. Vid de flesta
försöksförbanden är syftet att utveckla och utvärdera det av försvarskostnadsutredningen föreslagna systemet. Vid ett förband (A 9) tillämpas ett
förenklat förbandssystem med begränsad intern kostnadsredovisning. Vi
dare bedrivs försöksverksamhet vid arméstaben med tillämpning av grund
principerna för det föreslagna ekonomisystemet. Avsikten är att få erfaren
heter av systemet på en central myndighet.
I de den 22 mars 1968 av Kungl. Maj :t utfärdade anvisningarna för an
slagsframställningarna för budgetåret 1969/70 föreskrevs vissa anslagstekniska omläggningar. Sålunda skulle anslag till avlöningar och omkost
nader slås samman till gemensamma myndighetsanslag. Vidare skulle lönekostnadspålägg med 23 % för pensions- och socialförsäkringskostnader be
räknas under myndighetsanslag och andra anslag varifrån löner bestreds
samt hyreskostnader tas upp under myndighetsanslag och i förekommande
fall under sakanslag. Dessa åtgärder ansluter till förslag som programbudgetutredningen har framlagt.
Jag övergår nu till att redovisa min syn på den hittills bedrivna utred
nings- och försöksverksamheten och vissa därmed sammanhängande frågor.
Utvecklingen av den offentliga sektorn och av samhällsekonomin under
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de fem år som gått sedan statskontoret och riksrevisionsverket fick utred
ningsuppdraget rörande programbudgetering och försvarskostnadsutredningen tillkallades har understrukit vikten av att åtgärder vidtas för att
stimulera en ständig prövning av pågående aktiviteter. Ett intensivt rationaliseringsarbete kan skapa utrymme för ett mera omfattande reformar
bete än som annars blir möjligt.
Under de gångna fem åren har ett antal åtgärder vidtagits för att skapa
en effektivare och rationellare statsförvaltning. Ibland har dessa åtgärder
lett till direkta besparingar, i andra fall har rationaliseringsvinsten tagits
ut i form av höjd ambitionsnivå på verksamheten i fråga. Det stora fler
talet rationaliseringsåtgärder har vidtagits löpande inom ramen för myn
digheternas ordinarie verksamhet. Andra åter har innefattat mera ingri
pande förändringar i verksamheten. Bland åtgärder av detta slag inom
skilda verksamhetsområden kan nämnas sammanslagningar av myndig
heter, t. ex. inrättandet av försvarets materielverk och den nya socialsty
relsen, den fortgående rationaliseringen inom sjöfartsverket samt införan
det av ADB i folkbokföring och skatteväsen. Bland aktuella åtgärder kan
pekas på omläggningen till ADB av fastighetsregistreringen. Detta arbete
att ständigt effektivisera förvaltningen pågår och skall fortsätta med oav
bruten energi.
Samtidigt har behovet att finna alternativ till det traditionella budget
systemet blivit allt mera märkbart. Programbudgetutredningens förslag
syftar till ett nytt budgetsystem som bättre än det nuvarande skall möjlig
göra rationella avvägningar mellan olika handlingsalternativ, i första hand
inom en myndighets egen ram men i viss utsträckning även inom budgeten
som helhet. Budgetering på program medför att statsmakterna klarare än
i dag preciserar målsättningen för de olika verksamheterna. De prestatio
ner som myndigheterna skall fullgöra under de skilda programmen skall
preciseras och kostnaderna härför anges. Härigenom erhåller statsmakter
na bättre möjligheter att bedöma de olika myndigheternas produktivitet
och effektivitet. Genom att budgetering och redovisning utgår ifrån kostna
derna och inte enbart utgifterna för verksamheten kan mera rättvisande
jämförelser göras mellan olika vägar till ett givet mål. De här redovisade
allmänna principerna som programbudgetutredningen rekommenderat kan
jag — i likhet med remissinstanserna — biträda.
Samtidigt som jag alltså ansluter mig till programbudgeteringens prin
ciper vill jag dock framhålla att den allmänna syn som präglar program
budgeteringssystemet redan nu i viktiga avseenden tillämpas vid det statliga
budgetarbetet. Fortgående uppmärksamhet har ägnats åt att få fram kvan
titativa mått för den offentliga verksamheten, som kan tjäna som bakgrund
vid budgetprövningen. Jag vill här peka bl. a. på de petitaanvisningar som
Kungl. Maj :t årligen utfärdar. Dessa syftar till att hos myndigheterna in
skärpa ett ökat kostnadsmedvetande och en klarare precisering av anslags»
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kraven. Det väsentliga med programbudgeten är dock att hela anslags- och
redovisningssystemet byggs upp med målsättnings- och kostnadsaspekterna
i centrum.
Programbudgetutredningens förslag avser i första hand ett system på
myndighetsnivå. Systemet skall möjliggöra för verksledningen att effektivt
styra verksamheten inom myndigheten och samtidigt delegera ett större
ansvar till de nivåer där produktionsansvaret faktiskt ligger. Samma ka
rakteristik kan ges det förslag som lagts fram av försvarskostnadsutredningen beträffande ekonomisystem för lokal och regional nivå inom krigs
makten. Däremot har programbudgetering sett från statsmakternas ut
gångspunkter inte närmare analyserats av de bägge utredningarna.
Den utredningsverksamhet som bedrivits inom försvarsdepartementet har
direkt inriktats på utveckling av ett system för statsmakternas behov.
De insatser som statsmakterna gör på försvarets område syftar i första
hand till att skapa en effektiv krigsorganisation. Programindelningen har
därför gjorts utifrån krigsorganisationen med program för t. ex. fältför
band, lokalförsvarsförband och luftförsvarsförband. Programmen under
indelas sedan på förband på olika nivåer, t. ex. programmet fältförband på
pansarbrigader, infanteribrigader etc. I detta system görs en skärning också
på en annan ledd. Kostnaderna specificeras sålunda på underhåll av befint
liga förband (materiel- och byggnadsunderhåll samt repetitionsutbildning
av befintliga förband), investeringar för att förnya förband (grundutbild
ning av värnpliktiga, materiel- och fastighetsinvesteringar) samt forsk
ningsverksamhet.
Detta programbudgetsystem för försvarssektorn, betraktad som en kon
cern, är under utveckling. Det är ännu för tidigt alt ta ställning till detta
system, som emellertid förefaller teoretiskt väl lämpat för statsmakternas
styrning och målinriktning av verksamheten. Problemen blir svårare när
man går över till den mera mångskiftande verksamhet som bedrivs inom
budgetens civila sektorer. På vissa områden — t. ex. den högre utbildningen
och forskningen samt rättsväsendet — kan man möjligen skönja ett lik
artat »koncerntänkande». På andra områden kan en sådan utveckling bli
möjlig endast på längre sikt. En samordning av statsmakternas insatser
i fråga om trafikpolitiken inom ramen för ett integrerat trafikprogram,
på miljövårdens område genom ett miljövårdsprogram och inom hälso- och
sjukvården genom ett integrerat huvudprogram, skulle kunna vara tänk
bara utvecklingslinjer. För andra områden åter är statsmakternas insatser
av så begränsad omfattning eller så artskilda från andra insatser att en
närmare samordning knappast är tänkbar. Ett samordningsbehov som ännu
inte analyserats har framhållits av skolöverstyrelsen i dess yttrande över
programbudgetutredningen, nämligen samordningen i programtermer mel
lan statliga och kommunala insatser på samma område.
Av vad jag här antytt framgår att ett betydande arbete krävs för att ut
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veckla programbudgetsystem för statsmakternas behov. Vid detta arbete
måste utgångspunkten vara att utforma programindelningen så att den klart
och tydligt visar de alternativ som statsmakterna har att välja mellan och
all dessa alternativ presenteras i politiskt relevanta termer. Härigenom
skulle statsmakterna på ett bättre sätt än som är möjligt med nuvarande
system kunna målinrikta den statliga verksamheten. Med en sådan klarare
och mera preciserad målinriktning skulle man kunna i högre grad delegera
genomförandet av verksamheten till myndighetsnivå. T. ex. skulle valet av
produktionsmedel som nu regleras i detalj i ett fullt utvecklat system i
betydande utsträckning kunna delegeras.
För nästa budgetår avser chefen för kommunikationsdepartementet före
slå Kungl. Maj :t att i särskild proposition föreslå riksdagen en anslagsomläggning för sjöfartsverket som innebär en programbudgetinriktning av
anslagen. Övriga myndigheter som har begärt att en övergång till programbudgetinriktade anslag skulle ske redan nästa budgetår föreslås däremot —
bl. a. i avvaktan på att ställning tas till programindelningen — få sina me
del anvisade i form av konventionella anslag.
De under hösten 1968 avlämnade rapporterna om den hittills bedrivna
utrednings- och försöksverksamheten är f. n. föremål för granskning och
beredning. De härav föranledda förslagen torde senare få anmälas för Kungl.
Maj:t. Jag vill emellertid redan nu uttala följande. För budgetåret 1970/71
torde det bli aktuellt för ytterligare några myndigheter att övergå till programbudgetinriktade anslag. Kungl. Maj :t och riksdagen får i anslutning
till nästa års statsverksproposition anledning att ta ställning till de kon
kreta förslag som kan komma att aktualiseras. För övriga myndigheter för
utser jag en något längre övergångstid. Den fortsatta försöksverksamheten
bör i första hand inriktas på att fördjupa de hittills vunna erfarenheterna
och att utveckla detaljerade och konkreta system för programbudgetering
inom myndigheterna. Därvid bör vad jag anfört om anpassning av program
strukturen till statsmakternas behov självfallet beaktas. En generellt utvid
gad försöksverksamhet torde knappast vara aktuell f. n. Däremot är det
tänkbart att verksamheten vid vissa försöksmyndigheter har sådan anknyt
ning till verksamheten vid andra myndigheter att försöken bör utvidgas till
att omfatta även dessa. I förekommande fall får frågan underställas Kungl.
Maj :ts prövning.
Vissa remissmyndigheter påpekade i sina yttranden över programbudgetutredningen att det var för tidigt att ha en uppfattning om de vinster som
skulle erhållas genom införandet av programbudgetering. Emellertid borde
man tillse att de vinster som systemet innebar inte konsumerades av ökade
administrationskostnader. Eventuellt borde man för vissa myndigheter un
dersöka möjligheterna att införa en förenklad form av programbudgete
ring. Jag utgår ifrån att dessa synpunkter beaktas vid den fortsatta försöks
verksamheten.
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Programbudgetutredningen förutsatte att en övergång till programbudgetering' skulle innebära en intensifierad planeringsverksamhet hos myndig
heterna. Man tänkte sig sålunda att myndigheten skulle arbeta i tre tids
perspektiv — det löpande budgetåret, det kommande budgetåret för vilket
man ingav anslagsframställning samt en planeringsperiod på ytterligare fyra
år. Tidsperspektivet motsvarar det som nu används för den årliga långtids
budgeten. Genom att dessa långtidsbedömningar grundades på preciserade
målbeskrivningar samt kvantifierade och kostnadssatta prestationer skulle
emellertid en högre grad av precision kunna erhållas än f. n. Försvarsdepar
tementets programbudgetgrupp har planeringen som ett dominerande ele
ment i sitt system. Man arbetar också med väsentligt längre tidsperspektiv
än långtidsbudgeten. Detta är naturligt med hänsyn till de långa omlopps
tiderna i krigsmaktens struktur. Utan att nu ta ställning till hur planeringen
för den civila sektorn bör utformas i ett programbudgetsystem, vill jag dock
understryka betydelsen av att planeringens krav beaktas under det fortsatta
arbetet.
Som framgått av vad jag tidigare anfört har utrednings- och försöksverk
samheten beträffande programbudgetering inom försvaret bedrivits paral
lellt med arbetet för den civila sektorn av statsförvaltningen. Under utred
ningsarbetet har försöksverksamheten successivt utvidgats. Chefen för för
svarsdepartementet kommer senare denna dag att förorda att sammanlagt
sju förband och andra enheter i krigsmaktens organisation med en samman
lagd budget på ca 167 milj. kr. för budgetåret 1969/70 skall bedriva försöks
verksamhet med tillämpning av försvarskostnadsutredningens budgeteringsoch redovisningsteknik. Denna teknik är emellertid tämligen komplicerad
och förutsätter bl. a. en avancerad internprissättning. Ett förenklat system
prövas under innevarande budgetår vid ett förband. För nästa budgetår
kommer chefen för försvarsdepartementet att förorda en försöksvis tillämp
ning av detta enklare system vid sju enheter inom krigsmakten med en
sammanlagd budget på ca 97 milj. kr.
På grundval av denna försöksverksamhet kommer man att bättre kunna
bedöma förutsättningarna och formerna för ett generellt ekonomiskt-administrativt system på lokal och regional nivå. Vad beträffar central nivå för
utses försvarskostnadsutredningen komma att avlämna förslag härom un
der våren 1969. Parallellt med försvarskostnadsutredningens arbete har
emellertid, som jag redan berört, programbudgetgruppen inom försvarsde
partementet arbetat med att utveckla ett programbudgetsystem för försva
ret. Arbetet fortsätter och inriktas nu på att ge en samlad redovisning till
sommaren 1969. Efter vederbörlig remissbehandling torde frågan om det
fortsatta arbetet med programbudgetering inom försvaret få underställas
Kungl. Maj :ts prövning.
En utförligare redovisning av utrednings- och försöksverksamheten be
träffande försvarets planeringssystem samt försöksverksamheten med pro-
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grambudgetering vid vissa förband m. m. kommer senare denna dag att
lämnas av chefen för försvarsdepartementet.
Jag övergår nu till att redovisa bakgrunden till den anslagstekniska om
läggning som avses komma till stånd nästa budgetår och soin jag tidigare
berört vid anmälan av finansplanen.
Programbudgetutredningen föreslog att man som ett led i anpassningen
mot programbudgetering borde slå ihop de nuvarande avlönings- och omkostnadsanslagen till ett för varje myndighet gemensamt förvaltningskostnadsanslag. Förslaget tillstyrktes av remissmyndigheterna och Kungl. Maj :t
föreskrev i anvisningarna för anslagsframställningarna för budgetåret 1969/
70 att förslaget skulle genomföras. I årets statsverksproposition har därför
med några begränsade undantag de tidigare avlönings- och omkostnadsanslagen för varje myndighet slagits samman till ett myndighets- eller förvaltningskostnadsanslag.
Avsikten med denna omläggning är att lägga grunden för en större flexi
bilitet i myndigheternas disposition av sina anslag. Så småningom bör myn
digheterna kunna medges rätten att i större utsträckning än f. n. själva
välja produktionsfaktorer vid genomförandet av sin verksamhet. I samband
härmed bör man skärpa kraven på att myndigheterna disponerar sina resur
ser så att anslagsöverskridanden undviks. Jag är emellertid inte beredd att
nu ta ställning till om och i vilken utsträckning den här redovisade större
flexibiliteten bör kunna medges redan från och med nästa budgetår. Frå
gan torde få prövas av Kungl. Maj :t i samband med utfärdandet av regle
ringsbreven för budgetåret 1969/70.
En förutsättning för en ökad rörelsefrihet vid dispositionen av myndig
hetsanslagen är att rättvisande kostnadsjämförelser kan göras mellan olika
handlingsalternativ. Myndighetsanslagen har emellertid hittills inte belastats
med kostnader vare sig för pensions- och socialförsäkringar eller för lokaler.
Inte heller har portokostnader eller — med vissa undantag — räntor och
avskrivningar på gjorda investeringar beaktats.
För myndigheter med uppdragsverksamhet har särskilda kalkyler be
träffande myndighetens kostnader utförts som grund för taxesättningen. I
övrigt har sådana kalkyler normalt sett inte förekommit. Programbudget
utredningen har föreslagit att myndigheterna i ett programbudgetsystem
skall belastas med lokal- och portokostnader i form av direkta utgifter. För
pensions- och socialförsäkringskostnader samt för kostnader för avskriv
ningar och räntor på gjorda investeringar i maskiner m. m. förordar utred
ningen kalkylmässiga pålägg i form av komplementkostnader. Förslaget att
samtliga dessa kostnader bör beaktas har genomgående tillstyrkts av remiss
instanserna. När det gäller i vilka former kostnaderna skall beaktas har för
slag väckts om att pensions- och socialförsäkringskostnaderna bör göras till
utgifter hos myndigheterna.
För egen del anser jag att pensions- och socialförsäkringskostnaderna bör
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behandlas som utgifter hos myndigheterna. Jag anser vidare att denna om
läggning bör ske redan inom ramen för nuvarande budgetsystem och utan
att avvakta en övergång till programbudgetering.
Programbudgetutredningen beräknade pålägget för pensions- och social
försäkringskostnader till 19 å 22 % på de under 1967 utgående lönerna.
Riksförsäkringsverket och statens personalpensionsverk har senare i en sär
skild utredning — under vissa förutsättningar — angivit procentsatsen till
22. Statsmakterna har vidare beslutat införa en allmän arbetsgivaravgift om
1 % på lönesumman från och med år 1969. Mot denna bakgrund bör lönekostnadspålägget för budgetåret 1969/70 tas upp med 23 %. De anslags
beräkningar som redovisas i årets statsverksproposition har gjorts med ut
gångspunkt i ett tillägg av denna storlek.
Med hänsyn till de stora skiljalctligheter som förekommer mellan olika
verksamhetsområden, bl. a. i vad avser genomsnittligt löneläge och pen
sionsåldrar, är det osäkert om en enhetlig procentsats för lönekostnadspålägget på sikt bör tillämpas inom statsförvaltningen. Jag har därför med
stöd av Kungl. Maj :ts bemyndigande tillkallat en särskild utredningsman för
att utreda frågan om differentierade lönekostnadspålägg. Först när denna
utredning är slutförd kommer mera definitiva ställningstaganden att kunna
göras beträffande lönekostnadspåläggets storlek. Årets reform med ett enhet
ligt pålägg med 23 % bör därför betraktas som ett provisorium. Detta provi
sorium innebär likväl att mera rättvisande kostnadsjämförelser kommer
att kunna göras.
Karaktären av provisorium innebär för de områden som regleras av sär
skilda fleråriga ekonomiska ramar, nämligen det militära försvaret och
civilförsvaret, att någon slutlig ramjustering inte kan ske budgetåret 1969/
70. Med hänsyn härtill kommer chefen för försvarsdepartementet att för
orda att medel för lönekostnadspålägg beräknas på särskilda anslag som an
visas vid sidan om dessa ramar.
De budgetmässiga konsekvenserna av den här förordade omläggningen
har jag redovisat vid anmälan av finansplanen. Jag vill vidare påpeka att
den nu förordade omläggningen inte berör affärsverkens pensionskostnader.
Dessa bör behandlas i samband med att ställning tas till affärsverksutredningens nyligen avlämnade betänkande.
När det gäller programbudgetutredningens förslag beträffande lokalkost
nader ansluter jag mig till utredningen och remissinstanserna som anser att
dessa kostnader bör göras till utgifter hos myndigheterna. Denna redovisningstekniska omläggning bör genomföras omedelbart utan att avvakta programbudgeteringens genomförande. Lokalkostnaderna har därför i årets
statsverksproposition med vissa undantag beräknats under myndighetsan
slagen och andra anslag för vars verksamhet lokaler disponeras. Ersättning
arna till fastighetsfonderna kommer således fr. o. m. budgetåret 1969/70 att
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i huvudsak utgå från dessa anslag och inte som f. n. från för huvudtitlarna
gemensamma ersättningsanslag.
För nästa budgetår har vid anslagsberäkningen tillämpats hittills gällande
metodik. Denna innebär bl. a. att lokalkostnaderna i förhyrda lokaler beräk
nats på hyreskostnader under hyresåret 1967/68 och att kostnaderna för ef
ter den 1 juli 1969 nytillkommande lokaler endast delvis kunnat beaktas.
Detta innebär att de beräknade lokalkostnaderna måste anses vara approxi
mativa. Jag vill vidare anmäla att inom byggnadsstyrelsen pågår en översyn
av principerna för hyressättningen i de av statsverket ägda lokalerna som
syftar till en bättre marknadsanpassning av denna hyressättning. När över
synen är avslutad torde frågan få underställas Kungl. Maj :ts prövning.
Genom de här förordade anslagstekniska omläggningarna tas ett viktigt
steg mot en rättvisande redovisning av kostnaderna hos samtliga statsmyn
digheter. Programbudgetutredningen behandlade också portokostnaderna
och kostnaderna för räntor och avskrivningar på gjorda investeringar i
maskiner in. m.
Postverket har avstyrkt utredningens förslag att göra portokostnaderna
till utgifter hos myndigheterna. Vid beredningen av programbudgetutredningens betänkande har olika alternativ till behandling av portokostnaderna
diskuterats. Jag är emellertid inte nu beredd att förorda någon av de disku
terade lösningarna ulan anser att frågan får prövas ytterligare.
Av större vikt är frågan om räntor och avskrivningar för investeringar i
maskiner m. m. 1 dagsläget torde vid investeringsbeslut av inte helt obetyd
lig omfattning ställningstagandet hos alla myndigheter grundas på något slag
av förräntningskalkyl. Sådana kalkyler bör för övrigt enligt gällande anvis
ningar redovisas i anslagsframställningar som avser investeringar i maskiner
o. d. För vissa utgiftsområden har särskilda investeringsfonder inrättats var
vid driftanslagen belastas med avskrivnings- och räntekostnader. Detta gäl
ler f. n. beträffande investeringar för sjöfartsverket, vägverkets förrådsfond
samt för datamaskinanskaffning. För övriga maskininvesteringar och lik
nande belastar utgifterna direkt driftanslagen utan att det sker någon på
följande debitering för räntor och avskrivningar.
Programbudgetutredningen förordade att investeringsmedel skulle anvisas
skilda från de programbudgeterade anslagen. Dessa anslag skulle emel
lertid kalkylmässigt belastas med kostnader för räntor och avskrivningar för
de gjorda investeringarna. Vid betänkandets beredning samt i anslutning till
det inom försvarsdepartementet bedrivna utredningsarbetet har också disku
terats ett alternativ som innebar ett mera allmänt utnyttjande av kapitalfondstekniken. Med hänsyn till rånte- och avskrivningskostnadernas stora
betydelse vid fastställandet av optimala handlingsalternativ finner jag det
angeläget att en praktisk och rättvisande lösning utarbetas beträffande investeringsutgifternas och därmed sammanhängande kostnaders behandling.
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Frågan är emellertid komplicerad och berör bl. a. principerna för statsbud
getens utformning. Jag är därför inte beredd att nu ta ställning utan för
ordar att frågan prövas ytterligare.
En annan fråga som direkt berör principerna för statsbudgetens utform
ning är anslagssystemets konstruktion. Programbudgetutredningen har re
dovisat två alternativ i denna fråga. Det ena utgår från nuvarande utgiftsanslag, det andra från kostnadsanslag. Det senare alternativet är enligt utred
ningen mest konsekvent ur programbudgetsynpunkt och har också tillstyrkts
av remissinstanserna. Också i samband med försvarsdepartementets utred
ningsarbete om programbudgetering har frågor aktualiserats som berör de
grundläggande principerna för budgetens utformning. Enligt min uppfatt
ning är det inte önskvärt att dessa principer i grunden revideras endast med
utgångspunkt i programbudgetarbetet. Vissa justeringar av anslagsteknisk
karaktär bör, i likhet med vad som föreslås för nästa budgetår, kunna ske;
mera omfattande omläggningar av principiell natur måste prövas i ett vi
dare sammanhang. Jag har för avsikt att inom kort begära Ivungl. Maj :ts
bemyndigande att låta se över gällande budgetprinciper. Därvid bör i sitt
sammanhang prövas de förändringar i vårt budgetsystem som samman
hänger med en allmän övergång till programbudgetering. Jag förutser emel
lertid att partiella reformer kan bli aktuella innan utredningen slutförts.
Det måste då förutsättas att sådana partiella reformer anpassas till den all
männa inriktningen av utredningsarbetet.
Takten i den fortsatta utbyggnaden av samhällets insatser är, som jag
framhållit vid flera tidigare tillfällen, i hög grad beroende av kostnadsut
vecklingen i redan pågående verksamheter.
En viktig förutsättning för en förbättrad resursfördelning och ett effek
tivare resursutnyttjande är att statsmakterna har ett informationsunderlag
och en planeringsteknik som gör det möjligt för dem att på bästa sätt för
dela resurserna mellan olika aktiviteter och för myndigheterna att optimalt
utnyttja de tilldelade resurserna. Programbudgetering bör ses som en ut
veckling i denna riktning.
Programbudgetering innebär att statsmakterna anvisar ändamålsinriktade
anslag för verksamheter med preciserade målsättningar. Budgetering skall
ske med utgångspunkt i att myndigheterna skall fullgöra prestationer för
vilka kostnaderna anges. Myndigheterna bör lämnas större frihet att inom
den uppgjorda ramen välja de produktionsfaktorer som ger de bästa resul
taten. Verksamhetens och budgetens utfall bör analyseras fortlöpande un
der budgetårets lopp samt i ett sammanhang efter budgetårets utgång. Vid
analysen bör kontrolleras att verksamheten bedrivs så att bästa möjliga
resultat nås för en given resursinsats.
Vidare ingår i begreppet programbudgetering att statsmakterna kontinuer
ligt skall pröva alternativa målsättningar för statsverksamhetens olika delar.
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Härigenom bör inte bara marginella utgiftsförändringar utan hela verk
samheten bli föremål för statsmakternas regelbundna prövning. Budget
systemet skall stimulera myndigheterna att utarbeta och redovisa alterna
tiva vägar att nå de uppställda målen.
Mot denna bakgrund ser jag programbudgetering som ett instrument vil
ket kan i betydande grad underlätta statsmakternas politiska och ekono
miska avvägningar. För myndigheterna blir det ett instrument för ett bättre
och rationellare fullgörande av de uppgifter som åläggs dem av statsmak
terna.
Arbetet med programbudgetering befinner sig emellertid ännu i ett tidigt
skede. Vissa partiella reformer sker fr. o. m. nästa budgetår. Någon defini
tiv bedömning av de vinster som kan göras kan emellertid ännu inte ske.
Den utrednings- och försöksverksamhet som framgångsrikt har inletts mås
te nu målmedvetet fullföljas. Efter hand som nya erfarenheter kommer fram
får statsmakterna ta ställning till takten och omfattningen av ytterligare
reformer.
Vad föredragandena sålunda med instämmande av
statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans
Maj :t Konungen.
Ur protokollet:

Gunnel Anderson
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TILL STATSVERKSPROPOSITIONEN

1969

KUNGL.
HOV- OCH SLOTTSSTATERNA
Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans Maj:t
Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3 ja
nuari 1969.
N ärvarande:
Statsministern Erlander, ministern för utrikes ärendena Nilsson, statsråden
Sträng,
Palme,

Andersson,
Lundkvist,

Länge,

Kling,

Gustafsson,

Johansson,

Geijer,

Myrdal,

Holmqvist,

Aspling,

Odhnoff, Wickman,

Moberg.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler härefter de
frågor, som gäller utgifterna för budgetåret 1969/70 för kungl. hov- och
slottsstaterna, och anför.

DRIFTBUDGETEN
Första huvudtiteln
A. Kung!, hovstaten
A 1. Kungl. Maj:ts hovhållning. Detta anslag är för innevarande budgetår
uppfört i riksstaten med 3,4 milj. kr. och bör för nästa budgetår föras upp
med oförändrat belopp. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Kungl. Maj:ts hovhållning för budgetåret 1969/70
anvisa ett anslag av 3 400 000 kr.
A 2. Hennes Kungl. Höghet Hertiginnan av Västerbotten. Anslaget är i nu
gällande riksstat upptaget med ett belopp av 225 000 kr. och bör för budget
året 1969/70 föras upp med samma belopp. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
1
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att till Hennes Kungi. Höghet Hertiginnan av Västerbot
ten för budgetåret 1969/70 anvisa ett anslag av 225 000 kr,

A 3. Hans Kungl. Höghet Hertigen av Halland. Även detta anslag bör för
budgetåret 1969/70 föras upp i riksstaten med samma belopp som för inne
varande budgetår, dvs. 150 000 kr., och jag hemställer, att Kungl. Maj :t före
slår riksdagen
att till Hans Kungl. Höghet Hertigen av Halland för bud
getåret 1969/70 anvisa ett anslag av 150 000 kr.

A 4. Underhåll och vård av möbler samt andra staten tillhöriga inventarier
i de kungl. slotten. För innevarande budgetår har detta anslag förts upp i
riksstaten med 556 000 kr. Riksmarskalksämbetet har — i anslutning till
en av överintendenten och chefen för kungl. husgerådskammaren gjord
framställning — hemställt, att anslaget för budgetåret 1969/70 anvisas med
565 000 kr. Härvid har beräknats medel för generellt höjda lönekostnader
och för allmän arbetsgivaravgift. Av det föreslagna beloppet avser 17 600 kr.
täckning av lönekostnadsökningen som hänför sig till innevarande budgetår.

Departementschefen
Med godtagande av riksmarskalksämbetets förslag hemställer jag, att
Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Underhåll och vård av möbler samt andra staten
tillhöriga inventarier i de kungl. slotten för budgetåret
1969/70 anvisa ett anslag av 565 000 kr.

B. Kungl. slottsstaten
B 1. De kungl. slotten: Administration
1967/68 Utgift ......................................... *2 043 912
1968/69 Anslag.........................................
2 263 000
1969/70 Förslag ....................................... 2 572 000
1 Anslaget Polis-, lys- och renhållning samt brandväsendet vid de kungl. slotten

Under anslaget avlönas 60 lönegradsplacerade anställda, varav 25 parkeller trädgårdsarbetare och 26 tillhörande vaktpersonalen. Härtill kommer
ett tiotal arvodister med uppdrag av deltids- eller bisysslekaraktär samt
viss kollektivavtalsavlönad personal. Från anslaget bestrids vidare pensioner
och understöd till 62 förmånstagare och andra omkostnader än bränslekost
nader för de kungl. slotten.

Kungl. Hov- och Slottsstaterna
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Riksmarskalksämbetet hemställer, med anledning av en av ståthållarämbetena vid de kungl. slotten gjord framställning, att anslaget för nästa bud
getår tas upp med 2 572 000 kr. Av följande sammanställning framgår de
förändringar i medelsanvisningen för de olika slotten, som beräknats för
nästa budgetår i jämförelse med de belopp, som anvisats för budgetåret
1968/69 enligt den av Kungl. Maj :t fastställda staten.

Stockholms slott................. .........................
Drottningholms slott......... .........................
Ulriksdals slott ................. .........................
Haga slott ........................... .........................
Gripsholms slott................. .........................
Strörnsholms slott ............. .........................
Rosersbergs slott ........................................
Tullgarns slott....................... .........................
Summa

Ökning

Enligt staten
för 1968/69

Enligt statförslaget för
1969/70

591000
546 000
459 000
144 500
248 500
51000
36 000
187 000

677 000
620 000
525 000
168 000
266 000
56 000
44 000
216 000

86 000
74 000
66 000
23 500
17 500
5 000
8 000
29 000

2 263 000

2 572 000

309 000

I statförslag som upprättats av ståthållarämbetena för nästa budgetår

(bilaga 3.1.) anges fördelningen på avlöningar och arvoden, pensioner m. m.
samt på omkostnader av skilda slag av det beräknade medelsbeloppet. Vidare
framgår av statförslaget de belopp som väntas inflyta som uppbördsmedel.
Sammanfattningsvis kan förändringarna under de särskilda posterna mel
lan den fastställda staten för budgetåret 1968/69 och det framlagda statför
slaget för budgetåret 1969/70 anges på följande sätt.

Avlöningar och arvoden
Pensioner m. m................
Lyse och vatten.............
Parkers underhåll .........
Trädgårdars underhåll .
Övriga omkostnader ...
Summa utgifter
Uppbördsmedel .............
Summa

Enligt staten
för 1968/69

Enligt stat
förslaget för
1969/70

Ökning

1 511 500
396 800
84100
266 500
109 700
408 300

1 734 90O
472 000
97 100
271 300
115 500
415 100

223 400
75 200
13 000
4 800
5 800
6 800

2 776 900

3 105 900

329 000

513 900

533 900

20 000

2 263 000

2 572 000

309 000

Medelsbehovet påverkas i första hand av automatiska förändringar. Medel
har i anslutning till Kungl. Maj :ts anvisningar angående myndigheternas an
slagsframställningar beräknats för socialförsäkringskostnader för berörd
personal. Medel har därvid inte beräknats för kostnaderna för tjänstepensionering, eftersom sådana kostnader under slottsstaten bestrids i särskild
ordning. Återstående del har beräknats till 10 % av lönekostnaderna. Där
till kommer den allmänna arbetsgivaravgiften.
På Stockholms slott torde utrymmen för visning för allmänheten av riksregalierna komma att färdigställas under budgetåret 1969/70. Kostnaderna
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härför bestrids ur vissa tillfälliga inkomstmedel vid Haga slott. Ståthållarämbetet på Stockholms slott förutsätter att det nettoöverskott av visningsmedel, som kan uppkomma, får användas för särskilda utgifter av en
gångskaraktär på samma sätt som gäller för dessa tillfälliga inkomstmedel.
Eventuella underskott torde få täckas ur tidigare uppkomna överskott. I
statförslaget har i avvaktan på utvecklingen endast formella belopp tagits
upp för detta ändamål.

Departementschefen
Jag har inget att erinra mot riksmarskalksämbetets förslag och hemställer,
att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till De kungl. slotten: Administration för budgetåret
1969/70 anvisa ett anslag av 2 572 000 kr.
B 2. De kungl. slotten: Uppvärmning
1967/68 Utgift..............................................
1968/69 Anslag ...........................................
1969/70 Förslag .........................................

1618 937
680 000
735 000

1 Anslaget Ved och kol för de kungl. slotten

Från anslaget bestrids kostnaderna för löner till tolv anställda — värme
skötare, reparatörer m. fl. — och för inköp av bränsle m. m.
Riksmarskalksämbetet har på grundval av ståthållarämbetenas beräk
ningar hemställt om ett anslag för budgetåret 1969/70 av 735 000 kr. Vid
medelsberäkningen har hänsyn tagits till ökningar av automatisk natur samt
tillägg för socialförsäkringskostnader och allmän arbetsgivaravgift.

Departementschefen
Med godtagande av riksmarskalksämbetets förslag hemställer jag, att
Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till De kungl. slotten: Uppvärmning för budgetåret
1969/70 anvisa ett anslag av 735 000 kr.
Vid bifall till de av mig framställda förslagen kommer första huvudtitelns
slutsumma för budgetåret 1969/70 att uppgå till 7 647 000 kr., vilket inne
bär en ökning i jämförelse med det för budgetåret 1968/69 anvisade belop
pet med 373 000 kr.
Vad föredraganden sålunda med instämmande av
statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans
Maj :t Konungen.
Ur protokollet:

Gunnel Anderson

Kungl. Hov- och Slottsstaterna
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Bilaga 3.1

Ståthållarämbetenas förslag till
stat för de kungl. slotten för budgetåret 1969/70
Stock
holms
slott

Drott
ning
holms
slott

Ulriks Haga
dals
slott
slott

Grips- Ströms- Roholms holms
sersslott slott
bergs
slott

Tull
garns
slott

Utgifter:
Avlöningar och arvoden .. 418 000 486 200 367 100 133 300 123 200 32 900 31 200 143 000 1
Pensioner m. m.
—
Pensioner ....................... 150 000 103 000 83 000 22 600 29 000
7 500 45 600
Understöd........................ 10 000 11 000
—
—
3 200 1 900
4 000
1 200
Omkostnader
—
Lyse och vatten ........... 50 000
5 000 15 000 10 000 15 000
800
1 300
— 119 000
—
Parkers underhåll...........
26 000 8 500 86 800 11 000
20 000
—
—
—
—
—
—
Trädgårdars underhåll.. 11 500 104 000
Övriga omkostnader.... 38 500 26 800 38 300 264 000 26 000 11 300 4 100 6 100
Summa utgifter 678 000 855 000 532 600 440 300 284 000 56 000 44 000 216 000 3
Särskilda uppbördsmedel:
Försålda trädgårdsprodukter ....................................
Övriga uppbördsmedel....
Summa uppbördsmedel
Nettoutgifter:

235 000
—
1 000 235 000
—

1 000

—
—
7 600 272 300

—

18 000

—
—

—

—

__
—

Summa

734 900
440 700
31 300
97
271
115
415

100
300
500
100

105 900

235 000
298 900

7 600 272 300 18 000
—
—
— 533 900
677 000 620 000 525 000 168 000 266 000 56 000 44 000 216 000 2 572 000
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Kungl. Hov- och Slottsstaterna

Register
A. Kungl. hovstaten
Kr.

Sid.

1
1

2
2

Kungl. Maj :ts hovhållning................................................................
Hennes Kungl. Höghet Hertiginnan av Västerbotten..............
Hans Kungl. Höghet Hertigen av Halland..................................
Underhåll och vård av möbler samt andra staten tillhöriga
inventarier i de kungl. slotten.........................................................

3 400 000
225 000
150 000

Summa för kungl. hovstaten

4 340 000

565 000

B. Kungl. slottsstaten
2
4

De kungl. slotten: Administration....................................................
De kungl. slotten: Uppvärmning.....................................................

2 572 000
735 000

Summa för kungl. slottsstaten

3 307 000

Totalt för kungl. hov- och slottsstaterna

7 647 000

MARCUS BOKTR. STHLM 1969 680627

BILAGA
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TILL STATSVERKSPROPOSITIONEN

1969

JUSTITIEDEPARTEMENTET
ÖVERSIKT
Till justitiedepartementets verksamhetsområde hör polis- och åklagarvä
sendet, de allmänna domstolarna, kriminalvården och hyresnämnderna.
Brottsligheten har under de senaste åren ökat väsentligt. Ökningen har va
rit särskilt markant beträffande grövre och mer svårutredda brott. Trafik
intensiteten på våra gator och vägar har också stigit avsevärt under se
nare tid. Dessa förhållanden ställer ökade krav på insatser av de rättsvår
dande organen. Det är därför nödvändigt att öka effektiviteten i första hand
genom rationalisering av arbetsmetoderna och förenklat processuellt förfa
rande. Som ett led i dessa strävanden byggs inom polis-, åklagar- och dom
stolsväsendet samt kriminalvården upp ett rättsväsendets informations
system (RI), som syftar till att genom automatisk databehandling (ADB)
skapa ett enhetligt och samordnat informationsutbyte inom och mellan
myndigheterna inom rättsväsendet. Ett system för tillämpning av ADB inom
fastighetsregistreringen är också under uppbyggnad. Även i övrigt bedrivs
ett intensivt reformarbete i syfte att effektivisera och förenkla de rättsvår
dande organens arbete.
Ökningen av myndigheternas arbetsbelastning är emellertid så stor, att
den inte kan mötas bara med rationalisering. Skall rättsväsendets myndig
heter kunna infria de anspråk som samhället ställer måste de förstärkas.
För nästa budgetår föreslås därför att medel anvisas som gör det möjligt
att väsentligt öka personalen inom justitiedepartementets område. Sålunda
ökar personalen inom polisväsendet med omkring 530, domstolsväsendet
med 150 och kriminalvårdens frivårdssektor med 20. En viss minskning av
övertidstjänstgöringen inom polisväsendet beräknas ske.
Det är särskilt oroande att narkotikamissbruket och den brottslighet som
föranleds därav ökat kraftigt under senare tid. Frågan om vilka ytterligare
åtgärder som bör vidtagas från det allmännas sida övervägs f. n.
På lagstiftningens område bedrivs ett allt intensivare reformarbete inom
departementet och i ett 50-tal kommittéer.
De frågor som behandlats i 1967 års pressutredning i betänkandet Dags
pressens situation är avsedda att behandlas i särskild proposition senare.
Utgifterna inom justitiedepartementets område beräknas komma att öka
med 363 milj. kr. Därmed omsluter verksamheten omkring 1 626 milj. kr.
1
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Polisväsendet

Ökningen av brottsligheten fortsätter. År 1965 var antalet brottsbalksbrott
drygt 393 000. Under år 1967 var antalet omkring 437 000 och för år 1968
beräknas antalet brottsbalksbrott preliminärt till närmare 500 000. Trafiken
fortsätter att öka. Under år 1967 uppgick antalet brott i trafiken till över
1 milj., varav omkring 15 000 rattfylleribrott.
Dessa förhållanden har medfört att påfrestningarna på polisen är stora
trots att polisväsendet har tillförts betydande personella och materiella för
stärkningar under de senaste åren. Ytterligare förstärkningar är därför
nödvändiga.
För polisväsendet beräknas medel för omkring 530 tjänster, varav 400
polismanstjänster och 6 tjänster vid statens kriminaltekniska laboratorium.
I fråga om utrustning föreslås inköp av bl. a. ytterligare en helikopter, 106
bilar, varav 40 för enmanspatrullering, och ca 200 bärbara radioapparater.
För fortsatt utbyggnad av polisens radionät beräknas 6 milj. kr.
Åklagarväsendet

Arbetsbördan vid åklagarmyndigheterna ökar i storstadsområdena. Vid
åklagarmyndigheten i Stockholms åklagardistrikt har arbetsbördan blivit
besvärande. Betydande personalförstärkning vid denna åklagarmyndighet
föreslås. Vid andra myndigheter medger arbetsbördan att vissa tjänster för
åklagare kan dras in.
Domstolsväsendet

Antalet grövre brottmål och antalet tvistemål har ökat vid domstolarna.
Brottmålen av mindre allvarlig karaktär har däremot minskat till följd av
ny lagstiftning som har medfört möjlighet för åklagarna att utfärda straff
föreläggande i större utsträckning än tidigare och för polismän att utfärda
ordningsföreläggande i fråga om en del s. k. bagatellförseelser.
Den livliga byggnadsverksamheten har fått till följd att antalet ärenden
angående lagfarter och inteckningar ökat kraftigt vid underrätternas inskrivningsavdelningar.
Arbetssituationen är besvärande vid vissa underrätter. Särskilt gäller det
ta underrätter i större städer. En del av dessa underrätter får dessutom
ökad arbetsbörda den 1 januari 1969 genom att handläggningen av hyres
mål då koncentreras till dem. Det föreslås att underrättsorganisationen till
förs medel för omkring 150 nya tjänster för domare, tingsnotarier och bi
träden.
Antalet mål har ökat också i hovrätterna och i högsta domstolen. Arbets
bördan beräknas dock kunna bemästras med endast mindre förstärkningar.
Kriminalvården

Medelbeläggningen på fångvårdens anstalter under år 1968 utgör 5 170.
Antalet platser är f. n. 5 871. Under första hälften av år 1969 tillkommer
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i en första utbyggnadsetapp av fångvårdsanstalten Österåker 195 special
platser. Det äldre anstaltsbeståndet avvecklas successivt.
Frivårdsfallen ökar alltjämt. Den pågående utbyggnaden av frivårdens
resurser fortsätter därför. Medel beräknas också för ett hem för frigivna
med narkotikabesvär eller andra anpassningssvårigheter. Hemmet skall
drivas av föreningen Skyddsvärnet i Stockholm.
Väsentliga ändringar föreslås i kriminalvårdsstyrelsens organisation.
Ändringarna är ett led i den genomgripande omorganisation av kriminal
vården som är nödvändig för att möta de ökade kraven på rationalisering av
kriminalvårdsverksamheten och för att stärka lednings- och planeringsfunktionerna.
Sammanfattning

Förändringarna inom justitiedepartementets område i förhållande till
riksstaten för budgetåret 1968/69 framgår av följande sammanställning.
Beloppen anges i milj. kr.
DRIFTBUDGETEN

Anvisat
1968/69

Andra huvudtiieln
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Justitiedepartementet m. m.................
Polisväsendet .......................................
Åklagarväsendet....................................
Domstolarna...........................................
Rättegångsväsendet i allmänhet ...
Kriminalvården ...................................
Diverse ...................................................

. ..
...
. ..
. ..
...
. ..

Förslag
1969/70

Förändring

674,6
47,4
155,7
28,5
187,3
98,7

28,9
914,3
63,4
206,0
35,6
260,2
71,4

+
7,9
+ 239,7
+ 16,0
+ 50,3
+
7,1
+ 72,9
— 27,3

Summa för driftbudgeten 1 213,2

1 579,8

+ 366,6

21,0

KAPITALBUDGETEN

Statens affärsverksfonder
(Domänverket)
Förvärv av jordbruksfastigheter för krimi
nalvården .........................................................

0,1

+

0,1

+
—

1,5
5,0

—

3,4

Statens allmänna fastighetsfond
Polishus m. m......................................................
Renovering av byggnad för regeringsrätten
Vissa byggnadsarbeten för kriminalvården. .

40,0
10,0

40,0
1,5
5,0

Summa för kapitalbudgeten

50,0

46,6

Totalt för justitiedepartementet

1 263,2

—

1 626,4

+ 363,2
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Utdrag av protokollet över justitieärenden, hållet inför Hans
Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den
3 januari 1969.
Närvarande :
Statsministern Erlander, ministern för utrikes ärendena Nilsson, statsråden
Sträng,
Palme,

Andersson,
Lundkvist,

Länge,

Kling,

Gustafsson,

Johansson,

Geijer,

Holmqvist,

Aspling,

Myrdal, Odhnoff, Wickman,

Moberg.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Kling, anmäler de frågor som
gäller utgifterna för budgetåret 1969/70 inom justitiedepartementets verk
samhetsområde och anför.

DRIFTBUDGETEN
Andra huvudtiteln
A. Justitiedepartementet m. m.
A 1. Statsrådsberedningen
1967/68 Utgift......................................... M 576 956
1968/69 Anslag ....................................... M 802 000
1969/70 Förslag....................................... 2 417 000
1 Anslagen Statsrådsberedningen: Avlöningar och Statsrådsberedningen: Omkostnader

1968/69

Personal
Handläggande personal........................... .......................
Övrig personal ......................................... .......................

12
12

24

Beräknad ändring
1969/70
Dep.chefen
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Beräknad ändring
1969/70
Dep. chefen

Anslag
Avlöningar till statsråden utan departement...........
Avlöningar till tjänstemän ...........................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation...........
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70 ...........
Representationsbidrag ....................................................
Sjukvård m.m....................................................................
Reseersättningar .............................................................
Expenser................................................................................

595 000
1 007 000

22 000
+ 163 000
4-

—

+ 400 000
+ 30 000
—

29 000
3 000
30 000
138 000

—

1 802 000

+ 615 000

Jag beräknar medel för löne- och prisomräkning m. m. med 465 000 kr.,
varav för lönekostnadspålägg 400 000 kr. Dessutom beräknas medel för arbetskraftsförstärkningar, som har tillkommit under budgetåret 1968/69 med
150 000 kr.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 2417 000
kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Statsrådsberedningen för budgetåret 1969/70 an
visa ett förslagsanslag av 2 417 000 kr.
A 2. Justitiedepartementet
1967/68 Utgift ........................................ !8 427 899
1968/69 Anslag ....................................... *8 432 000
1969/70 Förslag....................................... 10 047 000
1 Anslagen Justitiedepartementet: Avlöningar och Justitiedepartementet: Omkostnader
1968/69

Beräknad ändring
1969/70
Dep.chefen

Personal
Handläggande personal..................................................
Övrig personal..................................................................

75
80

—
—

155

—

21

99 000
000
3 050 000

+
—
+

4 000
436 000
225 000

6

15

Anslag
Avlöning till departementschefen ..............................
Avlöningar till tjänstemän............................. 4 643
Ersättningar till expertis och tillfällig arbetskraft..
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation...........
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70 ....

—

+ 1 800 000
— 168 000
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1968/69

Sjukvård m. m........................................................ .........
Reseersättningar .................................................. .........
Expenser
a) Expenser för eget behov................................ .........
Därav engångsutgifter............................................... ...........
b) Expenser för annat än eget behov .............. .........
Publikationstryck.................................................. .........
8

Beräknad ändring
1969/70
Dep.chefen

25 000
170 000

+
+

5 000
130 000

339 000

—

15 000

14 000

—

6 000

—

70 000

100 000

+

432 000

+ 1 615 000

Jämlikt riksdagens beslut (prop. 1968: 142, SU 196, rskr 405) kommer
utlänningspolitiken att fr. o. m. den 1 juli 1969 bedrivas i delvis andra for
mer än hittills. Beslutet innebär bl. a. att den nuvarande provisoriska utlänningsmyndigheten skall ersättas med en permanent central förvaltningsmyn
dighet. Denna skall bl. a. handlägga naturalisationsärenden enligt lagen den
22 juni 1950 (nr 382) om svenskt medborgarskap, vilka enligt lagen den
13 december 1968 om ändring i nyssnämnda lag fors över från Kungl. Maj :t
till den centrala utlänningsmyndigheten den 1 juli 1969.
I justitiedepartementet finns f. n. en enhet som handlägger naturalisa
tionsärenden. Denna består av 23 personer.1 Fr. o. m. den 1 juli 1969 räknar
jag med att departementets personal kommer att minska med samma antal
tjänstemän. Jag har med hänsyn härtill beräknat motsvarande minskning
av departementets anslag.
Jag beräknar medel för löne- och prisomräkning m. m. med 1 172 000 kr.,
varav för lönekostnadspålägg 1 632 000 kr. samt för ytterligare två biträdestjänster på grund av ökade skrivuppgifter.
På grund av den intensifierade lagstiftningsverksamheten i justitiedepar
tementet bör anslagsposten till expertis och tillfällig arbetskraft räknas upp
med 225 000 kr.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
10 047 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Justitiedepartementet för budgetåret 1969/70 an
visa ett förslagsanslag av 10 047 000 kr.
A 3. Svensk författningssamling
1967/68 Utgift ...........................................
1968/69 Anslag .......................................
1969/70 Förslag .......................................

2569 431
2550 000
600 000

1 En expeditionschef CrV3, en departementssekreterare B 6, fyra kanslisekreterare/departe
mentssekreterare högst A 30, 1 kanslist högst A 17, två kontorsskrivare A 13, sex kansliskriva
re A 11, sju kontorister A 9 och en expeditionsvakt A 9
2 Anslaget Justitiedepartementet: Svensk författningssamling
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Från anslaget bestrids kostnaderna för bl. a. tryckning av Svensk författ
ningssamling.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Svensk författningssamling för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 600 000 kr.

A 4. Justitiekanslern
1967/68 Utgift ...........................................
1968/69 Anslag...........................................
1969/70 Förslag .........................................

J619 249
J599 000
794 000

1 Anslagen Justitiekanslern: Avlöningar och Justitiekanslern: Omkostnader

JK bevakar statens rätt och har tillsyn över att domare och andra, som
är underkastade ämbetsansvar, efterlever lagar, andra författningar och
instruktioner och i övrigt fullgör sina åligganden.
1968/69

Beräknad ändring 1969/70
JK
Dep. chefen

Personal
Handläggande personal
.................. ..
Övrig personal ...........................................

6

3
9

Anslag
Avlöningar till tjänstemän ....................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisa
tion .............................................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ....................................................
Sjukvård m. m..............................................
Reseersättningar .......................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler.........................................................
b) Beräknad ändring av lokalhyror till
budgetåret 1969/70 ..............................
c) Lyse .........................................................
d) Övriga expenser.......................................

564 000

+

36 000

+ 36 000

+ 138 000

+ 138 000

+ 20 000

+ 20 000

+

+

400
9 000

—

1 000
24 600
599 000

1 000

+ 195 000

1 000

+ 195 000

JK
Löne- och prisomräkning m. m. 195 000 kr., varav för lönekostnadspå
lägg och lokalhyror 158 000 kr.

8
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Depart em en t schef en
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att till Justitiekanslern för budgetåret 1969/70 anvisa ett
förslagsanslag av 794 000 kr.
A 5. Lagberedningen
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag ..........

526 296
577 000
722 000

Reservation................

5 703

Lagberedningens uppgifter hänför sig f. n. till lagstiftningen inom ut sök
nings- och konkursrätten. Beredningen består av ordförande och tre andra
ledamöter och har en sekreterare.

Lagberedningen
1. Löne- och prisomräkning m. m. 143 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 123 000 kr.
2. Beredningen framställer visst arvodesyrkande (+ 4 600 kr.).
3. Ersättning till extra skrivhjälp och till bibliotekarie bör ökas med
3 600 kr.

Departementschefen
Jag förordar att anslaget tas upp med 722 000 kr. Jag har därvid beräknat
2 000 kr. för ytterligare skrivhjälp (3).
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Lagberedningen för budgetåret 1969/70 anvisa
ett reservationsanslag av 722 000 kr.
A 6. Fideikommissnämnden
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag...........

105 428
97 000
131 000

Reservation

...........

48 571

Avvecklingen av fideikommiss sker under medverkan av en särskild
nämnd, fideikommissnämnden. Denna består av ordförande och fyra andra
ledamöter och har en sekreterare.

Fideikommissnämnden
Nämnden beräknar medelsbehovet för budgetåret 1969/70 till 136 000 kr.
Därvid har hänsyn tagits till bl. a. löne- och prisomräkning m. m., 8 000
kr.
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Departementschefen
Med hänsyn till den reservation som finns under anslaget beräknar jag
nämndens behov av anslag för budgetåret 1969/70 till ett något lägre belopp
än nämnden har föreslagit. Anslaget bör föras upp med 131 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Fideikommissnämnden för budgetåret 1969/70 an
visa ett reservationsanslag av 131 000 kr.
A 7. Ombuden för tillsyn av tryckta skrifter
1967/68 Utgift................................................
1968/69 Anslag ...........................................
1969/70 Förslag ...........................................

26 100
50 000
50 000

Från anslaget bestrids arvoden för tryckfrihetsombuden, som har till
uppgift att vaka över tryckfrihetsförordningens efterlevnad. F. n. finns 109
sådana ombud.
Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer, att Kungl.
Maj :t föreslår riksdagen
att till Ombuden för tillsyn av tryckta skrifter för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 50 000 kr.
A 8. Kommittéer m. m.
1967/68 Utgift
___
1968/69 Anslag ....
1969/70 Förslag ___

6 282 691
6 100 000
8 200 000

Reservation ___

1 484 702

Under år 1968 har bl. a. bostadsrättskommittén, förvaltningsdomstolskommittén, fylleristraffutredningen, utredningen angående förbud mot ras
diskriminering, utredningen angående ändrad könstillhörighet och 1967 års
pressutredning slutfört sina uppdrag. Flera kommittéer med omfattande
uppdrag fortsätter sin verksamhet, bl. a. sjölagskommittén, aktiebolagsutredningen, expropriationsutredningen, domstolskommittén, trafikmålskommittén, 1965 års abortkommitté, inskrivningskommittén, kommittén för
lagstiftningen angående trafiknykterhetsbrott, grundlagberedningen, integritetsskyddskommittén, ämbetsansvarskommittén, samarbetsorganet för
ADB inom rättsväsendet, informationsutredningen och 1967 års polisutred
ning. Ett antal nya utredningar har tillsatts. Till dessa hör 1968 års brottmålsutredning, utredningen om rättshjälp i förvaltningsärenden och en
utredning för översyn av vattenlagen. Ytterligare utredningar torde komma
att tillsättas under budgetåret.
I likhet med budgetåret 1968/69 beräknar jag 1 milj. kr. under anslaget
för fortsatt utredning om ett enhetligt och samordnat informationssystem

10
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för rättsväsendet (RI). Inom ramen för detta utredningsarbete pågår ock
så en undersökning om möjligheterna att göra en prognos över kriminalite
tens utveckling.
Sammanlagt bör anvisas 8,2 milj. kr. under anslaget. Jag hemställer, att
Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Kommittéer m.m. för budgetåret 1969/70 anvisa
ett reservationsanslag av 8 200 000 kr.
A 9. Centralnämnden för fastighetsdata
1968/69 Anslag .......................................
1969/70 Förslag.......................................

250 000
5 000 000

12

1 Anslaget ADB-system för fastighetsdata

På grundval av ett principbetänkande från fastighetsregisterutredningen
togs frågan om en reform av fastighetsregistreringen upp i 1968 års statsverksproposition (prop. 1968: 1 bil. 4 s. 10). I vissa principiellt viktiga
frågor lades därvid fram konkreta förslag, i övrigt drogs vissa riktlinjer
upp. Riksdagen biföll förslagen och underströk det önskvärda i en snabb
reform (SU 2; 3LU 5, rskr 2).
Genom beslut den 28 juni 1968 förordnade Kungl. Maj :t att det utred
ningsarbete som dittills bedrivits inom fastighetsregisterutredningen samt
genomförandet av registerreformen — i den mån detta ej ankommer på
lantmäteriväsendet — skall ankomma på en för ändamålet inrättad nämnd,
kallad centralnämnden för fastighetsdata (CFD). Nämnden består av sex
ledamöter, som företräder justitie-, inrikes- och jordbruksdepartementen,
lantmäteriväsendet samt statskontoret. Nämnden biträds av experter som
företräder bl. a. centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden samt statististiska centralbyrån. För nämndens räkning sysselsätts f. n. ungefär 30
personer.
Innevarande budgetår bestrids kostnaderna för nämndens verksamhet
från dels anslaget ADB-system för fastighetsdata, dels justitiedepartemen
tets kommittéanslag. Vidare har arbetsmarknadsstyrelsen ställt vissa medel
till förfogande att användas för anställning av viss personal som anvisats
av arbetsförmedlingen. De arbetsuppgifter som fullgörs av denna personal
har viss anknytning till arbetet med det nya fastighetsregistret men har i allt
väsentligt legat utom ramen för den verksamhet som innevarande budgetårs
anslag är avsett att täcka.
Anslaget bör kallas Centralnämnden för fastighetsdata. Den reservation
som eventuellt kan finnas under anslaget ADB-system för fastighetsdata vid
utgången av budgetåret 1968/69 torde få föras över till det nya anslaget.
Anslaget bör tas upp med 5 milj. kr. För nästa budgetår bör samtliga kost
nader för den personal som sysselsätts för nämndens räkning täckas av detta
anslag.
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Jag vill i detta sammanhang framhålla att chefen för jordbruksdeparte
mentet senare denna dag vid anmälan av det under nionde huvudtiteln upp
förda anslaget Lantmäteristaten: Förvaltningskostnader kommer att förorda
att vissa medel anvisas för personal som behövs för uppgifter som lantmäteriet har i samband med att ett nytt fastighetsregister skall läggas upp.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Centralnämnden för fastighetsdata för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 5 000 000 kr.
A 10. Efterutbildning inom justitiedepartementets verksamhetsområde
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag
___

M38 009
150 000
500 000

Reservation............

313 292

1 Anslaget Efterutbildning inom rättegångsväsendet

Från anslaget bestrids kostnader för kurser och annan upplysningsverk
samhet för personal inom justitiedepartementets verksamhetsområde.
En omfattande kursverksamhet kommer att äga rum under budgetåret
1969/70 för information angående ny lagstiftning och med anledning av
övergång till automatisk databehandling av vissa uppgifter i brottsmålsprocessen. Medelsbehovet beräknas därför bli avsevärt större än under tidi
gare år. Anslaget bör tas upp med 500 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Efterutbildning inom justitiedepartementets verk
samhetsområde för budgefåret 1969/70 anvisa ett reserva
tionsanslag av 500 000 kr.

A 11. Extra utgifter
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag ............
1969/70 Förslag
___

383 040
430 000
495 000

Reservation

............

27 633

Anslaget bör tas upp med 495 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Extra utgifter för budgetåret 1969/70 anvisa ett
reservationsanslag av 495 000 kr.
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B. Polisväsendet
Brottslighetens utveckling under de senaste åren framgår av följande
sammanställning.
Brott som kommit till polisens kännedom in. m.
Uppklaringsprocent1

varav
Ar

1958...............
1959...............
1960...............
1961...............
1962...............
1963...............
1964...............
1965...............
1966...............
1967...............
1/1—31/10
19672 ___
1/1—31/10
19682 ___

Brottsbalks(strafflags-)
brott

inbrotts- motorstölder
fordonstillgrepp

mord och dråp skade
(även försök),
görelse
barnadråp,
misshandel,
varav döden
följt, övriga
misshandelsbrott och rån

919
005
314
752
763
850
435
660
904
042

53 645
53 230
56 302
56 460
62 002
66 120
72 530
80 584
80 520
85 469

39
34
32
34
37
37
41
46
44
48

237
339
284
157
328
625
152
717
861
899

8 988
8 836
9 325
9 390
9 419
9 810
10 347
12 936
14 341
14 889

12 355
13 333
13 166
14 876
15 465
15 419
18 233
22 995
22 393
24 721

339 365

73 226

40 302

12 331

21 509

394 563

86 772

41 694

13 483

23 566

280
278
276
281
293
308
336
393
410
437

för samt för till
liga brott grepps
brott
som
kommit
till poli
sens kän
nedom

34,1
33,9
35,0
34,1
35,4
33,8
32.1
31,3
32,7
33,6

21,1
20,6
21,3
21,7
22,0
21,5
20,2
19,5
21,5
21,6

1 Uppklaringsprocenten avser under året uppklarade brott i relation till de brott som har
anmälts samma år.
2 Siffrorna från 1/1—31/10 1967 och 1968 har hämtats från statistiska centralbyråns må
nadsstatistik, som erfarenhetsmässigt visar lägre siffror än årsstatistiken.

Som framgår av sammanställningen ökade antalet brottsbalksbrott un
der tiden den 1 januari—den 1 november 1968 med omkring 55 200 eller
med 16,3 % jämfört med motsvarande period år 1967. Vidare framgår att
uppklaringsprocenten för samtliga brott år 1967 var 33,6 % i den mening
som avses i sammanställningen. Under året uppklarades dock sammanlagt
229 105 av de brott som anmäldes under åren 1965—1967, vilket utgör
45,3 % av de under år 1967 anmälda brotten.
Brottsligheten har delvis ändrat karaktär. Inslag av våld och hot om våld
har blivit allt vanligare samtidigt som ligabrottslighet och annan mer svårutredd brottslighet har ökat påtagligt. Narkotikabrotten och brott begångna

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 4: Justitiedepartementet

13

av personer som är påverkade eller beroende av narkotika har också ökat
i stor omfattning.
Arbetsbalanserna vid utredningsavdelningarna har under budgetåret
1967/68 minskat något sedan budgetåret 1966/67. Förhållandena är dock
inte tillfredsställande ännu.
Trafikintensiteten fortsätter att öka och trafikövervakningen kräver
mycket stora insatser från polisens sida. Under år 1967 har i samband
med trafikövervakning rapporterats över 1 milj. brott och förseelser, varav
ca 100 000 hastighetsöverträdelser och ca 15 000 rattfylleribrott. För att be
lysa omfattningen av polisens arbete i detta avseende lämnas i följande
sammanställning vissa uppgifter om fordonsparkens storlek och antalet
personskador vid trafikolyckor.
Antalet re
gistrerade
motorfordon

År

1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

.......... . . .
.... ___
.... ___
___ . . . .
___ ___
.... ___
.... . . . .
___ . .. .
.... . . . .
___ ... .

1 234 539
1 319 435
1 409 111
1 491 614
1 583 673
1 687 853
1 804 030
1 897 310
1 998 939
2 164 183

Antalet personskador vid polisundersökta trafikolyckor
dödade
svårt
lindrigt
summa
skadade
skadade

941
1 000
1 036
1 083
1 123
1 217
1 308
1 313
1 313
1 077

3 104
3 137
2 983
3 031
2 942
3 068
3 370
3 158
4 700
5 304

17 755
18 338
18 553
19 867
19 496
20 332
21 565
20 460
16 730
15 697

21 800
22 475
22 572
23 981
23 561
24 617
26 243
24 931
22 743
22 078

Sammanställningen visar att det totala antalet trafikolyckor har minskat
under de senaste åren trots att antalet motorfordon har ökat kraftigt. An
talet svåra olyckor har dock ökat. Det har visat sig att polisens trafiköver
vakningsarbete är ett av de effektivaste medlen mot trafikolyckor.
Demonstrationer och liknande aktioner kräver betydande insatser av po
lispersonal. Kontinuerlig bevakning har varit nödvändig vid vissa ambas
sader. I Stockholm har krävts 160 årsarbetskrafter för detta ändamål.
Väsentliga rationaliseringar har vidtagits inom polisväsendet för att för
enkla polisarbetet och för att göra detta mera effektivt. Rationaliseringsarbetet fortsätter inom flera områden. Polisens personella och materiella
resurser har också förstärkts under de senaste åren. Arbetsläget inom polis
väsendet är emellertid fortfarande ansträngt beroende på brottslighetens
utveckling och trafikens omfattning. Övertidsarbete har måst tillgripas i
stor omfattning. Kostnaderna för övertidsersättningar uppgick under bud
getåret 1967/68 till drygt 48 milj. kr. För innevarande budgetår har med
delats bestämmelser i syfte att begränsa uttaget av övertid.
På grund av vad jag har sagt bör polispersonalen förstärkas och den
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tekniska upprustningen fortsätta. Genom överföring av arbetsuppgifter från
polisutbildad personal till annan personal bör polisarbetet kunna rationa
liseras ytterligare. Medel för anställande av sådan personal bör därför stäl
las till förfogande.

B 1. Rikspolisstyrelsen
1967/68 Utgift .......................................
1968/69 Anslag ..................................
1969/70 Förslag ..................................

i23 826 816
i25 450 000
37 850 000

1 Anslagen Rikspolisstyrelsen: Avlöningar och Rikspolisstyrelsen: Omkostnader. Av ansla
gen för innevarande budgetår skall 2 100 000 kr. avräknas mot automobilskattemedlen.

Rikspolisstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för polisväsendet.
Ledamöter av styrelsen är rikspolischefen, överdirektören och fem andra
ledamöter som utses av Kungl. Maj :t. Inom styrelsen finns dels under över
direktören en avdelning med två polisbyråer, en avdelning med en teknisk
byrå och en utbildningsbyrå samt en personalbyrå, en kanslibyrå och en
enbet för datafrågor, dels en säkerhetsavdelning med två byråer.
1968/69

Beräknad ändring 1969/70
RikspolisDep.chefen
styrelsen

Personal
Handläggande personal....
Övrig personal .....................

112
227

+
+

11
29

+
+

1
223

339

+

40

+

24

12 145 000

+

2 582 800

+

2 170 000

3 080 000

+

1 250 000

+

1 000 000

—

+

3 648 400

+

3 648 400

1 075 000
40 000
625 000

+
+
+
+

733 500
225 000
20 000
75 000

+
+
+
+

+

3 565 000

+

Anslag
Avlöningar till tjänstemän
Arvoden och särskilda ersättningar .........................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation ....
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70................
Ersättningar till expertis ..
Sjukvård m. m.......................
Reseersättningar ................
Därav utrikes tjänsteresor

Expenser för eget behov
a) Beräknade lokalhyror för
nuvarande lokaler...........

581
100
15
35

600
000
000
000

150 000

—

2 Därav åtta tjänster som flyttas över från anslaget B 6.

3 565 000
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1968/69

b) Beräknad ändring av lo
kalhyror till budgetåret
1969/70 ..............................
c) Bränsle, lyse, vatten ....
d) Bevakning av styrelsens
lokaler ..............................
e) Övriga expenser................
Därav engångsutgifter ....
Expenser för annat än
eget behov
a) Radioförbindelser med utlandet..................................
b) Telexförbindelser ...........
c) Passformulär m. m...........
d) Kostnader för polisväsendets arbetstidsnämnd
m. m.....................................
Publikationstryck................
Centralt anordnad utbildning m. m............................
Ersättning för central löneuträkning .........................
Förhyrd datamaskintid m. m.
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Beräknad ändring 1969/70
RikspolisDep.chefen
styrelsen

+

50 000

+

50 000

+
+
+

150 000
550 000

+
+
+

150 000
445 000

150 000
350 000
1 955 000
550 000

320 000

245 000

15 000
2 175 000
750 000

—— 2 175 000
—

—
— 2 175 000
—

20 000
1 075 000

_

__

+

425 000

+

25 000

860 000

+

640 000

+

140 000

+

—
2 650 000

+

—
2 650 000

260 000
875 000
25 450 000

+ 14 389 700

+ 12 400 000

Rikspolisstyrelsen
1. Löne- och prisomräkning m. m. 8 883 700 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 7 213 400 kr.
2. Styrelsen föreslår att kansli- och personalbyråerna förs samman till
en avdelning under ledning av en avdelningschef (+ 77 000 kr.). Avdel
ningen skall svara för den administrativa funktionen inom styrelsen.
3. Vid trafiksektionen på polisbyrå I behövs en polisintendent för inspek
tionsverksamhet (-j- 63 000 kr.).
4. Ordningsbotsektionen behöver förstärkas på grund av att ordningsbotsinstitutet den 1 oktober 1968 har börjat tillämpas även på bl. a. fylleri
och fylleri jämte förargelseväckande beteende (+ 100 000 kr.).
5. En rutin för bearbetning av strafförelägganden med ADB beräknas
komma att tas i bruk på styrelsen under nästa budgetår. För kontroll och
stansning m. m. av de förelägganden som kommer in till styrelsen krävs
en ny enhet bestående av en chef och ca 20 tjänstemän i kontorskarriären
(+ 570 000 kr.).
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6. Polisbyrå II bör förstärkas med två förste byråsekreterare. Den ene
behövs på allmänna sektionen för att denna i större omfattning än vad
som sker f. n. skall kunna följa upp utredningsarbetet på fältet och den
andre på interpolsektionen för översättningsarbete (+ 83 000 kr.).
7. Styrelsen föreslår att tjänsterna i kontorskarriären vid kriminalsek
tionen för riksomfattande verksamhet (rikskriminalen) förs över från
Stockholms polisdistrikt till rikspolisstyrelsen. Rikskriminalen har ett myc
ket nära samarbete med kriminalsektionen vid polisbyrå II på rikspolis
styrelsen. Särskilt i samband med omfattande utredningar uppstår behov
av att fördela om arbetskraften mellan enheterna. Detta behov är särskilt
framträdande beträffande kontorspersonalen. Styrelsen föreslår samtidigt
att kriminalsektionen tillförs tre tjänster i kontorskarriären.
8. För förstärkning av jourgruppen inom registraturet behövs en förste
byråinspektör ( + 41 700 kr.). Vid registraturets fingeravtryckscentral be
hövs tre biträdestjänster (-J— 59 000 kr.).
9. I samband med omläggningen av kriminalregistret till ADB förs detta
över till rikspolisstyrelsen och samordnas med de centrala polisregistren.
En kontrollenhet, som skall svara för bl. a. kodning och kontroll av upp
gifter ur domar i brottmål till polis- och kriminalregistren, avses komma
att bildas under nästa budgetår. Enhetens behov av personal beräknas till
en chef, tre handläggande tjänstemän och elva tjänstemän i kontorskarriä
ren (+ 435 000 kr.).
10. För extra och tillfällig personal i övrigt på registraturet begärs
-j- 200 000 kr.
11. Styrelsen föreslår att tekniska byråns telesektion förstärks med en
förste byråingenjör (-f- 46 000 kr.).
12. Personalvårdssektionen bör tillföras fem tjänster som förste byråsekreterare (+ 209 000 kr.). En av dessa avses för samordning av social
medicinska och administrativa funktioner som rör hälso- och personalvård
inom hela polisväsendet. Övriga fyra tjänster bör placeras regionalt som
personalvårdskonsulenter men vara direkt underställda styrelsen.
13. Under anslagsposten till arvoden och särskilda ersättningar beräknar
styrelsen 3,9 milj. kr. i ersättning till extra lärare och timlärare. Styrelsen
räknar då med bl. a. grundutbildning av 700 polisaspiranter, 400 elever i
högre poliskursen, 200 elever i assistentkurs I och 100 elever i assistentkurs
II, 40 elever i kommissariekursen och 20 elever i polischefskursen.
14. Den fortsatta utbyggnaden av datasystem och datakommunikationsanläggning beräknas kräva 500 000 kr. i expertiskostnader. Teknisk expertis
behövs även i samband med övergången till civilförsvarets radiosystem
(750 000 kr.). Behovet av expertis i övrigt beräknas till 50 000 kr.
(+ 225 000 kr.).
15. Styrelsen föreslår att kostnaderna för telexförbindelser tas upp under
anslaget B 3.
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16. Styrelsen har till statskontoret anmält behov av utrustning för utök
ning av styrelsens dataanläggning. Den föreslagna utbyggnaden medför ett
medelsbehov av ca 925 000 kr. under posten till förhyrd datamaskintid m. m.
För underhåll och förbrukningsmateriel m. m. krävs en ökning med ca
700 000 kr. Vidare beräknar styrelsen att arbetet med ADB-rutinen för
strafförelägganden kommer att kräva ytterligare drygt 1 milj. kr. under
denna post.

Remissyttranden
Statskontoret tillstyrker i princip den föreslagna sammanslagningen av
kanslibyrån och personalbyrån till en avdelning under motivering att förut
sättningarna för planering och samordning därigenom förbättras ytterligare.
Statskontoret anser emellertid att det är för tidigt att ändra organisationen
nu och föreslår att den organisation som fastställdes föregående år behålls
till dess att erfarenhet har vunnits av denna.
Medelsbehovet för ordningsbotsektionen anser statskontoret vara väl av
vägt.
Statskontoret anser att sammanlagt 15 tjänstemän behövs vid kontrollen
heten för bearbetning av domar i brottmål för polis- och kriminalregistren.
Statskontoret anser det vidare önskvärt, att en undersökning om enhetens
organisatoriska placering företas, varvid bör undersökas om inte enheten
för strafföreläggande och ordningsbot bör svara även för domar i brottmål
och rapporter om laga kraft och fullföljd.
Under förutsättning att den tekniska samordningen av kriminalregistret
och polisregistret kommer till stånd anser statskontoret, att det är nödvän
digt att göra den utbyggnad av dataanläggningen som rikspolisstyrelsen har
begärt och statskontoret har ingen erinran mot beräkningen av medelsbeho
vet till följd därav.
Statens personalvårdsnämnd anser sig inte kunna tillstyrka rikspolissty
relsens framställning om medel för utbyggnad av styrelsens personalvårdssektion utan förordar en samordnad lösning av personalvårdsverksamheten inom hela statsförvaltningen med hänvisning till vad nämnden har
framhållit i sitt betänkande Statlig personalvård (Stencil C 1968: 6).

Departementschefen
3 och 8. Jag beräknar medel för ytterligare en polisintendent vid polis
byrå I och för ytterligare tre kontorsbiträden vid fingeravtrycksregistret.
4 och 10. För förstärkning av ordningsbotsektionen beräknar jag medel
enligt styrelsens förslag och för extra och tillfällig personal vid registraturet
beräknar jag 100 000 kr.
5 och 9. Med hänsyn till att det fortfarande är osäkert när ADB-rutinerna för bearbetning av strafförelägganden och domar i brottmål kan börja an2

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 1. Bil. i
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vändas och när omläggningen av polis- och kriminalregistren för ADB kan
bli slutförd anser jag att det är för tidigt att nu ta ställning till organisatio
nen av de enheter som behövs för driften av dessa rutiner. Jag delar också
statskontorets uppfattning att frågan om enheternas organisatoriska place
ring i styrelsen bör utredas ytterligare. Jag har dock beräknat medel för
anställande av den personal som kan behövas inom styrelsen under nästa
budgetår för dessa ändamål.
7. Jag har inget att erinra mot förslaget att tjänsterna i kontorskarriären
vid rikskriminalen förs över till rikspolisstyrelsen. Jag beräknar medel för
två nya biträdestjänster vid kriminalsektionen.
15. Jag har inget att erinra mot förslaget att fora över denna post till an
slaget B 3.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
37 850 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Rikspolisstyrelsen för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 37 850 000 kr., varav 3 500 000 kr. att
avräknas mot automobilskattemedlen.

B 2. Polisverket: Inköp av motorfordon m. m.
1967/68 Utgift ___
20 821 814
1968/69 Anslag ... *27 300 000
1969/70 Förslag ... 30 600 000

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bilar och motorcyklar m. m. . .
Helikoptrar...................................
Båtar.............................................
Radioutrustning m. m................
Hästar och hundar......................
Trafikövervakningsmateriel
m. m...............................................

Reservation...

11 841 425

1968/69

Beräknade kostnader 1969/70
Rikspolissty
Dep.chefen
relsen

15 100 000
450 000
450 000
9 500 000
600 000

20 200 000
1 150 000
1 100 000
16 200 000
640 000

1 200 000

1 825 000

1 160 000

27 300 000

41 115 000

30 600 000

15 425
700
375
12 300
640

000
000
000
000
000

Rikspolisstyrelsen
1. För styrelsens eget behov begärs en personbil för inspektionsverksam
het (25 000 kr.) och två personaltransportbussar för polisskoleverksamheten (88 000 kr.).
1 Av anslaget skall 15 800 000 kr. avräknas mot automobilskattemedlen.
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Styrelsen föreslår att den lokala polisorganisationen tillförs samman
lagt ytterligare 248 bilar (ca 6,6 milj. kr.).
Av dessa bilar avses bl. a. 65 för enmanspatrullering (ca 1,3 milj. kr.),
15 skåpbilar för transport av gripna och omhändertagna personer i sam
band med större offentliga tillställningar (ca 540 000 kr.) och fyra skåp
bilar som mobila ledningscentraler (ca 225 000 kr.). För övervakning inom
hamnar och kajområden behöver sjöpolisgruppen i Stockholm en herrgårdsbil (29 000 kr.). Med hänsyn till behovet av att intensifiera trafiköver
vakningsarbetet föreslår styrelsen att 25 skåpbilar, utrustade med radarhastighetsmätare, (ca 677 000 kr.) och tio herrgårdsbilar för transport av vå
gar (ca 290 000 kr.) anskaffas. För vissa personaltransporter i Stockholm
begärs en buss (ca 44 000 kr.). För utredningsändamål föreslås inköp av 15
personbilar (ca 220 000 kr.) och fem skåpbilar (214 000 kr.). Två av skåp
bilarna avses för brottsplatsutredning och tre för trafikutredningsändamål. Bifalls styrelsens förslag till personalförändringar inom den lokala
polisorganisationen, bör bilbeståndet på grund därav ökas med 107 bilar (ca
2,9 milj. kr.).
Under nästa budgetår beräknas 600 bilar för i runt tal 12,1 milj. kr.
böra bytas.
Motorcykelbeståndet bör ökas med 30 motorcyklar (325 000 kr.). Av dessa
är 25 avsedda för motorutbildningsverksamheten i Strängnäs. 90 motor
cyklar bör bytas (ca 765 000 kr.). För inköp och utbyte av mopeder, scooters
och cyklar beräknas ca 50 000 kr. Vidare föreslås inköp av 22 släpvagnar
för transport av gods m. m. (88 000 kr.) samt utbyte av 23 släpvagnar
(92 000 kr.) och tio snöscooters (75 000 kr.). Tio skidslädar eller pulkor
bör anskaffas (8 500 kr.).
2. Styrelsen föreslår att ytterligare två helikoptrar anskaffas.
3. Tre stora och två medelstora båtar bör anskaffas (ca 530 000 kr.).
De stora båtarna är avsedda att placeras i Norrköpings, Kungälvs och
Strömstads polisdistrikt. De två medelstora båtarna är avsedda för Vä
nersborgs och Karlstads polisdistrikt. Fyra stora båtar och en medelstor
båt bör dessutom bytas.
4. Polisorganisationen skall förses med radioutrustning som är under
utveckling för civilförsvaret och som under fredstid tillhandahålls av
civilförsvarsstyrelsen som lån. Rikspolisstyrelsen har utrett i vilka avseen
den civilförsvarets radionät måste kompletteras för att polisen skall få till
räckligt goda radiokommunikationer. Kostnaderna för kompletteringarna
och för utvecklingen av civilförsvarets system beräknas till sammanlagt ca
37 milj. kr. Av detta belopp har ca 14 milj. kr. anvisats tidigare och för
nästa budgetår begär styrelsen ca 6,5 milj. kr.
För inköp av fasta radiostationer begärs 955 000 kr., varav 669 000 kr.
avses för upprustning av radionätet i Västerbottens län och Norrbottens
län för bl. a. fjällräddningstjänsten.
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För inköp av radioanläggningar och orderutrustningar till motorfor
don, helikoptrar och båtar beräknas ca 2,7 milj. kr. För rörliga radioan
läggningar i övrigt krävs ca 450 000 kr. och för inköp av 280 bärbara ra
dioapparater beräknas ca 950 000 kr.
Styrelsen föreslår att TV-kameror anskaffas för övervakning av essingeleden (1 milj. kr.), norrtäljevägens infart till Stockholm (1,6 milj. kr.)
och av tingstadstunneln under Göta älv och anslutningsvägarna till tunneln
(500 000 kr.). Vidare föreslås anskaffning av TV-kameror för övervak
ning inom Göteborgs centralstation (200 000 kr.). En TV-kamera för heli
kopter för främst trafikövervakning (100 000 kr.) bör inköpas.
För fortsatt upprustning av ledningscentralen för polisen i Stockholms
polisdistrikt begärs ca 1,2 milj. kr. Styrelsen föreslår bl. a. att centralen
kompletteras med ett datasystem till en kostnad av sammanlagt ca 1,5 milj.
kr., varav 740 000 kr. belastar nästa budgetår.
5. Styrelsen föreslår att medel beräknas för en ökning av antalet hun
dar med 50 samt för utbyte av 25 hundar och tio hästar.
6. För utökning och utbyte av trafikövervakningsmateriel som bilvågar,
radarhastighetsmätare, kamerautrustning, rödljusövervakning, bullermä
tare, rök- och avgasmätare, materielvagnar m. m. begär styrelsen 1,8 milj.
kr.

Remissyttrande
Statskontoret har i fråga om förslaget att komplettera ledningscentralen
i Stockholm med ett datasystem funnit att behovet av de medel som begärs
inte är styrkt. Statskontoret förordar att utredningen i ärendet komplet
teras med en kostnads- och effektivitetsanalys och anser att medel bör an
visas för vidare utredning.

Departementschefen
1. Jag beräknar medel för inköp av en bil för styrelsens inspektionsverk
samhet, två personaltransportbussar, varav en för polisskoleverksamheten
och en för Stockholms polisdistrikt, en bil för sjöpolisgruppen i Stockholm,
40 bilar för enmanspatrullering, fem skåpbilar för transporter av gripna
och omhändertagna, två s. k. ledningsbussar, tio bilar för hastighetsövervakning, fem personbilar och fyra skåpbilar för utredningsändamål, varav
två skåpbilar för brottsplatsutredningar och två för trafikutredningar. De
nya polismanstjänster som jag förordar under anslaget B 6 medför att ytter
ligare 36 bilar bör anskaffas. Kostnaderna för dessa 106 bilar jämte utrust
ning beräknar jag till 2,7 milj. kr.
För inköp av 30 motorcyklar med utrustning beräknar jag 325 000 kr.
För utbyte av omkring 600 bilar och 90 motorcyklar beräknar jag ca 12,2
milj. kr. och för utbyte av snöscooters 75 000 kr. Vidare räknar jag med
150 000 kr. för nyinköp och utbyte av släpvagnar, mopeder och cyklar.
2. Jag beräknar medel för anskaffande av en helikopter.
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3. Tre stora båtar bör bytas under nästa budgetår. Jag beräknar kostna
derna till 375 000 kr.
4. Jag anser att den fortsatta utbyggnaden av polisens radionät är mycket
angelägen och beräknar 6 milj. kr. för detta ändamål under nästa budgetår.
Genom beslut den 28 juni 1968 bemyndigade Kungl. Maj:t rikspolisstyrel
sen att anskaffa och låta installera TV-utrustning i tunnelbanan i Stock
holm till ett beräknat belopp av högst 2 milj. kr. Kostnaderna bestrids
från detta anslag genom medel som hade reserverats för utbyggnaden av ra
dionätet. Motsvarande belopp bör nu tillföras anslaget och jag beräknar me
del för detta.
Vidare beräknar jag 750 000 kr. för fasta radiostationer, ca 1,8 milj. kr.
för radioanläggningar och orderutrustningar till fordon, 300 000 kr. för
andra rörliga radioanläggningar, 760 000 kr. för 210 bärbara radioapparater,
200 000 kr. för TV-bevakning inom Göteborgs centralstation och 500 000 kr.
för fortsatt utbyggnad av ledningscentralen i Stockholms polisdistrikt. Jag
har därvid inte räknat medel för något datasystem till ledningscentralen,
eftersom denna fråga bör utredas ytterligare.
6. Under posten till trafikövervakningsmateriel m. m. beräknar jag drygt
500 000 kr. för utbyte av sådan materiel och 100 000 kr. för garageutrust
ning samt medel för inköp av bl. a. tio radarhastighetsmätare och en fast
bilvåg.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Polisverket: Inköp av motorfordon m. m. för bud
getåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 30 600 000
kr., varav 16 600 000 kr. att avräknas mot automobilskattemedlen.
B 3. Polisverket: Underhåll och drift av motorfordon m. m.
1967/68 Utgift ....................................... 28 759 683
1968/69 Anslag ..................................... *34 300 000
1969/70 Förslag .................................. 40 500 000
1968/69

1. Underhåll och drift av
motorfordon m. m..........
2. Underhåll och drift av
helikoptrar m. m............
Därav
a) ambulans- och räddningsflygtjänst ....
b) övrig förhyrning av
flygplan och helikopt
rar ............................

Beräknad ändring 1969/70
RikspolisDep.chefen
styrelsen

20 500 000

+

2 800 000

1 600 000

+

1 700 000

+

1 400 000

+

1 000 000

+

1 000 000

500 000

1 Av anslaget skall 24 000 000 kr. avräknas mot automobilskattemedlen.

+

800 000
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3. Underhåll och drift av
båtar..................................
4. Underhåll och vård av
radioanläggningar m. m.
5. Underhåll och vård av
fordonsutrustning m.m.
6. Försäkring av motorfor
don ..................................
7. Underhåll och vård av
hästar m. m......................
8. Underhåll och vård av
hundar m. m....................
9. Underhåll och vård av
personlig utrustning ..
10. Underhåll och vård av
trafikövervakningsmateriel m. m...........................
11. Underhåll och vård av
kriminalteknisk utrust
ning m. m.........................
12. Underhåll och vård av
speciell materiel m. m.

Beräknad ändring 1969/70
RikspolisDep.chefen
styrelsen

400 000

+

170 000

—

2 300 000

+

4 650 000

+

3 000 000

2 500 000

+

1 275 000

+

400 000

600 000

+

100 000

1 300 000

+

75 000

+

50 000

2 500 000

+

800 000

+

300 000

500 000

+

250 000

1 500 000

+

800 000

+

200 000

250 000

+

150 000

+

50 000

+ 12 770 000

+

6 200 000

__

350 000

34 300 000

Rikspolisstyrelsen
4. Kostnaderna för telexförbindelser har tidigare redovisats under ansla
get B 1. Med hänsyn till att utgifterna under denna post utgörs av abonne
mangsavgifter och skrivningskostnader för telexapparater inom hela polis
väsendet bör de redovisas under detta anslag. Styrelsen föreslår en utökning
med 48 telexapparater med perforatortillsatser och autosändare (ca 240 000
kr.). Fem av dessa är avsedda för Göteborgs polisdistrikt, tre för Malmö po
lisdistrikt och 40 för arbetsgrupper i landet.

Ansvaret för ambulans- och räddningsflygtjänsten
Luftfartsverket har i samråd med rikspolisstyrelsen i skrivelse den 30
augusti 1968 föreslagit, att ansvaret för ambulans- och räddningsflygtjäns
ten skall föras över från luftfartsverket till rikspolisstyrelsen den 1 juli
1969.
I skrivelsen anförs i huvudsak följande. Fr. o. m. budgetåret 1958/59 har
luftfartsverket i uppdrag att i samråd med dåvarande medicinalstyrelsen,
flygförvaltningen, telestyrelsen och övriga berörda myndigheter leda och
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samordna ambulans- och räddningsflygtjänsten i riket. Kostnaderna för
verksamheten bestrids från det under socialdepartementets huvudtitel upp
tagna förslagsanslaget Ambulans- och räddningsflygtjänst. Luftfartsverkets
arbete med ambulans- och räddningsflygtjänsten har numera i stort sett
kunnat inskränkas till vissa administrativa åtgärder. Luftfartsverket har
träffat avtal med civila luftföretag om utförande av ambulans- och rädd
ningsflygtjänsten. Avtalen avser flygverksamhet i Norrbottens, Västerbot
tens, Jämtlands och Kopparbergs län samt i Stockholms- och västerviksområdena. I landet i övrigt rekvireras flygtid endast på särskild anfordran av
luftfartsverket från fall till fall. De avtal som avser flygberedskapen i de tre
nordliga länen innebär att flygföretagen får visst belopp för jourtjänst samt
att de garanteras ersättning för visst antal flygtimmar. För de garanterade
flygtimmar som inte utnyttjas utgår ersättning med ett i förhållande till
ordinarie flygtimpris reducerat belopp. Sådan garantitid förekommer inte
inom övriga områden. Det är givetvis önskvärt att kontrakterade luftfartyg
utnyttjas i så stor utsträckning att ersättning i princip inte behöver utgå för
flygtid som inte har kunnat utnyttjas. Möjligheter att utnyttja ifrågavarande
flygtid har inte förelegat med nuvarande uppläggning av ambulans- och
räddningsflygtjänsten. Däremot synes det inom polisväsendet finnas goda
möjligheter att utnyttja sådan flygtid för övervakningsuppdrag av olika
slag. Såväl vid planläggning som genomförande av detta slags verksamhet
har man från polisledningens sida -störa möjligheter att ta hänsyn till de
krav som i fråga om ambulans- och räddningsflyg måste ställas från bered
skaps- och flygtidssynpunkt. Från polisiär synpunkt skulle möjligheten att
temporärt utnyttja luftfartyg som har kontrakterats för ambulans- och räddningsflygning innebära stora fördelar. Polisen skulle bl. a. få möjligheter
att utnyttja helikoptrar för polisiärt bruk inom större delar av landet än vad
som f. n. är möjligt med polisväsendets egna helikoptrar. Polisens helikopt
rar kan å andra sidan i många fall tas i anspråk för ambulans- och räddningsflygning varigenom en bättre beredskap skulle erhållas även för detta
ändamål.
Vid ett ömsesidigt utnyttjande behövs bara en mindre ändring av nuva
rande beställningsrutiner. För att administrationen vid ett ömsesidigt utnytt
jande av disponibla luftfartyg skall bli så enkel och effektiv som möjligt bör
endast en myndighet handha densamma. Med hänsyn till att rikspolisstyrel
sen redan nu har en organisation för ledning av polisväsendets egen flyg
verksamhet och förfogar över ett radio- och telexnät som täcker hela landet
synes de största fördelarna från administrativ synpunkt stå att vinna om an
svaret för ambulans- och räddningsflygverksamheten fors över till rikspolis
styrelsen. Under denna förutsättning kan kostnaderna för ambulans- och
räddningsflyget för nästa budgetår beräknas till oförändrat belopp, 1 milj.
kr. I annat fall behövs ytterligare 250 000 kr.
Efter remiss har yttranden över förslaget avgetts av socialstyrelsen, -stats
kontoret, länsstyrelserna i Stockholms, Kalmar, Kopparbergs, Västerbot
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tens och Norrbottens län, svenska landstingsförbundet samt räddningstjänst
utredningen. Länsstyrelserna i Stockholms och Kalmar län har bifogat ytt
randen från resp. läns landstings förvaltningsutskott och övriga länsstyrel
ser yttranden från resp. läns landstings sjukvårdsstyrelser. Förslaget att
föra över ambulans- och räddningsflygtjänsten till polisväsendet har till
styrkts eller lämnats utan erinran av samtliga remissinstanser.
I fråga om medelsbehovet för nästa budgetår har statskontoret anfört att
en närmare analys av de ekonomiska konsekvenserna av den avsedda sam
ordningen bör ske innan det är möjligt att närmare bedöma medelsbehovet.

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 40,5
milj. kr. Jag har därvid godtagit rikspolisstyrelsens förslag att fora över
kostnaderna för telexförbindelser till detta anslag. Jag har räknat medel för
ändamålet under anslagsposten Underhåll och vård av radioanläggningar
m. m. varvid jag också har räknat med ytterligare 48 telexapparater med
perforatortillsatser och autosändare.
Jag har också anslutit mig till förslaget att föra över ansvaret för ambu
lans- och räddningsflygtjänsten till rikspolisstyrelsen. Verksamheten bör
drivas efter i huvudsak samma linjer som hittills med utnyttjande av civila
luftföretag. Samordningen med polisens egen flygverksamhet bör dock kunna
öka effektiviteten och beredskapen. Ambulans- och räddningsflygverksamheten bör även i fortsättningen redovisas så att dess omfattning framgår
klart.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Polisverket: Underhåll och drift av motorfordon
m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
40 500 000 kr., varav 25 900 000 kr. att avräknas mot automobilskattemedlen.

B 4. Polisverket: Särskild polisverksamhet för hindrande och uppdagande
av brott mot rikets säkerhet m. m.
1967/68 Utgift .......................................
1968/69 Anslag .....................................
1969/70 Förslag.....................................

21 380 974
23 050 000
29 225 000

Rikspolisstyrelsen föreslår att anslaget förs upp med 33 150 000 kr.
Departementschefen
En redogörelse för innebörden av förslagen bör med hänsyn till ären
dets natur inte ingå i statsrådsprotokollet. Ytterligare upplysningar bör i
stället ges vederbörande riksdagsutskott.
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Anslaget bör tas upp med 29 225 000 kr. I detta belopp har jag räknat in
kostnaderna för lönekostnadspålägg. Av kamerala skäl har jag för denna
verksamhet beräknat ca 1,6 milj. kr. på andra anslag för polisväsendet.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Polisverket: Särskild polisverksamhet för hind

rande och uppdagande av brott mot rikets säkerhet m. m.
för budgetåret
29 225 000 kr.

1969/70

anvisa

ett

förslagsanslag

av

B 5. Polis ver ket: Diverse utgifter
1967/68 Utgift .........................................
1968/69 Anslag ......................................
1969/70 Förslag .....................................

1 194 606
1 500 000
1 500 000

Kungl. Maj :t har genom särskilda beslut meddelat föreskrifter om
vilka kostnader som skall bestridas från detta anslag. Från anslaget be
talas bl. a. bidrag till internationella kriminalpolisorganisationen i Paris
(Interpol), till enskilda tjänstemän för studier av betydelse för polisverket
och till föreningar för tjänstemän vid polisväsendet. I övrigt bestrids från
anslaget bl. a. kostnader för efterspaning av försvunna personer och för
stängsel kring övergivna gruvhål. Kostnader i övrigt för polisverksamheten
som inte skall bestridas från annat anslag kan efter beslut av Kungl. Maj :t
betalas från anslaget.

Rikspolisstyrelsen föreslår att anslaget förs upp med oförändrat belopp.
Departementschefen
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Polisverket: Diverse utgifter för budgetåret 1969/
70 anvisa ett förslagsanslag av 1 500 000 kr.
B 6. Lokala polisorganisationen: Förvaltningskostnader
1967/68 Utgift .....................................
1968/69 Anslag ..................................
1969/70 Förslag ..................................

*539 086 407
1545 450 000
757 100 000

1 Anslagen Lokala polisorganisationen: Avlöningar och Lokala polisorganisationen: Omkost
nader. Av anslagen för innevarande budgetår skall 125 500 000 kr. avräknas mot automobilskattemedlen.

Rikspolisstyrelsen utövar som central förvaltningsmyndighet högsta in
seendet över polisväsendet. Länsstyrelsen är högsta polismyndighet i länet.
I varje län, utom Gotlands län, finns hos länsstyrelsen en länspolischef och
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i vissa län dessutom en biträdande länspolischef. Varje län är indelat i
polisdistrikt, som för hela landet uppgår till 119. I varje polisdistrikt finns
en chef som är polismästare.
1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Rikspolisstyrelsen
Dep.chefen

Personal
1. Tjänstemän i polischefskarriären.......................................
2. Övriga polismän, exklusive
personal i rekryteringskåren
3. Annan personal....................

253

+

2

+

1

12 289
2 461

+
+

788
180

+
+

399
*70

15 003

+

970

+

470

460 900 000

+

52 830 000

+

31 900 000

19 000 000

+

9 000 000

+

9 000 000

6 100 000

+

560 000

+

1 650 000

Anslag
Avlöningar till tjänstemän ..
Avlöningar till extra polismän
(polisaspiranter) m. fl...........
Avlöningar till övrig extra personal och till tillfällig arbets
kraft .......................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befint
lig organisation.....................
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70....................
Ersättningar till sakkunniga..
Sjukvård m. m...........................
Reseersättningar .....................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för
nuvarande lokaler................
b) Beräknad ändring av lokalhyror till budgetåret
1969/70..................................
c) Bränsle, lyse, vatten...........
d) Bevakning av polishus ....
e) Kostnader för personalvårdande och trivselbefrämjande åtgärder .........................
f) Övriga expenser.....................
Därav engångsutgifter.........

—

+ 116 640 000

+

2 410 000

+
+

9 090 000
—
350 000
1 975 000

+
+

300 000
2 350 000

+

42 200 000

+

42 200 000

+
3 000 000
1 000 000
22 450 000

—

+ 116 640 000

—

__

__

1 900 000
450 000

+
+

250 000
150 000

+
+

250 000
150 000

150 000
24 450 000
1 500 000

+
+
4"

10 000
5 200 000
500 000

+
+

10 000
4 450 000

1 Åtta tjänster har förts över till anslaget B 1.

—
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Övriga utgifter
a) Kostnader för förpassning
och för kost och sjukvård
för omhändertagna personer
m. m.........................................
b) Regionalt och lokalt anord
nad utbildning.....................
c) Särskilda utgifter i polistjänsten .......................................
d) Ersättning för skador vid
flygande inspektion ...........
e) Framkallning och kopiering
av film m. m..........................
f) Ersättning för skador på
polismans lösa egendom....
g) Ersättning till enskilda för
biträde åt ordningsmakten
h) Uniformer till polischefspersonal.......................................
i) Polititransporter....................
j) Kostnader för trafiknämnder
k) Kostnader för företagsnämnder...........................................
1) Vissa kostnader för förundersökning m. m..........................
m) Andra utgifter.....................
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Beräknad ändring 1969/70
Rikspolisstyrelsen
Dep.chefen

1 500 000

—

—

1 500 000

—

—-

800 000

—

—

50 000

—

500 000

__

100 000

—

10 000
__

“

50 000
100 000
300 000
200 000

—
+
+

150 000
400 000
400 000
545 450 000

50 000
150 000
50 000

—
+
+

—

—
+

200 000
—

+ 238 605 000

50 000
150 000
50 000

+

200 000
—

+ 211 650 000

Rikspolisstyrelsen
1. Löne- och prisomräkning m. m. 186 425 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 158 843 000 kr.
2. Polischeferna har yrkat sammanlagt 2 537 tjänster och länsstyrelserna
2 404 tjänster. Rikspolisstyrelsen föreslår att 970 nya tjänster inrättas. Av
dessa tjänster är två avsedda för personal i polischef skarriären, 788 för
andra polismän och 180 för annan personal. Därutöver föreslår styrelsen
att minst 100 tjänster för extra ordinarie poliskonstaplar inrättas i ut
byte mot medel för övertidstjänstgöring. Fördelningen av de föreslagna
nya tjänsterna framgår av följande sammanställning.
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Tjänster
i polischefskarriären

Stockholms pd..
(riksomfattande
verksamhet) ..
Göteborgs pd . .
Malmö pd...........

Polismästarnas
kanslier

Övriga polismanstjänster
Över- Skydds-■ Trafik-• Läns- Utredvak- verksektrafik- ningsnings- samhet tioner grup- verkverkper
samhet
samhet

—

88

3

6

—

2
1

2
40
16

2
—

6
2

i

—

Vik.-o.
förstärkningspersonal

Andra tj.
Kon- Övrig
tors- perperso- sonal
nal

S:a

—

18

6

22

3

147

7
4

16
10
6

2
—

3
8
6

1
6

28
71
41

—

Summa

i

3

146

5

14

11

50

8

39

10

287

Övriga polisdistrikt...........

i

5

254

25

16

89

110

52

114

17

683

Totalt

2

8

400

30

30

100

160

60

153

27

970

3. Tjänster i polischefskarriären
För förstärkning av kansliavdelningen i Stockholms polisdistrikt begärs
en tjänst som polisassessor. Ett förordnande att bestrida på polisassessor
ankommande göromål föreslås upphöra i samband därmed. Vidare yrkas
att en tjänst som polissekreterare med stationering i Borås inrättas.
4. Övrig polispersonal
a) Övervakningsverksamhet. Styrelsen anser att en intensiv allmän över
vakning kan förebygga brott och att stor vikt därför bör läggas vid över
vakningsverksamheten.
Av den föreslagna förstärkningen för Stockholms polisdistrikt är bl. a.
13 tjänster avsedda för tunnelbanepolisen och 64 för tjänstgöring i vaktdistrikten.
För den riksomfattande verksamheten föreslås att två tjänster som
poliskommissarie inrättas för planering och ledning bl. a. av polisverk
samhet vid statsbesök och för ärenden som rör personalförstärkningar
mellan länen.
Av tjänsterna i Göteborgs polisdistrikt avses fem för förstärkning av cen
tralsektionen och 35 för vaktdistrikten.
I Malmö polisdistrikt begärs sex tjänster för förstärkning av radiobilgruppen vid centralsektionen och tio för övervakningsgruppen i tredje
vaktdistriktet.
För landet i övrigt begärs 254 tjänster. Ett 30-tal tjänster avses för di
rekt ledning av den yttre tjänsten. Övriga tjänster är till stor del avsedda
för förstärkning av polisdistrikten kring de större städerna.
b) Skyddsverksamhet. Skyddspolispersonalen har en viktig brottsföre
byggande uppgift i kampen mot bl. a. sprit- och narkotikamissbruk. Sek
tionernas uppsökande verksamhet i samverkan med övriga socialorgan
måste byggas ut och intensifieras. Sex av de föreslagna tjänsterna är av
sedda för nya skyddssektioner i Falkenbergs, Skara och Fagersta polis
distrikt.
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c) Trafikövervakningsverksamhet. För riksomfattande verksamhet be
gärs sju tjänster för helikopterförare. Den starkt ökande trafikintensite
ten på riks- och länsvägarna har medfört en betydande belastning på
trafikövervakningen. De personella resurserna vid de trafikövervakande
enheterna behöver förstärkas med såväl tjänstemän i befälsställning för
planläggning av arbetet och direkt arbetsledning som tjänstemän i konstapelsgraderna för den direkta trafikövervakningen. Tjänsterna vid läns
trafikgrupperna har fördelats i stort sett jämnt mellan 30 polisdistrikt.
Falu polisdistrikt har dock av styrelsen ansetts böra tilldelas åtta tjänster
och Solna, Uddevalla och Skövde polisdistrikt vartdera sex tjänster.
d) Utredningsverksamhet. Till följd av brottsutvecklingen är det nöd
vändigt att fortsätta den personella upprustningen. Styrelsen anser att det
är väsentligt att brottsspaningen i samband med utredningsarbetet kan
ökas. Antalet balanserade ärenden är fortfarande betydande även om en
förbättring är märkbar. Den minskade balansen är bl. a. resultatet av ett
tidvis intensivt övertidsarbete.
Av de tjänster som har föreslagits för den riksomfattande verksamheten
avses bl. a. åtta för förstärkning av narkotikakommissionen och fyra för
den allmänna kommissionen, där svårbemästrade ekonomiska brott utreds.
Förstärkningarna i övrigt är avsedda främst för storstadsområden och
distrikt där behovet av utökningar är särskilt framträdande.
5. Annan personal än polispersonal
a) Kontorspersonal. Genom att vissa arbetsuppgifter förs över från po
lispersonal till kontors- och servicepersonal nås en väsentlig rationalise
ring av polisverksamheten. Bristen på sådan personal hindrar emellertid
ett systematiskt utnyttj ande av ett sådant förfarande. Ytterligare personal
måste därför tillföras organisationen.
Styrelsen föreslår att tj änsterna i kontorskarriären vid kriminalsektio
nen för riksomfattande verksamhet vid Stockholms polisdistrikt (rikskri
minalen) förs över till kriminalsektionen vid styrelsen.
b) Övrig personal. Av de 27 tjänster som styrelsen i övrigt begär är bl. a.
fem tjänster avsedda för delgivningsmän, tre för fordonsredogörare, sju
för garageförmän eller garagebiträden och fem för vaktkonstaplar. De sist
nämnda är avsedda för Malmö polisdistrikt.

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 757,1
milj. kr.
1. Jag har beräknat medel för en ny tjänst som polisassessor i Ae 26 vid
kansliavdelningen i Stockholms polisdistrikt, varvid ett förordnande att be
strida på polisassessor ankommande göromål kan upphöra.
2. Av de 399 nya tjänsterna för övriga polismän som jag har beräknat
medel för avses 150 för övervakningsverksamhet, tio för skyddsverksamhet,
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31 för trafikövervakningsverksamhet, 75 för utredningsverksamhet och 130
för vikariats- och förstärkningstjänstgöring samt tre för tjänstgöring vid po
lismästarnas kanslier. Medlen för övertidstjänstgöring kan minskas med om
kring 3,5 milj. kr.
Det ankommer på Kungl. Maj:t att besluta om fördelningen av tjänsterna
på polisdistrikt.
Jag vill redan nu framhålla att 14 av tjänsterna för utredningsverksam
het bör tillföras den riksomfattande verksamheten, företrädesvis för narko
tikabekämpning.
3. Som jag tidigare har framhållit under anslaget B 1 har jag inget att
erinra mot att tjänsterna i kontor skarriären vid rikskriminalen förs över till
kriminalsektionen vid styrelsen. Vidare räknar jag medel för ca 60 nya
tjänster i kontorskarriären och ca tio nya tjänster för delgivningsmän, fordonsredogörare, garagepersonal och vaktkonstaplar.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Lokala polisorganisationen: Förvaltningskostnader
för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
757 100 000 kr., varav 174 150 000 kr. att avräknas mot automobilskattemedlen.

B 7. Lokala polisorganisationen: Utrustning
1967/68 Utgift ....
9 910 098
1968/69 Anslag___ *14 500 000
1969/70 Förslag ... 13 700 000

Reservation ....

1968/69

1. Inventarier och annan utrustning
till nya polislokaler.........................
2. Möbler, kontorsmaskiner och andra inventarier ..................................
3. Personlig utrustning.........................
4. Övrig utrustning
a) Förvaringsskåp och utrustning
för larmskydd..............................
b) Kriminalteknisk materiel ....
c) Utrustning för fjällräddningstjänst ...........................................
d) Kartutrustning .........................
e) Utbildningsmateriel.....................

9 270 183

Beräknade kostnader 1969/70
Rikspolisstyrelsen Dep.chefen

6 000 000

5 000 000

5 000 000

2 500 000
3 150 000

3 300 000
3 500 000

2 000 000
3 000 000

100 000
750 000

775 000
2 000 000

300 000
1 200 000

100 000
300 000
250 000

165 000
300 000
250 000

150 000
300 000
250 000

1 Av anslaget skall 2 600 000 kr. avräknas mot automobilskattemedlen.
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1968/69

f) Utrustning för rådfrågningsbyråer ................................................
g) Speciell materiel.................. ..
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Beräknade kostnader 1969/70
Rikspolisstyrelsen Dep.chefen

1 350 000

100 000
1 975 000

1 500 000

14 500 000

17 365 000

13 700 000

Rikspolisstyrelsen
2. I samråd med statskontoret har styrelsen utarbetat en basmöbleringsplan för olika tjänsterum. En liknande preliminär norm för anskaffning
av kontorsteknisk utrustning har arbetats fram av styrelsen. För inköp av
kontorsmaskiner samt av möbler och andra inventarier till följd av före
slagna personalökningar beräknar styrelsen ca 785 000 kr. resp. 1,2 milj.
kr. För komplettering av möbelutrustning m. m. beräknas 700 000 kr. För
att kunna överföra ytterligare arbetsuppgifter från polispersonal till an
nan personal samt för viss komplettering av befintlig utrustning krävs fort
satt anskaffning av bandspelare, skrivmaskiner och andra maskinella hjälp
medel för 620 000 kr.
3. För inköp av utrustning, som skall tillhandahållas extra polismän
(polisaspiranter), begärs ca 1,1 milj. kr. För utrustning till viss nyutbil
dad personal och för utrustning till följd av föreslagna personalökningar
krävs ca 900 000 kr. För inköp av skyddshjälmar för bilförare, pälsar och
pälsmössor till viss polispersonal, underdräkter till viss personal vid övervakningssektionerna m. m. beräknar styrelsen 835 000 kr. Till följd av änd
rade normer i utrustningsplanen för polispersonalen krävs dessutom ut
rustning för ca 360 000 kr. Styrelsen har utarbetat ett förslag till särskild
legitimationshandling för polismän, som är avsedd att ersätta polisbricka
och nuvarande legitimationskort. Kostnaden härför beräknas till 300 000
kr.
4. b) Den kriminaltekniska materielen är ännu på många håll bristfällig.
Styrelsen anser det vara angeläget att en upprustning sker. För detta
ändamål beräknas 2 milj. kr.
4. g) Styrelsen bedömer behovet av skyddsutrustning för polispersonalen
som utomordentligt angeläget. För inköp av skottsäkra västar, gasskydds
utrustning, tårgasutrustning m. m. begär styrelsen 875 000 kr. Räddnings
utrustning som gummibåtar, draggutrustning, specialbårar m. m. begärs
för 438 000 kr., skidutrustning för 140 000 kr. och utrustning till polisarrester, flyttbara arrestenheter m. m. för 355 000 kr.

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 13,7
milj. kr.
Under posten till möbler, kontorsmaskiner och andra inventarier har
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jag räknat med drygt 1,1 milj. kr. för möbler och ca 900 000 kr. för kon
torsmaskiner. Jag har godtagit förslaget att anskaffa en särskild legitimationshandling för polismän. Under posten till speciell materiel har jag be
räknat ca 800 000 kr. till skottsäkra västar m. m. och tårgasutrustning.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Lokala polisorganisationen: Utrustning för bud
getåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 13 700 000
kr., varav 2 500 000 kr. att avräknas mot automobilskattemedlen.

B 8. Statens kriminaltekniska laboratorium
1967/68 Utgift ......................................... M 686 646
1968/69 Anslag ....................................... J2 400 000
1969/70 Förslag ....................................... 3 800 000
1 Anslagen Statens kriminaltekniska laboratorium: Avlöningar och Statens kriminaltek
niska laboratorium: Omkostnader.

Chefsmyndighet för laboratoriet är rikspolisstyrelsen.
Chef för laboratoriet är en professor. Laboratoriet är organiserat på tre
avdelningar.
Laboratoriets arbetsuppgifter består huvudsakligen i att utföra krimi
naltekniska undersökningar åt domstolar samt åklagar- och polismyn
digheter och att bedriva sj älvständig forskning inom sitt verksamhetsom
råde.
1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Rikspolisstyrelsen Dep. chefen

Personal
Handläggande personal ................
Övrig personal.................................

27
24

+
+

5
5

+
+

4
2

51

+

10

+

6

2 000 000

+

412 200

+

300 000

+

480 600

+

480 600

+

74 200
—

+

46 400
—

Anslag
Avlöningar till tjänstemän ...........
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig
organisation..................................
b) Beräknad ändring till budget
året 1969/70 ..............................
Ersättningar till sakkunniga ....

50 000
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Beräknad ändring 1969/70
Rikspolisstyrelsen Dep.chefen

Sjukvård m. m....................................
Reseersättningar ..............................

9 000
19 000

K Därav utrikes tjänsteresor ...................

14 000

Expenser
a) Beräknade lokalhyror................
b) Beräknad ändring av lokalhyror
[till budgetåret 1969/70 ...........
c) Bränsle, lyse, vatten ................
d) Övriga expenser .........................
Därav engångsutgifter....................
Övriga utgifter (inköp av förbruk
ningsmateriel för laboratorieverk
samheten m. m.) ..............................
Ersättning för utförda undersök
ningar m. m.........................................
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__

—
—

—
—
—
+

20 000
265 000
115 000

580 000

—

+

580 000

—

—

—
—

—
—

40 000
-3 000
2 400 000

—

7 000

+ 1 540 000

—

7 000

+ 1 400 000

Rikspolisstyrelsen
1. Löne- och prisomräkning m. m. 1 150 084 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 1 060 600 kr.
2. Arbetsuppgifterna vid laboratoriet har ökat avsevärt, vilket i första
hand är en följd av den kraftiga ökningen av narkotikabrotten och check
bedrägerierna. Detta medför att handläggningstiden för laboratoriets undersökningsuppdrag har blivit allt längre till men för vissa brottsmålsutredningar. Laboratoriet saknar också tillräckliga resurser att målmed
vetet och systematiskt bedriva ett utvecklingsarbete, vilket är en förutsätt
ning för att en institution av laboratoriets karaktär skall kunna vidmakt
hålla och höja sin teknisk-vetenskapliga nivå.
Styrelsen föreslår att laboratoriet förstärks med två ingenjörer
(+ 75 288 kr.) vid den kemiska sektionen, två assistenter (+ 83400 kr.)
vid den biologiska sektionen och en ingenjör (+41 700 kr.) vid handstilssektionen.
3. Vidare behöver de kemiska och biologiska sektionerna förstärkas
med fyra laboratorieassistenter (+ 87 216 kr.) och ett ekonomibiträde
(+ 19 680 kr.).

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
3,8 milj. kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytterligare en kemist
och en byråingenjör vid den kemiska sektionen, en assistent vid den biolo3

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. i
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giska sektionen och en förste byråingenjör vid handstilssektionen (2) samt
för två laboratorieassistenter (3).
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Statens kriminaltekniska laboratorium för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 3 800 000 kr.
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C. Åklagarväsendet
C 1. Riksåklagaren
1967/68 Utgift .........................................
1968/69 Anslag .......................................
1969/70 Förslag .....................................

ti 745 327
J1 913 000
2 420 000

1 Anslagen Riksåklagaren: Avlöningar och Riksåklagaren: Omkostnader

RÅ är den högste åklagaren och leder åklagarväsendet i landet.
RÅ:s kansli är organiserat på två byråer. De är kanslibyrån och tillsynsbyrån. Vid sidan härav finns viss personal för RÅ:s egen åklagarverksamhet.
1968 /69

Beräknad ändring 1969/70
RÅ
Dep.chefen

Personal
Handläggande personal.....................
Övrig personal ..................................

15
20
35

Anslag
Avlöningar till tjänstemän ...........
1 469 000
Ersättningar till expertis och tillfäl
lig arbetskraft.......................................
140 000
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig orga
nisation ...........................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ...........................................
Sjukvård m. m.......................................
8 000
Reseersättningar..................................
60 000
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuva
rande lokaler ..................................
b) Beräknad ändring av lokalhyror
till budgetåret 1969/70 ................
c) Bränsle, lyse, vatten .....................
8 000
d) Övriga expenser..............................
163 000
Därav engångsutgifter ........................
17 000
e) Publikationstryck .........................
20 000
f) Utbildningsverksamhet................
30 000
g) Ersättning för central avlöningsuträkning ...........................................
15 000
1 913 000

+

40 000

+

6 000

+ 369 000

+ 40 000
+

6 000

+ 369 000

+
+

5 000
3 000

+
+

5 000
3 000

+

63 000

+

63 000

+
+
+

2 000
14 000

2 000
14 000

3 000

+
+
+

+

5 000

+

5 000

+ 507 000

3 000

+ 507 000
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RÅ
Löne- och prisomräkning m. m. 504 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 432 000 kr.

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Riksåklagaren för budgetåret 1969/70 anvisa ett
förslagsanslag av 2 420 000 kr.

C 2. Läns- och distriktsåklagarmyndigheterna
1967/68 Utgift ....................................... *43 418 310
1968/69 Anslag ..................................... *45 437 000
1969/70 Förslag..................................... 60 937 000
1 Anslagen Läns- och distriktsåklagarmyndigheterna: Avlöningar och Läns- och distrikts
åklagarmyndigheterna: Omkostnader

Det finns 21 länsåklagarmyndigheter. Tre av myndigheterna är vardera
gemensamma för två län. Länsåklagare fullgör åklagaruppgiften, när den
na uppgift är särskilt krävande. Chef för länsåklagarmyndighet utövar led
ningen av åklagarverksamheten inom myndighetens verksamhetsområde.
Landet är indelat i 90 åklagardistrikt. Stockholms, Göteborgs och Malmö
åklagardistrikt ingår inte i länsåklagarmyndighets verksamhetsområde. Chef
för åklagarmyndigheten i dessa tre städer är en överåklagare, som har mot
svarande uppgifter som chefen för en länsåklagarmyndighet. Åklagar
myndigheterna i de övriga 87 åklagardistrikten lyder under länsåklagar
myndighet och har som chef en chefsåklagare.
1968/69

Beräknad ändring 1969/70
RÅ
Dep.chefen

Personal
1. Länsåklagarmyndigheterna
a) åklagare .........................
b) övrig personal................
Distriktsåklagarmyndigheterna
a) åklagare .........................
b) övrig personal................

88
42

—

3
—

464
472

+
+

14
7

+
+

1 066

+

18

+

2
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Beräknad ändring 1969/70
Dep.chefen
RÅ

Anslag
Avlöningar till tjänstemän .. 41 615 000
375 000
Ersättningar till expertis ----Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig
organisation..............................
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70 .........................
75 000
Sjukvård m. m..............................
1 400 000
Reseersättningar.........................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande lokaler .....................
b) Beräknad ändring av lokal
hyror till budgetåret 1969/70
50 000
c) Bränsle, lyse, vatten...........
1
922
000
d) Övriga expenser.....................
Därav engångsutgifter...................

150 000

45 437 000

+
+

3 030 000
19 000

+ 10 006 000

+
+

2102 000
19 000

+ 10 006 000

+
+
+

263 000
40 000
82 000

+
+
+

28 000
25 000
70 000

+

3 070 000

+

3 070 000

+
+

—
257 000
88 000

+
+

+ 16 767 000

—
140 000
40 000

+ 15 500 000

RÅ
1. Löne- och prisomräkning m. m. 15 246 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 13 076 000 kr.
2. Omorganisation av åklagarmyndigheten i Stockholms åklagardistrikt
kräver en ökning med åtta åklagartjänster ( + 585 000 kr.).
3. Vid envar av åklagarmyndigheterna i Solna, Södertälje, Linköpings,
Lunds, Malmö, Halmstads, Göteborgs och Alingsås åklagardistrikt behövs
på grund av ökad arbetsbelastning en förstärkning med en åklagartj änst
(+ 581 000 kr.).
4. För olika åklagarmyndigheter begärs sju biträdestjänster (+ 201 000
kr.).
5. Tre tjänster för assistentåklagare vid länsåklagarmyndigheterna och en
tjänst för distriktsåklagare i vart och ett av Sollefteå och Haparanda åkla
gardistrikt kan dras in (—311 000 kr.).
6. Medel yrkas för att bestrida kostnader för tjänstgöring hos åklagar
myndigheterna enligt 20 § domsagostadgan (+ 472 000 kr.).
7. För sjukvård behövs ytterligare medel för befintlig organisation
(+ 25 000 kr.).
8. Medel behövs för inköp av säkerhets- och värdeskåp (+ 40 000 kr.).
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Departementschefen
2. Med stöd av Kungl. Maj :ts bemyndigande tillkallade jag den 23 janu
ari 1967 sakkunniga1 att verkställa översyn av organisationen vid åklagar
myndigheten i Stockholms åklagardistrikt. De sakkunniga avgav förslag i
frågan den 6 november 1967 (Stencil Ju 1967: 15).
De sakkunniga har föreslagit ett oförändrat antal åklagarkammare vid
myndigheten men ett ökat antal åklagartjänster. Tre kammaråklagare i
Ce 1 som ej tillhör vissa kammare utan står till överåklagarens förfogande
föreslås ersatta med åklagare inom kammarorganisationen.
Yttranden över de sakkunnigas förslag har avgetts av Svea hovrätt, Stock
holms rådhusrätt, RÅ, överåklagaren vid åklagarmyndigheten i Stockholms
åklagardistrikt, rikspolisstyrelsen, länsstyrelsen i Stockholms län, polismäs
taren i Stockholm, statskontoret, Föreningen Sveriges statsåklagare, För
eningen Sveriges Åklagare, Sveriges Juristförbund och Tjänstemännens cen
tralorganisations statstjänstemannasektion.
Svea hovrätt, rådhusrätten och RÅ anser att ytterligare en kammare
bör inrättas vid myndigheten. Överåklagaren och polismästaren anser att
myndigheten bör tillföras två kammare. Samtliga remissinstanser som ytt
rat sig över antalet åklagare vid myndigheten har föreslagit en betydande
ökning av antalet tjänster för åklagare. Rådhusrätten framhåller att syste
met med åklagare till förfogande medför olägenheter för rådhusrätten.
Överåklagaren anser också att bättre samordning med rådhusrätten uppnås
om förfogandeåklagarnas uppgifter inordnas inom kammarsystemet. Sveri
ges Juristförbund tillstyrker, under förutsättning att åklagarmyndigheten
omorganiseras, att tjänsterna för åklagare till förfogande dras in.
Sedan de sakkunniga avlämnat sitt förslag har arbetsbördan ökat vid
åklagarmyndigheten. Med hänsyn härtill och eftersom de nuvarande åklagarkamrarna lämpligen ej kan göras större bör åklagarmyndigheten tillföras
ytterligare en kammare. Vid myndigheten bör inrättas en tjänst för chefs
åklagare för den nya kammaren. I likhet med de sakkunniga anser jag att
tre tjänster för kammaråklagare i Ce 1 bör dras in och ersättas med åklagartjänster inom kammarorganisationen. Jag beräknar medel för ytterligare
fem tjänster för kammaråklagare.
Frågan om omorganisation av åklagarmyndigheten kommer att övervägas
ytterligare. I de delar anställnings- och arbetsvillkor är förhandlingsfrågor
avser jag att ge statens avtalsverk förhandlingsuppdrag om en sådan omor
ganisation aktualiseras.
3. Jag beräknar medel för ytterligare en distriktsåklagartjänst i Ae 26
vid var och en av åklagarmyndigheterna i Solna och Södertälje åklagar
distrikt.
4. Jag beräknar medel för ytterligare tre biträdestjänster.
1 F. d. hovrättspresidenten Joel Laurin och länsåklagaren Karl-Gustaf Olsson
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5. Utöver de åklagartjänster riksåklagaren anser kunna dras in kan
ytterligare fyra tjänster för assistentåklagare vid länsåklagarmyndigheterna dras in.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
60 937 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
a) bemyndiga Kungl. Maj :t att inrätta en ordinarie chefsåklagartjänst vid åklagarmyndigheten i Stockholms åklagardistrikt,
b) till Läns- och distriktsåkiagarmgndigheterna för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 60 937 000 kr.
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Vissa data rörande de allmänna domstolarna
(I uppgifterna rörande underrätterna är antal över 1 000 avrundade i jämna hundratal)
1965

1967

1966

1.1—
30.6.67

1.1—
30.6.68

Underrätterna
domsagor (ds)
rådhusrätter (rr)

69 000
92 400

76 300
99 700

82 400
104 300

39 900
52 800

38 800
52 500

S:a

161 400

176 000

186 700

92 700

91 300

Balans allmänna mål vid utgången ds
rr
av resp. period

15 500
21 400

18 300
23 200

19 200
24 200

17 100
23 400

15 900
21 700

S:a

36 900

41 500

43 400

40 500

37 600

ds
rr

276
130

266
130

281
94

S:a

406

396

375

ds
rr

112 700
66 400

120 000
67 000

129 500
72 700

64 400
37 800

60 800
37 300

S:a

179 100

187 000

202 200

102 200

98 100

Inkomna mål hos ägodelningsrätt och ds
rr
ägodelningsdomare

8 800
1 900

8 600
2 200

8 900
2 400

S:a

10 700

10 800

11 300

ds
rr

701
605

815
776

997
1 047

480
539

603
600

S:a

1 306

1 591

2 044

1 019

1 203

ds
rr

683 200
155 000

685 500
154 100

767 100
216 000

361 900
89 700

402 500
126 200

S:a

838 200

839 600

983 100

451 600

528 700

ds
rr

293 800
71 900

293 100
72 900

323 200
86 300

156 100
40 900

182 400
57 200

S:a

365 700

366 000

409 500

197 000

239 600

7 879
2 512

7 818
2 547

9 008
2 921

4 452
2 720

4 699
2 741

1 529
765

1 439
757

1 585
895

727
726

926
872

Inkomna allmänna mål

Inkomna expropriationsmål

Mål om lagsökning^och betalningsföreläggande

Upphörda konkurser

Inskrivningsärenden

Gravations- och äganderättsbevis

Hovrätterna
Inkomna mål...........................................
Balans .....................................................
Högsta domstolen
Inkomna mål och ärenden.................
Balans, mål och*ärenden .................
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D. Domstolarna
I fråga om arbetsläget vid domstolarna får jag hänvisa till vad som
har anförts i översikten och till tabellerna på s. 40 och 45.
D 1. Högsta domstolen m. m.
1967/68 Utgift......................................... 16 836 710
1968/69 Anslag ....................................... 17 068 000
1969/70 Förslag ..................................... 9 158 000
1 Anslagen Högsta domstolen m. m.: Avlöningar och Högsta domstolen^m. m.: Omkost
nader

Anslaget avser kostnader för såväl högsta domstolen som nedre justitierevisionen.
Kungl. Maj:ts domsrätt i allmänna mål utövas av högsta domstolen.
Högsta domstolen är överrätt i mål som fullföljs från hovrätt. Domsto
len är delad på tre avdelningar med tillsammans 20 justitieråd. Sju justitie
råd tjänstgör i lagrådet som f. n. har tre avdelningar. Beredningen av
målen till behandling i högsta domstolen sker i nedre justitierevisionen.
1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Nedre justitieDep.chefen
revisionen

Personal
64
53

+

2

+

1

117

+

2

+

1

Avlöningar till tjänstemän................ 6 400 000
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig orga
nisation................................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70................................................
57 000
Arvoden och särskilda ersättningar..
23 000
Sjukvård m. m.........................................
130 000
Reseersättningar ..................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvaran
de lokaler...........................................

+

334 000

+

315 000

Justitieråd och revisionssekreterare ..
övrig personal.......................................

Anslag

+ 1 553 000
+
+

+ 1 553 000

12 000
3 000

+
+

7 000
3 000

156 000

+

156 000

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 4: Justitiedepartementet

42

1968/69

b) Beräknad ändring av lokalhyror
till budgetåret 1969/70 ................
c) Bränsle, lyse, vatten ....................
d) Övriga expenser ..............................
Därav engångsutgifter................................

Beräknad ändring 1969/70
Nedre justitieDep.chefen
revisionen

32 000
426 000

.....
—
56 000

+

150 000

7 068 000

-f-

__
56 000

—

_

+ 2 114 000

+ 2 090 000

Nedre justitierevisionen
1. Löne- och prisomräkning m. m. 2 036 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 1 709 000 kr.
2. Ytterligare två bi trädestjänster bör inrättas (+ 54 000 kr.).

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
9 158 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytterligare ett bi
träde (2).
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Högsta domstolen m. m. för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 9 158 000 kr.

D 2. Regeringsrätten
1967/68 Utgift .........................................
1968/69 Anslag .......................................
1969/70 Förslag .....................................

!2 098 272
i2 284 000
3 284 000

1 Anslagen Regeringsrätten: Avlöningar och Regeringsrätten: Omkostnader

Regeringsrätten utövar Kungl. Maj :ts rätt att avgöra administrativa be
svärsmål i den utsträckning som bestäms i särskild lag. Domstolen ar
betar med fyra avdelningar med tillsammans 19 regeringsråd. Tre rege
ringsråd tjänstgör f. n. i lagrådet.
1968/69

Beräknad ändring
1969/70
Dep.chefen

Personal
Regeringsråd..................................
Övrig personal..............................
25
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Beräknad ändring
1969/70
Dep.chefen

Anslag
Avlöningar till tjänstemän..................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70..
Sjukvård m. m........................................................
Reseersättningar....................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande lokaler
b) Beräknad ändring av lokalhyror till budget
året 1969/70 ....................................................
c) Övriga expenser................................................

2 227 000

+

90 000

—

+

515 000

Därav engångsutgifter .................................................

__

1 000
6 000

—
+

96 000

50 000

+

299 000

10 000

*4"

291 000

—

2 284 000

+1 000 000

Jag beräknar medel för löne- och prisomräkning m. m. till 706 000 kr.,
varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 611 000 kr.
Regeringsrätten beräknas ta i anspråk nya lokaler under budgetåret 1970/
71. För en del utrustning som behöver anskaffas redan under budgetåret
1969/70 beräknar jag 291 000 kr.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
3 284 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Regeringsrätten för budgetåret 1969/70 anvisa ett
förslagsanslag av 3 284 000 kr.

D 3. Regeringsrättens årsbok
1967/68 Utgift..............................................
1968/69 Anslag...........................................
1969/70 Förslag .........................................

*80 938
M50 000
150 000

1 Anslaget Regeringsrätten: Regeringsrättens årsbok

Från anslaget bestrids kostnaderna bl. a för tryckning av Regerings
rättens årsbok.
Jag förordar att anslaget tas upp med oförändrat belopp. I enlighet här
med hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Regeringsrättens årsbok för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 150 000 kr.
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D 4. Hovrätterna
1967/68 Utgift .......................................
1968/69 Anslag.....................................
1969/70 Förslag ..................................

122 617 904
*23 572 000
31 832 000

1 Anslagen Hovrätterna: Avlöningar och Hovrätterna: Omkostnader

Hovrätt är överrätt i mål, som fullföljs från allmän underrätt. Det finns
sex hovrätter. De är Svea hovrätt (tolv avdelningar för allmänna mål),
Göta hovrätt (tre avdelningar), hovrätten över Skåne och Blekinge (tre
avdelningar), hovrätten för Västra Sverige (fyra avdelningar), hovrätten
för Nedre Norrland (två avdelningar) och hovrätten för Övre Norrland
(två avdelningar). Hovrätterna är administrativa chefsmyndigheter för de
allmänna underrätterna och fr. o. m. den 1 januari 1969 för de statliga hy
resnämnderna. Svea hovrätt har i egenskap av vattenöverdomstol två sär
skilda avdelningar för vattenmål och är administrativ chefsmyndighet för
vattendomstolarna.
Beräknad ändring 1969/70
Dep.chefen
Hovrätterna

1968/69

Personal
Domare och fiskaler ................
Övrig personal .........................

260
206

+
+

7
12

+
+

2
2

466

+

19

+

4

21 572 000

+

2 013 000

+ 1 429 000

+

5 528 000

+ 5 528 000

+

223 000

+

49 000

+
+
+

6 000
7 000
121 000

+
+
+

6 000
7 000
109 000

+

773 000

+

773 000

37 000

+
-J+

18 000
375 000

23 572 000

+

9 064 000

Anslag
Avlöningar till tjänstemän....
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befint
lig organisation....................
b) Beräknad ändring till bud
getåret 1969/70.....................
Arvoden och särskilda ersätt
ningar ...........................................
Sjukvård m. m............................
Reseersättningar.........................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för
nuvarande lokaler................
b) Beräknad ändring av lokal
hyror till budgetåret 1969/70
c) Bränsle, lyse, vatten...........
d) Övriga expenser....................
Därav engångsutgilter

166 000
49 000
483 000

—
123 000
1 179 000

150 000

+
+

359 000
150 000

+ 8 260 000
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Vissa statistiska uppgifter om hovrätterna
Annorledes
In
komna än genom
avskrivning
mål
avgjorda
mål

Beviljade Huvud
dispenser förhand
ling
enl. 22 §
arbetsord. 2 eller
för rikets flera
hovrätter dagar

Ut
gående
balans

Hovrätt

Tid

Svea (utom
vattenöverdomst.)

1/10 1965—30/9 1966
1/10 1966—30/9 1967
1/10 1967—30/9 1968

3 334
3 669
4 165

2 907
2 913
3 617

355
429
390

67
69
80

1 175
1 448
1 529

Göta

1/10 1965—30/9 1966
1/10 1966—30/9 1967
1/10 1967—30/9 1968

996
1 178
1 196

875
950
1 089

69
76
52

7
13
7

315
397
342

Skåne och
Blekinge

1/10 1965—30/9 1966
1/10 1966—30/9 1967
1/10 1967—30/9 1968

1072
1135
1250

968
1015
1 091

4
7
1

18
21
10

317
362
401

Västra Sverige

1/10 1965—30/9 1966
1/10 1966—30/9 1967
1/10 1967—30/9 1968

1409
1 453
1 511

1 217
1 242
1 382

8
—
—

56
28
47

274
363
312

Nedre Norrland

1/10 1965—30/9 1966
1/10 1966—30/9 1967
1/10 1967—30/9 1968

518
453
575

439
458
426

2
1
—

5
1
2

166
113
197

övre Norrland

1/10 1965—30/9 1966
1/10 1966—30/9 1967
1/10 1967—30/9 1968

614
568
603

589
464
533

31
9
14

21
23
11

171
200
196

1/10 1965—30/9 1966
1/10 1966—30/9 1967
1/10 1967—30/9 1968

7 963
8 456
9 300

6 995
7 042
8 138

469
522
457

174
155
157

2417
2 883
2 977

Samtliga

Hovrätterna
1. Löne- och prisomräkning m. m. 7 904 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 6 301 000 kr.
2. Hovrätten för Västra Sverige yrkar att en femte ordinarie avdel
ning inrättas vid hovrätten. Om så sker, kan medel motsvarande tre extra
ledamöter dras in. (-)- 411 000 kr.)
3. Göta hovrätt, hovrätten över Skåne och Blekinge, hovrätten för Västra
Sverige, hovrätten för Nedre Norrland och hovrätten för Övre Norrland
begär att en lagmanstjänst tillförs var och en av dessa hovrätter, i vissa
fall i utbyte mot ett hovrättsråd, en adjungerad ledamot eller en fiskal. På
detta sätt skulle varje avdelning vid dessa hovrätter få en lagman och
presidentens lagskipningsarbete kunna fördelas på samtliga avdelningar.
(+ 236 000 kr.)
4. Svea hovrätt anser att hovrätten behöver ytterligare två extra leda
möter och tre fiskal er (+ 264 000 kr.).
5. Svea hovrätt yrkar ytterligare en byrådirektör stjänst i utbyte mot
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ett förordnande att bestrida göromål som ankommer på byrådirektör.
6. Hovrätterna yrkar att biträdes- och expeditionsvaktspersonalen för
stärks med sammanlagt 12 tjänster (-f- 325 000 kr.).
7. Hovrätten för Västra Sverige framställer visst arvodesyrkande(+ 1 000
kr.).

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
31 832 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytterligare två extra
ledamöter (4), ett biträde och en expeditionsvakt (6).
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Hovrätterna för budgetåret 1969/70 anvisa ett
förslagsanslag av 31 832 000 kr.

D 5. Underrätterna
1967/68 Utgift ..................................
1968/69 Anslag ..................................
1969/70 Förslag..................................

M08 422 392
H10 499 000
147 921 000

1 Anslagen Underrätterna: Avlöningar, Underrätterna: Omkostnader, Vattendomstolarna:
Avlöningar och Vattendomstolarna: Omkostnader

Allmän underrätt är på landet och i stad, som hör till domsaga, härads
rätt samt i annan stad rådhusrätt. Det finns f. n. 109 domsagor och 28 råd
husrätter.
Första domstol i vattenmål är vattendomstol. Vattendomstolarnas antal
är sex.
1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Hovrätterna
Dep.chefen

Personal
Domare ...........................................
Tingsnotarier..................................
Övrig personal ..............................

632
529
1 903

+
+
+

15
46
56

+
+
+

17
41
89

3 064

+

117

+

147

103 338 000

+

9 144 000

+

9 666 000

Anslag
Avlöningar till tjänstemän ....
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig
organisation ..............................
b) Beräknad ändring till budget
året 1969/70 ..............................

+ 25 105 000
+

993 000

+ 25 105 000
+

1 164 000
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1968/69

Arvoden och särskilda ersätt
ningar ................................................
Sjukvård m. m.................................
Reseersättningar..............................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nu
varande lokaler (endast vat
tendomstolarna) .....................
b) Beräknad ändring av lokalhy
ror till budgetåret 1969/70 (en
dast vattendomstolarna) ....
c) Bränsle, lyse, vatten (endast
vattendomstolarna) ................
d) Övriga expenser .....................
Därav engångsutgifter
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Beräknad ändring 1969/70
Hovrätterna
Dep.chefen

294 000
215 000
1 519 000

8 000

+

31 000
102 000

+
+

8 000
37000
90000

—

+

415 000

+

415 000

15 000
5 118 000

+

-j-

10 000
926 000

+

937 000

156 000

+

106 000

110 499 000

+ 36 734 000

—

+

142 000

+ 37 422 000

Hovrätterna
1. Löne- och prisomräkning m. m. 32 089 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 25 520 000 kr.
2. Elva tingsdomartjänster och fjorton rådmanstjänster begärs för olika
underrätter, i de flesta fall i utbyte mot förordnanden för tingsdomare
eller rådman, assessorstjänster eller tjänster för tingssekreterare eller
fiskalskompetenta biträden (-{- 1 121 000 kr.).
3. En tingssekreterartjänst begärs för Göteborgs rådhusrätt (-f 58 000
kr.).
4. Medel yrkas för att möjliggöra för hovrätterna att lämna ytterligare
fiskalshjälp till underrätterna (-f- 619 000 kr.).
5. För olika domsagor och rådhusrätter begärs sammanlagt 46 tings
notarie- och 54 biträdestjänster (+ 3 463 000 kr.).
6. Medel begärs för expeditionsvaktsgöromål (+ 123 000 kr.).
7. En vattenrättsdomartjänst i Nedre Norrbygdens vattendomstol kan dras
in (— 95 000 kr.).

Departementschefen
Under år 1968 har remitterats till lagrådet vissa lagförslag — bl. a. lag om
skydd mot miljöfarlig verksamhet ■— som innebär att en del arbetsuppgif
ter den 1 juli 1969 förs från vattendomstolarna till de fastighetsdomsto
lar som då är avsedda att inrättas vid ett antal av de allmänna underrätter
na och att vattenrättsdomare och vattenrättsingenj örer blir skyldiga att
tjänstgöra även vid fastighetsdomstolarna. Med hänsyn främst härtill bör
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det fr. o. m. budgetåret 1969/70 finnas ett gemensamt anslag för de all
männa underrätterna och vattendomstolarna. Anslaget bör kallas Under
rätterna.
Genom lagstiftningsåtgärder under de senaste åren har antalet brottmål
av mindre allvarlig karaktär och de s. k. bagatellbrottmålen minskat. Denna
minskning beräknas fortsätta. Samtidigt har antalet tvistemål och antalet
grova brottmål ökat. Målens svårighetsgrad har genomsnittligt sett ökat
genom att antalet komplicerade tvistemål och den del av brottmålen som ut
görs av grova brottmål har blivit allt större. Arbetsbördan vid vissa större
underrätter ökas dessutom genom att handläggningen av hyresmål har kon
centrerats dit genom den lagstiftning som har trätt i kraft den 1 januari 1969.
Den samlade arbetsbördan vid de allmänna underrätternas målavdelningar
har ökat och det är nödvändigt att tillföra dem vissa personalförstärkningar.
Den livliga byggnadsverksamheten har medfört att antalet ärenden an
gående lagfarter och inteckningar har ökat kraftigt vid de allmänna under
rätternas inskrivningsavdelningar. Trots att arbetsrutinerna vid dessa avdel
ningar har förenklats genom ny lagstiftning som har trätt i kraft den 1 juli
1968 har ökningen av antalet ärenden medfört svårigheter att hålla föreskriv
na expeditionstider. Allmänt kan dock sägas att det numera inte förekom
mer sådana eftersläpningar i fråga om expeditionstider som för några år se
dan. Den ökade arbetsbördan vid inskrivningsavdelningarna gör det dock
nödvändigt att tillföra dem personalförstärkningar.
År 1965 tillkallades en särskild utredningsman1 för att verkställa översyn
av Stockholms rådhusrätts organisation. Utredningsmannen avgav förslag
i frågan den 23 maj 1966 (Stencil Ju 1966: 7).
Förslaget innebär i huvudsak följande. Avdelningarna vid Stockholms
rådhusrätt bör ha sådan storlek och organisation att de kan bli så självstän
diga och självförsörjande som möjligt i fråga om både domarpersonal och
annan personal. Rådhusrättens organisation bör därför ändras så att antalet
domare på varje avdelning blir större än f. n. och antalet avdelningar i följd
därav mindre. Avdelningsordförandenas arbetsinsats blir efter en övergång
till större avdelningar av största betydelse för rådhusrättens effektivitet. Sär
skilda tjänster bör därför inrättas för avdelningsordförandena.
Utredningsmannens förslag till ny organisation av Stockholms rådhus
rätt har remissbehandlats. Av remissinstanserna har Svea hovrätt, Stock
holms rådhusrätt, Föreningen Sveriges stadsdomare och Sveriges Juristför
bund yttrat sig över frågan om särskilda tjänster för avdelningsordförande
na och de tillstyrker alla, att sådana tjänster inrättas. Sveriges Juristförbund
framhåller att utredningsmannens förslag syftar till att ålägga avdelnings
ordförandena ett ökat ansvar för arbetets behöriga gång. Om avdelningarna
görs större i enlighet med förslaget eller görs betydligt större än f. n. utan att
dock nå upp till den storlek som utredningsmannen anser önskvärd skärps
1 F. d. hovrättspresidenten Joel Laurin
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uppenbarligen kraven på avdelningsordförandena. Särskilda tjänster synes
ägnade att tillgodose önskemålet att på ordförandeposterna placera domare
med de särskilda kvalifikationer som en sådan nyordning förutsätter.
Det ankommer på Kungl. Maj :t att bestämma antalet avdelningar som
skall finnas vid rådhusrätterna. Jag är inte beredd att nu ta ställning till
frågan om antalet avdelningar vid Stockholms rådhusrätt och organisationen
av dessa. Skulle jag vid mina fortsatta överväganden finna att större avdel
ningar bör organiseras, kan det befinnas lämpligt att inrätta särskilda tjäns
ter för avdelningsordförandena i Stockholms rådhusrätt. Om så sker, bör
motsvarande tjänster inrättas även vid Göteborgs rådhusrätt och rådhus
rätten i Malmö, vilka rådhusrätter har större avdelningar än Stockholms
rådhusrätt nu har. Jag förordar därför att riksdagens bemyndigande inhäm
tas att byta ut ordinarie tjänster för rådman vid Stockholms rådhusrätt, Gö
teborgs rådhusrätt och rådhusrätten i Malmö mot särskilda ordinarie tjäns
ter för rådman, som är ordförande på avdelning.
Om fråga skulle uppkomma att inrätta särskilda tjänster för rådman, som
är ordförande på avdelning, avser jag att ge statens avtalsverk förhandlingsuppdrag i de delar som anställnings- och arbetsvillkor är förhandlingsfrågor.
2. Vid var och en av rådhusrätterna i Södertälje, Eskilstuna, Norrköping,
Linköping, Hälsingborg, Halmstad, Örebro och Västerås bör inrättas ytter
ligare en ordinarie rådmanstjänst. Antalet rådmän vid de tre största under
rätterna, Stockholms rådhusrätt, Göteborgs rådhusrätt och rådhusrätten i
Malmö, bör också ökas. Eftersom arbetsbördan vid dessa tre underrätter kan
komma att påverkas i inte obetydlig utsträckning av de ökade möjligheterna
att utfärda ordningsföreläggande och strafföreläggande bör de nya råd
manstjänsterna vid dessa rådhusrätter vara extra. Jag beräknar medel för
ytterligare två extra rådmanstjänst er vid Stockholms rådhusrätt och för
ytterligare en extra rådmanstjänst vid vardera Göteborgs rådhusrätt och
rådhusrätten i Malmö.
I Södra Åsbo och Bjäre domsaga bör inrättas en ordinarie tingsdomartjänst. I Älvdals och Nyeds domsaga har arbetsbördan gått ned i sådan grad
att tingsdomartjänsten i domsagan kan dras in.
Den extra ordinarie vattenrättsdomartjänsten i Nedre Norrbygdens vat
tendomstol bör dras in, eftersom arbetsbördan i domstolen har minskat.
3—4. Jag beräknar 630 000 kr. för bl. a. fiskalshjälp åt sådana under
rätter där arbetsbördan inte motiverar ytterligare en tjänst för rådman eller
tingsdomare.
5. Vidare beräknar jag medel för ytterligare 41 tingsnotarier och 89 bi
träden.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget
147 921 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
4

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 1. Bil. k

till
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a) bemyndiga Kungl. Maj :t att inrätta särskilda ordina
rie tjänster för rådman som är ordförande på avdelning
i utbyte mot ordinarie tjänster för rådman i enlighet med
vad jag har förordat i det föregående,
b) bemyndiga Kungl. Maj :t att inrätta de ordinarie råd
manst jänst er och den ordinarie tingsdomartjänst som jag
har förordat i det föregående,
c) till Underrätterna för budgetåret 1969/70 anvisa ett
förslagsanslag av 147 921 000 kr.

D 6. Ersättningar till nämndemän m. m.
1967/68 Utgift .......................................
1968/69 Anslag .....................................
1969/70 Förslag ..................................

M2 498 753
Ml 100 000
12 500 000

1 Anslaget Underrätterna: Ersättningar till nämndemän m. m.

Kostnaderna för nämndemäns, ägodelningsnämndemäns, vattenrättsnämndemäns och jurymäns tjänstgöring bestrids från anslaget.
Anslaget bör ökas med 1,4 milj. kr. Jag hemställer i enlighet härmed, att
Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Ersättningar till nämndemän m. m. för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 12 500 000 kr.

D 7. Tekniska hjälpmedel m. m. vid domstolsväsendet
1967/68 Utgift ..............
1968/69 Anslag ............
1969/70 Förslag ..........

357 496
400 000
440 000

Reservation

...........

64 659

Från anslaget bestrids kostnader för teknisk utrustning till domstolar
na. Främst anskaffas ljudupptagnings-, dikterings- och kopieringsappara
ter men också annan modern kontorsteknisk utrustning inköps för att un
derlätta arbetet vid domstolarna.
Anslaget bör räknas upp med 40 000 kr. Jag hemställer i enlighet här
med, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Tekniska hjälpmedel m. m. vid domstolsväsendet
för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av
440 000 kr.
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D 8. Anskaffande av blanketter och fastighetsböcker m. m. för domstols
väsendet
1967/68 Utgift .........................................
714 635
1968/69 Anslag .........................................
600 000
1969/70 Förslag ........................................ 750 000
Anslaget bör ökas med 150 000 kr. på grund av höjda kostnader. Jag
hemställer i enlighet härmed, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Anskaffande av blanketter och fastighetsböcker
m. m. för domstolsväsendet för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 750 000 kr.
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E. Rättegångsväsendet i allmänhet
E 1. Ersättning åt domare, vittnen och parter
1967/68 Utgift .......................................
1968/69 Anslag .....................................
1969/70 Förslag.....................................

17 701 157
16 800 000
21 600 000

Från anslaget bestrids en mångfald olika kostnader för rättegångsväsen
det, däribland ersättning av allmänna medel till vittne, målsägande och of
fentlig försvarare samt kostnad för personundersökning i brottmål. I vissa
fall betalas från detta anslag utgifter för rättegångar där staten är part.
Från anslaget betalas också fr. o. m. den 1 januari 1969 ersättning av all
männa medel enligt 16 § lagen den 28 maj 1968 (nr 354) om hyresnämnder
samt ersättning till den som anlitas som tolk vid hyresnämnd.
Enligt riksdagens beslut (prop. 1968: 136, 1LU 49, rskr 394) skall staten
bidraga till kommunernas kostnader för borgerlig medling. Enligt lagen den
13 december 1968 om ändring i giftermålsbalken skall ersättning till särskilt
utsedd medlare utgå av statsmedel. Som jag har anfört i prop. 1968: 136 bör
även ersättning till särskilt förordnad vigselförrättare utgå av statsmedel.
Kostnaderna härför bör täckas av detta anslag.
Med hänsyn härtill och till den väntade belastningen under budgetåret
1969/70 bör anslaget räknas upp med 4,8 milj. kr. Jag hemställer i enlighet
härmed, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Ersättning åt domare, vittnen och parter för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 21 600 000 kr.
E 2. Kostnader enligt lagen om fri rättegång
1967/68 Utgift .......................................
1968/69 Anslag .....................................
1969/70 Förslag.....................................

9 319 098
8 700 000
10 500 000

Kostnaderna för fri rättegång vid allmän underrätt, krigsrätt, ägodelningsrätt, vattendomstol, expropriationsdomstol och arbetsdomstolen bestrids
från anslaget.
Med hänsyn till den väntade belastningen under budgetåret 1969/70 bör
anslaget räknas upp med 1,8 milj. kr. Jag hemställer i enlighet härmed, att
Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Kostnader enligt lagen om fri rättegång för budget
året 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 10 500 000 kr.
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E 3. Understöd för utomprocessuell rättshjälp
1967/68 Utgift...........................................
1968/69 Anslag .......................................
1969/70 Förslag.......................................

2 722 750
2 700 000
3 000 000

Från anslaget bestrids kostnaderna för understöd av statsmedel till de
kommunala rättshjälpsanstalterna. Vidare bestrids kostnaderna för under
stöd för kommunal rättshjälp som lämnas på annat sätt än genom rättshjälpsanstalt. Bidragsbestämmelserna finns i kungörelsen den 12 septem
ber 1919 (nr 639) angående understöd av statsmedel till offentliga rättshjälpsanstalter (ändrad senast 1965:301) och i kungörelsen den 26 maj
1965 (nr 302) om understöd för viss utomprocessuell rättshjälp.
Med hänsyn till de kostnader som under budgetåret 1969/70 beräknas
komma att belasta anslaget bör detta ökas med 300 000 kr. Jag hemställer,
att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Understöd för utomprocessuell rättshjälp för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 3 000 000 kr.

E 4. Tornedalens rättshjälpsanstalt
1967/68 Utgift ...........................................
1968/69 Anslag ...........................................
1969/70 Förslag .........................................

267 772
334 000
467 000

Från anslaget bestrids kostnaderna för Tornedalens rättshjälpsanstalt.
Denna är den enda rättshjälpsanstalt som är statlig.
1968/69

Beräknad ändring 1969/ 70
Anstalten
Dep.chefen

Personal
Juristpersonal...........................................
Övrig personal...........................................

3
4
7

Anslag
Avlöningar till tjänstemän.....................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation ................................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ................................................
Sjukvård m. m............................................
Reseersättningar.......................................

283 000

1 000
20 000

+

17 000

+

+

68 000

+ 68 000

—

—-

—

—

—

—

11 000
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1968/69

Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler ....................................................
b) Beräknad ändring av lokalhyror till
budgetåret 1969/70 ..............................
c) Övriga expenser ..................................
Främmande tjänster..................................

25 000
5 000
334 000

Beräknad ändring 1969/70
Anstalten
Dep.chelen

+ 50 000

+ 50 000

+

+

4 000

+ 139 000

4 000

+ 133 000

Anstalten
1. Löne- och prisomräkning m. m. 130 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 118 000 kr.
2. För den nuvarande direktören bör inrättas en personlig tjänst i Co 1
(+ 1 800 kr.).
3. Assistenttjänsten i A 17 bör bytas ut mot en tjänst för kamrer i A 19
(+ 4 500 kr.).

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Tornedalens rcittshjälpsanstalt för budgetåret 1969/
70 anvisa ett förslagsanslag av 467 000 kr.
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F. Kriminalvården
Beläggningen på fångvårdens anstalter under år 1968 har varit ungefär
densamma som under år 1967. Det förefaller som om fångantalet sedan år
1965 hade stabiliserats på en något lägre nivå än tidigare. Samtidigt har en
markant ökning inträtt av antalet frivårdsfall.
Högsta beläggningen under år 1968 var 5 546 mot 5 582 under år 1967 och
5 324 under år 1966. Medelbeläggningen, som år 1966 uppgick till 5 063 och
år 1967 till 5 137, utgjorde år 1968 5 170.
Den 1 december 1968 undergick 3 448 personer fängelsestraff — varav
21 fängelse som förvandlingsstraff för böter — 767 internering och 533 per
soner ungdomsfängelse. 110 personer av skyddstillsynsklientelet var intag
na för kortvarig anstaltsbehandling. I fångvårdsanstalt förvarades 32 per
soner, beträffande vilka beslut hade fattats om överlämnande till sluten el
ler öppen psykiatrisk vård. Antalet häktade, beträffande vilka hade förord
nats om rättspsykiatrisk undersökning, var 149 och antalet övriga häktade
347. Under perioden den 1 januari—den 30 november 1968 intogs 13 676
personer i fångvårdsanstalt.
Kriminalvården hade den 1 december 1968 nominellt 5 871 platser på
fångvårdsanstalterna, varav 3 908 slutna och 1 963 öppna. I dessa siffror in
går 160 platser för personer som är dömda till skyddstillsyn. Antalet platser
i de allmänna häktena och i de polisarrester som är samordnade med dessa
häkten var 516. Under år 1968 har tillkommit 75 specialplatser på fångvårdsanstalten Hall. Den slutna anstalten Karlstad samt de öppna anstal
terna Herrestad och Torhult har lagts ned. Anstalterna Mariestad och Smälteryd har fått sina platsantal reducerade. Förändringarna i anstaltsorganisationen innebär att fångvårdens totala platsantal den 1 december 1988 var
95 färre än vid motsvarande tid år 1967.
Specialavdelningar med 195 platser vid en ny centralanstalt i Österåker
beräknas kunna tas i anspråk under våren 1969. Detta tillskott av platser
bör kunna medge avveckling av ytterligare platser inom det äldre anstaltsbeståndet.
Inom frivårdsklientelet utgörs huvudgrupperna dels av dem som är döm
da villkorligt med övervakning eller till skyddstillsyn, dels av dem som har
frigetts villkorligt med övervakning. Utvecklingen under åren 1963—1968
framgår av följande sammanställning.
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Tidmmkt.

1
1
1
1
1
1

sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.

1963
1964
1965
1966
1967
1968

........
........
........
........
........
........

...
...
...
...
...
...

Antal vill Därav
korligt
under
dömda /till 21 år
skyddstill
syn dömda

Antal vill
korligt
frigivna

15
15
15
15
16
18

1 777
1 913
2 286
2 435
2 334
2 465

565
635
178
763
875
292

7 543
7 666
6 988
6 400
6 133
6 103

Därav Summa
under
21 år

131
146
146
68
76
68

17 342
17 548
17 464
18 198
19 209
20 757

Därav
under
21 år

7 674
7 812
7 134
6 468
6 209
6 171

Från den 1 september 1967 till den 1 september 1968 har antalet villkor
ligt dömda med övervakning och till skyddstillsyn dömda stigit med 1 417
och antalet villkorligt frigivna under övervakning ökat med 131. Samman
lagt förelåg alltså en ökning med 1 548 (8,1 %). Ungdomarnas andel i to
talsumman utgjorde den 1 september vart och ett av åren 1965—1968 resp.
40,8, 35,5, 32,3 och 29,7 %. Till de nämnda huvudgrupperna frivårdsklientel
kommer 1 292 personer, som har förts över till vård utom anstalt och som
den 1 september 1968 stod under övervakning. Av dessa undergick 700 in
ternering och 592 ungdomsfängelse.
I följande sammanställning redovisas antalet övervakare, fördelade efter
antalet uppdrag för var och en.
Antal uppdrag
1.9. 1966

1—5
6—10
11—15
16—20
21—25
26—75

.....................
....................
.....................
....................
.....................
.....................

.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
Summa

Antal övervakare
1.9. 1967

1.9. 1968

9 526
327
60
10
4
25

10 003
325
55
14
6
26

10 507
361
58
22
10
25

9 952

10 429

10 983

Övervakning ombesörjdes den 1 september 1968 i 6 010 fall (27,3 %) av
personer som är yrkesmässigt verksamma inom socialvården och kriminal
vården, varav i 1 837 fall av skyddskonsulenter eller skyddsassistenter, i 394
fall av tjänstemän vid skyddsföreningar och i 3 779 fall av andra tjänste
män.
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F 1. Kriminalvårdsstyrelsen
1967/68 Utgift ...................................... i8 234 561
1968/69 Anslag ....................................... J8 796 000
1969/70 Förslag ..................................
14 542 000
1 Anslagen Kriminalvårdsstyrelsen: Avlöningar, Kriminalvårdsstyrelsen: Omkostnader samt
Centrala nämnderna.

Kriminalvårdsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden om
kriminalvård. Styrelsen är chefsmyndighet för kriminalvårdsdirektörerna,
fångvårdsanstalterna, de allmänna häktena och skyddskonsulentorganisationen.
Kriminalvårdsnämnden, ungdomsfängelsenämnden och interneringsnämnden är centrala organ som har att ta befattning med ärenden rörande dem
som har dömts till fängelse, ungdomsfängelse resp. internering.
1968/69

Beräknad ändring 1969/70
KriminalvårdsDep.chefen
styrelsen

Personal
Chefstjänstemän ................................
Handläggande personal.....................
Övrig personal.....................................

9
68
115

—
+ 34
+ 29

— 1
+ 20
+ 25

192

+ 63

+ *44

1 Mot detta antal svarar en minskning med 49 tjänster på fångvårdsanstalterna.

Anslag
Avlöningar till tjänstemän...............
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig
organisation...................................
b) Beräknad ändring ........................
Arvoden och särskilda ersättningar
a) Kriminalvårdsstyrelsen..............
b) Centrala nämnderna ..................
Sjukvård m. m......................................
Reseersättningar
a) Kriminalvårdsstyrelsen..............
b) Centrala nämnderna...................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuva
rande lokaler.................................
b) Beräknad ändring av lokalhyror
c) Bränsle, lyse, vatten...................

7 241 000

+ 2 646 000

+ 2 393 000

—

+ 1 736 000
+ 538 000

+ 1 736 000
+ 434 000

36 000
230 000
15 000

+

60 000
—
5 000

+

320 000
20 000

+

105 000
—

+

105 000
—

645 000
—
—

+

645 000
—
—

+

+
—
25 000

+

53 000
—
5 000
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1968/69

d) Övriga expenser............................
Därav engångsutgifter.......................

739 000
;

65 000

Kostnad för förhyrd dafamaskintid
Publikationstryck..............................

120 000
50 000
8 796 000

Beräknad ändring 1969/70
Kriminalvårds
Dep.chefen
styrelsen

+

25 000

+

- 65 000

+

350 000

+ 6 110 000

25 000
- 65 000

+

350 000

+ 5 746 000

Kriminalvårdsstyrelsen
Huvuddragen av styrelsens nuvarande organisation fastställdes genom be
slut av 1960 års riksdag (prop. 87, SU 83, rskr 209). Styrelsen blev då inde
lad i fyra byråer under verkschefen, nämligen lag- och utredningsbyrån, so
cialbyrån, kanslibyrån och arbetsbyrån.
Redan på ett mycket tidigt stadium stod det klart att organisationen ej
fyllde de krav som ställdes på den. Efter undersökning av statskontoret om
organiserades arbetsbyrån år 1964 (prop. 1964: 1 bil. 4 s. 41, SU 2, rskr 2).
Även övriga byråer har tillförts punktvisa personalförstärkningar under se
nare år.
1960 års styrelseorganisation byggdes upp kring traditionella administra
tiva och ekonomiska rutiner där inslaget av manuellt arbete dominerade.
Sedan snart två år tillbaka pågår emellertid en omläggning av flertalet ruti
ner till automatisk databehandling. Omläggningen berör alla avsnitt av kriminalvårdsverksainheten. Detta förstärker behovet av en ändrad och för det
nya systemet avpassad organisation för centralförvaltningen. En i princip
beslutad övergång till programbudgetering för kriminalvården talar i samma
riktning.
Kriminalvårdens redovisnings- och revisionssystem omorganiseras på ba
sis av statens ekonomi-administrativa system (SEA). Detta sker i nära sam
råd med riksrevisionsverket. Omläggningen är avsedd att äga rum den 1 juli
1969 och innebär att styrelsen blir central kameralmyndighet för kriminal
vården. Samtidigt centraliseras löneuträkning och löneutbetalning. I anslut
ning härtill kommer maskinella register för personalregistrering att läggas
upp. Centraliseringen av kameralförvaltningen medför att arbetskraft som
motsvarar 41 tjänster för det kamerala arbetet på fångvårdsanstalterna fri
görs.
När omläggningarna av administrativa rutiner och klientelrutiner har ge
nomförts, kan väsentliga rationaliseringsvinster emotses. Omfattningen av
dessa vinster är det vanskligt att i förväg uppskatta men styrelsen menar att
man på sikt bör kunna räkna med vissa personalbesparingar.
Om rationaliseringssträvandena skall ha framgång, är det enligt styrel
sens mening angeläget att kontakter etableras på styrelsenivå med de myn
digheter och organisationer som styrelsen har ett nära samarbete med, i

■
Antal intagna
.........— Antal anstaltsplatser

I 1/4 1/7 1/10 l/l 1/4 1/7 1/10 l/l 1/4 1/7 1/10 l/l 1/4 1/7 1/10 l/l 1/4 1/7 1/10 l/l 1/4 1/7 1/10 l/l 1/4 1/7 1/10 l/l 1/4 1/7 1/10 l/l 1/4 1/7 1/10 i/l 1/4 1/7 1/10 l/l 1/4 1/7 1/10 l/l' 1/4 1/7 1/10 l/l 1/4 1/7 ijlO
l/l 1/4 1/7 1/10 l/l
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962 '
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1955
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första hand arbetsmarknadsverket, socialvårdsmyndigheterna och arbets
marknadens parter. Styrelsen föreslår därför att en verksstyrelse in
rättas med styrelsens generaldirektör som ordförande och med fem andra
ledamöter, utsedda av Kungl. Maj :t.
V er k sledningen bör bestå av en generaldirektör som verkschef och
en överdirektör som ställföreträdande verkschef.
Under verksledningen bör finnas två avdelningar, nämligen en vård- och
tillsynsavdelning och en driftavdelning. För var och en av dessa avdel
ningar skall finnas en avdelningschef med uppgift att leda planerings- och
utvecklingsarbetet inom sitt verksamhetsavsnitt.
Vård- och tillsynsavdelningen skall vara kriminalvårdens
centrala organ för alla behandlingsfrågor som ligger utanför arbetsdriftens
område. Av största betydelse är att aktivt intresse ägnas de problem som
sammanhänger med frivården.
Avdelningen föreslås arbeta på fem enheter, nämligen vårdenheten, bevakningsenheten, intendenturenheten, planeringsenheten och de centrala
nämndernas kansli. Vårdenheten bör ledas av en byråchef. För avdelningen
i övrigt föreslår styrelsen 23 handläggande tjänstemän och 39 biträden m. fl.
Driftavdelningen skall vara kriminalvårdens centrala organ för
planering, ledning, samordning och uppföljning av arbetsdriften. Den skall
verka för att varje enskild intagen ges ett sådant arbete att hans utsikter att
varaktigt anpassa sig i samhället främjas. En effektiv samverkan bör ske
med arbetsmarknadsmyndigheterna och med arbetsmarknadens organisatio
ner i syfte att organisera sysselsättningen vid anstalterna så att de samlade
resurserna utnyttjas effektivt.
Driftavdelningen föreslås indelad i fem enheter, nämligen produktions
enheten, inköpsenheten, försäljningsenheten, planeringsenheten samt ar
betsvärds- och yrkesutbildningsenheten. Produktionsenhetens chef bör ha
ställning som byråchef. För avdelningen i övrigt föreslås 43 handläggande
tjänstemän och 24 assistenter, biträden m. fl.
Vid sidan av avdelningsindelningen föreslås fem självständiga enheter,
nämligen ekonomienheten, revisionsen heten, organisa
tionsenheten, juridiska enheten och personalenhe
ten. Av dessa enheter bör ekonomienheten, juridiska enheten och personal
enheten ledas av tjänstemän i byråchefs ställning. I övrigt föreslås för de
fem enheterna sammanlagt 32 handläggande tjänstemän samt 64 assistenter
och biträden m. fl. Dessutom föreslås en medelsanvisning av 350 000 kr. för
organisationsenheten, som är avsedd att vara verkets centrala rationaliseringsorgan.
Organisationsförslaget innebär att antalet tjänster i styrelsen, med tillägg
för 18 tjänster på allmänna kriminalregistret, kommer att utgöra 255. Dessa
fördelas på tjänster för en generaldirektör, en överdirektör, två avdelnings
chefer och fem byråchefer samt i övrigt på 102 tjänster för handläggande

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. i: Justitiedepartementet

61

personal och 144 tjänster för assistenter, biträden m. fl. Mot detta skall stäl
las en föreslagen neddragning av fångvårdsanstalternas personal med sam
manlagt 42 tjänster.
I särskild skrivelse, som bifogats kriminalvårdsstyrelsens organisationsförslag, förklarar sig statskontoret dela styrelsens uppfattning att vissa änd
ringar i kriminalvårdens organisation bör komma till stånd som en följd
av den rationaliseringsverksamhet som bedrivits men anse att ett större
utredningsgrepp på kriminalvårdens långsiktiga organisationsfrågor är
önskvärt. Framför allt bör därvid prövas hur kriminalvårdens organ såväl
centralt som lokalt bör vara uppbyggda för att vårdaspekterna och därmed
resocialiseringsmöjligheterna skall bli väl tillvaratagna. Det överordnade
målet för kriminalvården är, som statskontoret ser det, resocialiseringsmålet. Den föreslagna organisationen bör enligt statskontorets uppfattning ses
som en första etapp i ett fortskridande utvecklings- och anpassningsarbete.
Organisationen kan sålunda behöva kompletteras och modifieras i samband
med det fortsatta arbetet främst vad gäller nya ADB-system och programbudgetering. Statskontoret anser att det sammanförande av likartade och
till varandra kopplade uppgifter som inrättandet av vård- och tillsynsavdelningen och driftavdelningen innebär medför administrativa fördelar. Stats
kontoret har inte heller någon invändning mot den föreslagna indelningen
av organisationen i övrigt i fem fristående enheter.

Departementschefen
Kriminalvårdsstyrelsen fick sin nuvarande organisation genom beslut av
1960 års riksdag. Styrelsen har därefter tillförts personalförstärkningar
inom ramen för gällande byråindelning. Ledningsfunktionerna i styrelsen
har stärkts genom att göromålsförordnanden har meddelats för en överdi
rektör och en avdelningschef (prop. 1967: 1 bil. 4 s. 76, SU 2, rskr 2 och
prop. 1968: 1 bil. 4 s. 70, SU 2, rskr 2). Två byråchefstjänster har också
dubblerats. Med medel från kriminalvårdsstyrelsens avlöningsanslag avlönas
f. n. 192 tjänstemän. Utöver detta är nio tjänster, för vilka medel beräknas
under fångvårdsanstalternas avlöningsanslag, knutna till styrelsen. Ytterli
gare nio tjänstemän i styrelsen avlönas från sakanslag. Antalet tjänstemän
i styrelsen är alltså sammanlagt 210. Av dessa hänförs nio till chefspersonal,
82 till handläggande personal och 119 till övrig personal.
Som antytts i översikten till andra huvudtiteln (s. 1) håller ett informa
tionssystem på att byggas upp inom rättsväsendet. Åtskilliga av de rätts
vårdande myndigheternas arbetsrutiner fors därvid över till automatisk da
tabehandling. För kriminalvårdens del överförs såväl administrativa rutiner
som rutiner rörande olika slag av klientelregistrering. En övergång från
kriminalvårdens nuvarande budget- och redovisningssystem till ett mer programinriktat budgetsystem med differentierad kostnadsredovisning övervägs

Tablå över departementschefens förslag till organisation för kriminalvårdsstyrelsen
Styrelse

Vård- och till
sy nsavd el n i ng

Vård
enhet

Bevak
nings
enhet

Intendenturenhet

Driftavdelning

Nämnd
kansli
enhet

Perso
nalenhet

Juridisk
enhet

Organi
sations
enhet

Revienhet

Produk
tions
enhet

Rättsvårdssektion

Budgetsektion

Pers.
adm.
sektion

Mekansektion

Socialvårdssektion

Kame
ral
sektion

Pers.
utb.
sektion

Trä
sektion

Verk
ställig -

Service
sektion

Lönesektion

Konfektionssektion

sektion
Centralt
klientel
register

Jordbrukssektion
Byggnadssektion
Rat. o.
prod.
utv.
sektion

Arbets
värds-o.
yrkesutb.
enhet

Försälj
nings
enhet

Inköps
enhet

Plane
rings
enhet
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f. n. Verkets kamerala organisation läggs om den 1 juli 1969. Kriminalvårds
styrelsen blir central kameralmyndighet. Löneuträkning och löneutbetalning
centraliseras hos styrelsen. Arbetskraft som motsvarar 41 tjänster kommer
som följd av denna omläggning att frigöras vid anstalterna.
Det rationaliseringsarbete som pågår inom kriminalvården kan beräknas
medföra ytterligare personalbesparingar på administrationssidan under de
kommande åren. Omfattningen av dessa kan inte nu anges.
Kriminalvårdsstyrelsens organisation måste anpassas till den omläggning
aA? arbetsrutiner som f. n. i olika hänseenden pågår. Ännu angelägnare är att
de funktioner inom styrelsen som tar sikte på kriminalvårdsverksamhetens
stora planerings- och utvecklingsfrågor blir personalmässigt tillgodosedda.
I likhet med kriminalvårdsstyrelsen och statskontoret anser jag därför att
styrelsens organisation nu bör ändras. Den organisation som föreslås kan
behöva kompletteras och modifieras i samband med det fortsatta rationaliseringsarbetet. Jag erinrar vidare om att två utredningar med allsidig sam
mansättning och med parlamentarisk förankring f. n. arbetar på kriminalvårdsområdet, fångvårdens byggnadskommitté och kommittén för anstaltsbehandling inom kriminalvården. Målsättningen för detta utredningsarbete
liksom för hela kriminalvårdens verksamhet över huvud, antingen den be
drivs på anstalt eller inom frivården, är klientelets återanpassning i samhäl
let. Statskontorets uppfattning att resocialiseringen är det överordnade må
let för kriminalvården är fastslagen i lagen den 6 maj 1964 om behandling i
fångvårdsanstalt (SFS 541).
Kriminalvårdsstyrelsens nya organisation enligt mitt förslag framgår av
tablå på s. 62.
Jag ansluter mig till kriminalvårdsstyrelsens förslag om en verksstyrelse
med verkschefen som ordförande och med ett antal ledamöter, utsedda av
Kungl. Maj :t. De senare ledamöterna bör företräda bl. a. arbetsmarknaden
samt kriminalvården näraliggande vårdområden.
Mitt förslag till organisation för kriminalvårdsstyrelsen innebär att sty
relsen liksom nu bör ledas av en generaldirektör. Göromålsförordnandet
för en överdirektör i styrelsen bör bibehållas tills vidare.
Under verksledningen bör styrelsen vara organiserad på två avdelningar,
vård- och tilJsynsavdelningen och driftavdelningen.
Vid sidan av avdelningarna bör inrättas fem enheter som är direkt under
ställda verksledningen, nämligen ekonomienheten, juridiska enheten, orga
nisationsenheten, personalenheten och revisionsenheten.
Vård- och tillsynsavdelningens vårdenhet och driftavdelningens produk
tionsenhet samt ekonomienheten och personalenheten bör med hänsyn till
verksamhetens omfattning ha karaktären av byråer.
Jag räknar med att allmänna kriminalregistret skall föras över från kri
minalvårdsstyrelsens till rikspolisstyrelsens förvaltning, så snart registret
har blivit omlagt till ADB. Medel för registrets personal bör tills vidare be
räknas under detta anslag.
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Vid min beräkning av medelsbehovet för styrelsen har jag utgått från föl
jande organisation. Den angivna fördelningen av personal på olika enheter
och sektioner bör inte hindra styrelsen från att göra de omdispositioner som
kan visa sig behövliga.
Chefstjanstemän

Verksledningen ......................................... .........
Vård- och tillsynsavdelningen
Ledningen

2

Handlaggande
personal

Övrig
personal

—

3

—

1

__
3
5
4
1

1
2
1
7
9

1

1

1

2

.............................

4

14

....................................................

—

1

................................................

Vårdenheten
Ledningen ..................................................
Rättsvårdssektionen ................................
Socialvårdssektionen ................................
Verkställighetssektionen .........................
Centrala klientelregistret .........................
Bevak ning senheten

................ -----

Intendenturenheten

..............

Nämndkansliet

—

Driftavdelningen
Ledningen

Produktionsenheten
Ledningen ....................................................
Mekansektionen ...........................................
Träsektionen ................................................
Konfektionssektionen ..............................
Jordbrukssektionen ..................................
Byggnadssektionen
..................................
Rationaliserings- och produktutvecklingssektionen ..............................
Inköpsenheten

1

—

—
—

3
3
3
3
4

1
1
2
1
1
1

3

1

3

2

..............................

Försäljningsenheten

........... -----

—

9

3

Planeringsen heten .................... . . . .

—

4

9

Arbetsvärds- och yrkesutbildningsenheten ........... -----

—

2

1

1

—

---

3
3
1

1
2
16
11

Ekonomienheten
Ledningen .................................................... ----Budgetsektionen ...........................................
Kameralsektionen ...................................... . . . .
Servicesektionen
.......................................
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Chefstjänstemän

Handlaggande
personal

Övrig
personal

Revisionsen heten..................................

-—

Organisationsenheten

................

—

..............................

—

3

3

Personalenheten
Ledningen .............................................................
Personaladministrativa sektionen ................
Lönesektionen ....................................................
Personalutbildningssektionen .........................

1
—
—
—

—8
1
6

1
6
13
4

Kriminalregistret

—

4

14

Juridiska enheten

.............................

8

2

65

2

12

88

140

236
Från fångvårdsanstalternas anslag bör avgå medel för tjänster för två
byrådirektörer, en psykolog, en byråinspektör, en instruktör och ett biträde,
samtliga knutna till kriminalvårdens utbildningsverksamhet, samt vidare för
tjänster för en ingenjör och för en övertillsynsman, vilka bör ingå i driftav
delningens enhet för arbetsvärd och yrkesutbildning resp. vård- och tillsynsavdelningens bevakningsenhet. Jag förordar att fångvårdsanstalternas an
slag därutöver räknas ned med ett belopp som motsvarar löner till sju byrå
direktörer, en kamrerare och 33 biträden, vilken personal frigörs genom
centraliseringen till styrelsen av de kamerala rutinerna.
Med hänvisning till vad jag i det föregående har anfört bör hos kriminal
vårdsstyrelsen inrättas två extra ordinarie tjänster för chefer för avdelning
ar och fyra extra ordinarie tj änster för chefer för byråer.
I övrigt beräknar jag medel för tjänster i enlighet med den tabell som
jag har redovisat i det föregående. Jag avser att ge statens avtalsverk förhandlingsuppdrag i de delar som anställnings- och arbetsvillkor är förhandlingsfrågor.
Jag beräknar en särskild medelsanvisning av 550 000 kr. under anslaget,
varav 350 000 kr. är avsedda för systemexpertis för den föreslagna organisa
tionsenheten och 200 000 kr. för fortsatt arbete med omläggning av det all
männa kriminalregistret.
Kungl. Maj :t bör bemyndigas att i samband med omorganisationen av kri
minalvårdsstyrelsen fora upp tjänster på övergångsstat och även i övrigt
vidta behövliga övergångsåtgärder.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
14 542 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
5

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 1. Bil. h
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a) godkänna de riktlinjer för kriminalvårdsstyrelsens or
ganisation som jag har angett i det föregående,
b) bemyndiga Kungl. Maj :t att hos kriminalvårdsstyrel
sen inrätta två extra ordinarie tjänster för chefer för avdel
ningar och fyra extra ordinarie tjänster för chefer för by
råer,
c) bemyndiga Kungl. Maj :t att vidta de övergångsanordningar som behövs med anledning av omorganisationen,
d) till Kriminalvårdsstyrelsen för budgetåret 1969/70 an
visa ett förslagsanslag av 14 542 000 kr.

F 2. Fångvårdsanstalterna
1967/68 Utgift ..................................
1968/69 Anslag ..................................
1969/70 Förslag ................................

M53 664917
M47 743 000
207 115 000

1 Anslagen Fångvårdsanstalterna: Avlöningar, Fångvårdsanstalterna: Omkostnader samt
Ersättningjför vård på anstalter som ej tillhör kriminalvården, m. m.

Inom kriminalvården fanns den 1 december 1968 6 387 platser för intag
na, varav 4 424 slutna och 1 963 öppna. Dessa platser var fördelade på 38
slutna och 29 öppna fångvårdsanstalter, fyra anstalter för skyddstillsynsklientel samt elva allmänna häkten. Anstalterna och häktena är tillsam
mans med skyddskonsulentdistrikten organiserade på åtta räjonger. I led
ningen för varje räjong finns en kriminalvårdsdirektör. Utanför räjongindelningen står Håga sjukhus.
1968/69

Beräknad ändring 1969/70

Kriminalvårds
styrelsen

Dep.chefen

Personal
Styresmän m. fl..................................
Läkare, psykologer............................
Tillsynspersonal................................
Personal i arbetsdrift.......................
Kontorspersonal................................
Maskinpersonal..................................
Förråds- och ekonomipersonal ....

263
33
2 252
649
291
67
184
3 739

—

8

-

4

— 32
+ 31
- 30
+ 6
+

7

- 30

— 15
- 4
— 1
+ 2
-38
—•
+

2

— 54

Anslag
Avlöningar till tjänstemän............. 110 622 000
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig
organisation
........................
—

+ 12 549 000

+ 11 145 000

+ 28 362 000

+ 28 362 000
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1968/69

—
b) Beräknad ändring
...............
1 978 000
Arvoden och särskilda ersättningar
200 000
Sjukvård m. m. för personal.........
1 600 000
Reseersättningar................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuva—
rande lokaler................................
b) Beräknad ändring av lokalhyror
—
4
300
000
c) Bränsle, lyse, vatten.................
1 550 000
d) Övriga expenser..........................
Övriga utgifter
a) Inköp och underhåll av inven925 000
tarier
.......................................
700 000
b) Inköp och underhåll av bilar ..
c) Renhållning av fängelseområden
1 700 000
och fängelselokaler
...............
d) Utspisning.................................... 12 000 000
2 650 000
e) Beklädnad och sängkläder ....
2 900 000
f) Hälso- och sjukvård..................
g) Undervisning och fritidssyssel450 000
sättning.........................................
55 000
h) Bibliotek vid fångvårdsanstalter
i) Omkostnader för permitterade,
2 000 000
frigivna m. f!................................
248 000
j) Diverse utgifter..........................
2
700 000
k) Fångtransport.............................
300 000
1) Tjänstedräkt................................
110 000
m) Understöd åt intagnas familjer
n) Underhåll av tekniska hjälp100 000
mede! för bevakning.................
365 000
o) Oförutsett....................................
Ersättning för vård på anstalter
290 000
som ej tillhör kriminalvården
147 743 000
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KriminalvårdsDep.chefen
styrelsen

—
—
+
—

110 000
69 000
25 000
50 000

—
+
+
—

356 000
198 000
25 000
50 000

+ 21 684 000
—
—
75 000
+

+ 17 911 000
—
—
75
000
+

—
300 000

+

—
200 000

—
+
+
+

100 000
500 000
450 000
800 000

—
+
+
+

100 000
500 000
450 000
800 000

+
+

200 000
55 000

+

85 000
—

—
+
+
+
~Ti

350 000
42 000
800 000
75 000
15 000

—
+
+

*350 000
42 000
800 000
—
—

—

—
365 000

—

•—
365 000

—

—

+ 64 888 000

+ 59 372 000

1 Beloppet överfört till frivårdens anslag

Kriminalvårdsstyrelsen
1. Styrelsen begär en tjänst som överläkare för inspektion av hälso- och
sjukvården vid fångvårdsanstalterna, för en biträdande överläkare och en
psykolog vid fångvårdsanstalten Hall, för en överläkare och en psykolog vid
5-f
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fångvårdsanstalten Ijppsala samt för två biträdande psykologer för vård
arbetet på räjongerna i övrigt (+ 455 572 kr.).
2. För arbetet med de intagnas frigivning begärs tjänster för en fångvårdsinspektör, två assistenter och åtta biträden (-f- 259 212 kr.).
3. Fem assistenttjänster behövs för fritidsverksamheten vid fångvårdsanstalterna (-f 170 268 kr.).
4. För var och en av fångvårdsanstalterna Härianda, Härnösand, Rumla
och Malmö begärs en tjänst som bevakningsföreståndare. För sjukvård be
hövs tjänster för en tillsynsman vid fångvårdsanstalten Uppsala och för en
vårdare vid häktet Göteborg. (+ 209 312 kr.).
5. Personalen i arbetsdrift bör ökas med tjänster för fem ingenjörer, två
utbildningsassistenter, två terapiföreståndare, en verkmästare, 15 verkstadsförmän, fyra förmän, tre vårdare och två biträden. För ett nytt tvätteri vid
fangvaidsanstalten Skogome behövs dessutom tjänster för en verkmästare,
tre verkstadsförmän, två vårdare och ett biträde, medan två tjänster som
förste verkmästare kan dras in. (-fl 053 324 kr.).
6. För två kurser i tvätteri för intagna i fångvårdsanstalten Hinseberg
yrkas 14 000 kr.
7. En biträdestjänst behövs för skrivarbete vid var och en av fångvårds
anstalterna Norrtälje och Tidaholm (-f 37 200 kr.).
8. Maskinpersonalen begärs förstärkt med tjänster för två förste repara
törer, en maskinist och två värmeskötare (-f 114 096 kr.).
9. Förråds- och ekonomipersonalen behöver ökas med tjänster för tre för
män och sju kokerskor (-f 230 556 kr.).
10. För utbildning av personal begärs tjänster för två byrådirektörer och
ett biträde (-f 131 592 kr.).
11. Medel yrkas för vikarier till tjänstemän som deltar i utbildningskurser (+ 232 650 kr.).
12. Specialavdelningarna vid fångvårdsanstalten i österåker beräknas bli
färdiga under våren 1969. De nya rättspsykiatriska klinikerna i Lund och
Uppsala avses kunna tas i bruk i början av budgetåret 1969/70. Den psy
kiatriska avdelningen vid fångvårdsanstalten Malmö samt Håga sjukhus
kommer därvid helt att utnyttjas för vårdfall, den psykiatriska avdelningen
vid fångvårdsanstalten Långholmen helt för undersökningsfall. Med anled
ning därav bör medel för 67 tjänster vid fångvårdsanstalten Långholmen och
medel för sammanlagt 13 tjänster vid fångvårdsanstalten Malmö och vid
Haga sjukhus föras över till socialdepartementets huvudtitel. Som ersättning
begär styrelsen tjänster för en biträdande överläkare, en kurator och ett
biträde vid Håga sjukhus och för en överläkare vid Malmöanstalten. Anslaget
kan därför minskas med ett belopp som motsvarar 76 tjänster (—2 533 337
kr.).
13. Omorganisationen av kriminalvårdsstyrelsen medför att 42 tjänster
på fångvårdsanstalterna kan dras in (— 1113 012 kr.).
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14. Styrelsen yrkar medel för expertis m. m. i samband med den kamerala
och administrativa omläggningen samt för försöksverksamhet med avseende
på programbudgetering (—)— 210 000 kr.).
15. Ökad medelsanvisning begärs för psykologisk expertis, studiehandledare, fritidsledare, ledare av gruppsamtal och gruppterapi samt psykolog
praktikanter (-{- 297 000 kr.).
16. Vissa tjänsteförändringar och arvodesregleringar föranleder totalt en
minskning av anslaget med 16 832 kr.
17. Vikariemedlen beräknas öka med 36 277 kr.
18. Löneomräkning m. m. utgör 12 692 408 kr.

Departementschefen
4, 5 och 9. Jag beräknar medel för tjänster för en vårdare med sjukvårds
uppgifter vid häktet Göteborg, för en kokerska vid var och en av fångvårdsanstalterna Härnösand och Växjö och för en verkstadsförman vid fångvårdsanstalten Skänninge. Till en ny tvätteriverkstad vid fångvårdsanstalten
Skogome beräknades i fjol medel för fyra tjänster (prop. 1968: 1 bil. 4 s. 75,
SU 2, rskr 2). Medel bör nu beräknas för ytterligare en verkmästartjänst,
två verkstadsförmanstj änster och en vårdartjänst. Medel för två förste verk
mästartj änster som ingick i den tidigare gällande organisationen för anstal
tens arbetsdrift bör inte längre utgå.
10. Till frågan om personalförstärkning till kriminalvårdens personalut
bildningsverksamhet har jag tagit ställning under kriminalvårdsstyrelsens
anslag (s. 65).
12. De nya rättspykiatriska klinikerna i Lund och Uppsala kommer att
tas i bruk under första hälften av budgetåret 1969/70. Samtidigt läggs den
rättspykiatriska undersökningsverksamheten ned vid den psykiatriska av
delningen av fångvårdsanstalten Malmö och vid Håga sjukhus. I enlighet
med de riktlinjer för en omorganisation av det rättspsykiatriska undersök
ningsväsendet som antagits av 1961 års riksdag (prop. 185, 1LU, rskr 398)
bör de nya klinikerna administreras av socialstyrelsen. Chefen för socialde
partementet avser därför att vid anmälan av frågan om medelsbehovet inom
socialdepartementets verksamhetsområde beräkna medel för personal till de
nya klinikerna. Medel för en överläkartjänst, två biträdande överläkartjäns
ter och en förste läkartjänst (jämte i förekommande fall avlöningsförstärk
ning och hyresersättning) samt för fem kurator stjänster och fyra biträdestj änster behöver alltså inte längre beräknas under detta anslag. Den rätts
psykiatriska kliniken på fångvårdsanstalten Långholmen bör stå kvar tills
vidare under kriminalvårdsstyrelsens förvaltning i avvaktan på att ställning
kan tas i fråga om gränsdragningen mellan undersöknings- och vårdfunk
tionerna på Långholmsanstalten och mellan vårduppgifterna på denna an
stalt och den nya anstalten i Österåker.
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För det psykiatriska vårdarbetet vid Malmöanstalten beräknar jag medel
för en ny överläkartjänst. Till Haga sjukhus bör knytas en tjänsteman för
administrativa uppgifter. Jag beräknar i detta syfte medel för en tjänst som
intendent.
13. Den omorganisation av kriminalvårdsstyrelsen som jag närmare liar
redovisat under kriminalvårdsstyrelsens anslag (s. 65) innebär att fångvardsanstalteinas personal kan reduceras med 49 tjänster, motsvarande en
medel snedräkning av ca 2 milj. kr. Centraliseringen av den kamerala förlaltningen föranleder sålunda indragning av 41 tjänster. Sex tjänster som
avses för kriminalvårdens personalutbildning, en ingenjörstjänst och en
tjänst som övertillsynsman byggs in i den nyorganiserade kriminalvårdssty
relsen. För samtliga dessa tjänster har medel hittills beräknats under fångvårdsanstalternas avlöningsanslag. Det ankommer på Kungl. Maj :t att för
ordna om de övergångsåtgärder som blir behövliga.
14. Jag beräknar 210 000 kr. för tillfällig expertis i samband med vissa ad
ministrativa omläggningsarbeten samt för försök med programbudgetering.
15. För arvoden till fritidsledare och ledare av gruppsamtal beräknar jag
90 000 kr.
11, 16 och 17. Jag beräknar medel för vikarier samt för vissa tjänsteförändringar och arvodesregleringar.
Med hänvisning till det anförda och till den sammanställning som jag har
redovisat i det föregående beräknar jag anslaget till 207 115 000 kr. Jag hem
ställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Fångvårdsanstalterna för budgetåret 1969/70 an
visa ett förslagsanslag av 207 115 000 kr.

F 3. Frivården
1967/68 Utgift .......................................
1968/69 Anslag ..................................
1969/70 Förslag ..................................

H7 510 479
x26 628 000
31 434 000

1 Anslagen övervakningsnämnderna, Skyddskonsulentorganisationen: Avlöningar, Skyddskonsulentorganisationen: Omkostnader, Ersättningar till övervakare, Understöd åt villkorligt
frigivna m. fl. och Bidrag till Svenska skyddsförbundet.

Från anslaget bestrids kostnaderna för frivårdsorganisationens och övervakningsnämndernas verksamhet samt ersättningar till övervakare.
Frivårdsorganisationen består av 40 distrikt med lika många skyddskonsulenter. Till föreningen Skyddsvärnet i Stockholm utgår ersättning till lö
ner m. m. för 17 tjänstemän.
Antalet övervakningsnämnder är 47. De är lokala organ som har att leda
kriminalvården i frihet.
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Beräknad ändring 1969/70
Kriminalvårds
styrelsen

Dep.chefen

Personal
Handläggande personal.....................
Övrig personal.......................................

164
92

+ 6
+ 34

+ 10
+ 10

256

+ 40

+ 20

Avlöningar till tjänstemän..............
9 093 000
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig
organisation.....................................
—
b) Beräknad ändring........................
—
Arvoden och särskilda ersättningar
a) Övervakningsnämnderna..........
1 900 000
b) Övervakare...................................... 12 500 000
Sjukvård m. m............................
12 000
Reseersättningar
a) Skyddskonsulentorganisationen
375 000
b) Övervakningsnämnderna..........
125 000
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande lokaler...................................
—
b) Beräknad ändring av lokalhyror
—
c) Bränsle, lyse, vatten...................
25 000
d) Övriga expenser för skyddskonsulentorganisationen...................
716 000

-j- 1 397 000

+ 1 085 000

2 185 000
+ 204 000

4_
1 2 185 000

Anslag

Därav engångsutgifter..................

e) Övriga expenser för övervakningsnämnderna............................

102 000

+

—

152 000
—

4-

500 000
3 000

—
_Li

500 000
3 000

+
+

90 000
5 000

+
+

67 000
5 000

+
+

680 000
25 000
—

+
+

680 000
38 000
—

32 000

—
—

32 000

—

—
—

102 000

—

50 000

102 000

—

Därav engångsutgifter.....................

5 000

.—

5 000

_

5 000

Publikationstryck..............................
Psykotekniska anlagsundersökningar............................................
Driftkostnader för frivårdshotell ..
Driftkostnader för inackorderingshem...................................................
Bidrag till omkostnader för föreningen Skyddsvärnet i Stock
holm .................................................
Bidrag till omkostnader för föreningen Skyddsvärnet i Göteborg

25 000

—

10 000

—

10 000

5 000
100 000

—
—

5 000
20 000

—
—

5 000
20 000

—

+

756 000

+

406 000

+

2 000

+

2 000

132 000
10 000
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Beräknad ändring 1969/70
Dep.chefen
Kriminalvårds
styrelsen

1968/69

Bidrag till föreningen Skyddsvärnet
i Stockholm för anläggning och
drift av särskilt hotellannex ...
Understöd åt villkorligt frigivna
m. fl...................................................
Bidrag till Svenska skyddsförbundet....................................................
Bidrag till övervakarnas riksför
bund .................................................

1 500 000

+

460 000

+

460 000

+

500 000

+

250 000

_

60 000

_
26 628 000

+

40 000

+ 5 780 000

+

40 000

+ 4 806 000

Kriminalvårdsstyrelsen
1. Styrelsen föreslår en tudelning av Kalmar skyddskonsulentdistrikt.
Förslaget innebär en ökning med två tjänster (+ 68 448 kr.).
2. Skyddskonsulentorganisationen bör förstärkas med en biträdande
skyddskonsulenttjänst och tre skyddsassistenttjänster samt med tjänster för
fem övertillsynsmän och 15 biträden (-(- 591 042 kr.).
3. Medel begärs för personal till ytterligare ett frivårdshotell (+ 83 960
kr.).
4. För psykiatrisk rådgivning begärs en höjning av medelsanvisningen
med 50 000 kr.
5. Statsbidraget till Skyddsvärnet i Stockholm bör höjas med 10 000 kr.
för psykologisk verksamhet samt med ett belopp som motsvarar lönen till en
assistent (-(- 45 712 kr.).
6. För den socialmedicinska verksamhet som bedrivs av skyddsvärnsföreningarna i Stockholm och Göteborg begärs höjning av bidraget från 246 000
kr. till 328 000 kr. (+ 82 000 kr.).
7. Medelsanvisningen för understöd till villkorligt frigivna m. fl. bör
höjas från 1,5 milj. kr. till 2 milj. kr.
8. Driftkostnaderna för inackorderingshem har hittills redovisats un
der delposten Omkostnader för permitterade, frigivna m. fl. på fångvårdsanstalternas omkostnadsanslag. Kostnaderna är f. n. upptagna till 350 000
kr. och beräknas för nästa budgetår stiga med 56 000 kr. Medelsanvisning
en bör föras över till frivårdens anslag. Styrelsen föreslår att ytterligare
två inackorderingshem inrättas (-j- 756 000 kr.).
9. För ökade vikariemedel beräknas 49 485 kr.
10. Löneomräkningen uppgår till 426 000 kr.

Departementschefen
2. Frivårdsfallen ökar i antal. Den omfattande utbyggnad av frivårdsorganisationen som ägt rum under 1960-talet bör fortsätta. Jag beräknar
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nu medel för en förstärkning med tio skyddsassistenter och lika många bi
träden.
4, 5 och 6. För psykiatrisk rådgivning åt frivårdsklientelet beräknar
jaS ytterligare 40 000 kr. och för den socialmedicinska och psykoterapeutis
ka verksamhet som bedrivs av skyddsvärnsföreningarna i Stockholm och
Göteborg ytterligare 57 500 kr.
7. För understöd åt villkorligt frigivna m. fl. beräknar jag ytterligare
250 000 kr.
8. Jag har räknat ned fångvårdsanstalternas anslag med 350 000 kr.
utgörande driftkostnader för inackorderingshem (s. 67). Dessa kostnader
hör i fortsättningen lämpligen redovisas under frivårdens anslag. Jag för
ordar en höjning av medelsanvisningen för ändamålet med 56 000 kr.
Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm driver sedan flera år tillbaka
ett bostadshotell för frigivna m. fl. Till denna verksamhet utgår statsbidrag. I anslutning till särskild framställning från kriminalvårdsstyrelsen
beräknar jag medel under anslaget för bidrag till ett annex till detta ho
tell. Detta annex skall vara beläget utanför Stockholm och liksom hotellet
drivas av föreningen. Anläggningen, som bör rymma 10—15 platser, skall
huvudsakligen ta emot frivårdsklientel som på grund av narkotikamiss
bruk eller av annan särskild orsak inte lämpligen kan hänvisas till för
eningens hotell inne i staden. För anläggningskostnader beräknar jag
250 000 kr. och för bidrag till driften 210 000 kr. för halvt budgetår.
Med hänvisning till det anförda samt till den sammanställning som jag
har redovisat i det föregående beräknar jag anslaget till 31 434 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Frivården för budgetåret 1969/70 anvisa ett
förslagsanslag av 31 434 000 kr.

F 4. Maskin- och verktygsutrustning m. m.
1967/68 Utgift .......... M 502 044
1968/69 Anslag ....
400 000
1969/70 Förslag .... 2 450 000

Reservation ___

*2 261 715

1 Anslaget Fångvårdsanstalterna: Maskin- och verktygsutrustning m. m.

Kriminalvårdsstyrelsen och fångvårdens byggnadskommitté
Kriminalvårdsstyrelsen föreslår en uppräkning av den totala kostnadsra
men från 2 991 000 kr. till 3 931 000 kr. för de anstalter som styrelsen skall
utrusta. Fångvårdens byggnadskommitté föreslår en uppräkning från
13 090 000 kr. till 13 140 000 kr. för de anstalter som utrustas av kommit
tén.
Det sammanlagda medelsbehovet under anslaget för budgetåren 1968/69
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och 1969/70 beräknas av styrelsen och kommittén till (1 541 000 + 2 911 000
+ 1 026 000 + 2 012 000) 7 490 000 kr.

Departementschefen
Jag beräknar den erforderliga medelsanvisningen under anslaget för bud
getåret 1969/70 till 2 450 000 kr. och hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår
riksdagen
att till Maskin- och verktygsutrustning m. m. för budget
året 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 2 450 000 kr.
F 5. Engångsanskaffning av inventarier m. m.
1967/68 Utgift .......... *2 193 331
1968/69 Anslag ....
*200 000
1969/70 Förslag ___
3 000 000

Reservation ....

*6 010 543

1 Anslaget Fångvårdsanstalterna: Engångsanskaffning av inventarier m. m.

Kriminalvårdsstyrelsen och fångvårdens byggnadskommitté
Kriminalvårdsstyrelsen föreslår en uppräkning av den totala kostnadsra
men från 8 458 000 kr. till 9 935 000 kr. för de anstalter som styrelsen skall
utrusta. Fångvårdens byggnadskommitté föreslår en uppräkning från
15 045 000 kr. till 16 990 000 kr. för de anstalter som utrustas av kommit
tén.
Det sammanlagda medelsbehovet under anslaget för budgetåren 1968/69
och 1969/70 beräknas av styrelsen och kommittén till (3 438 000 + 2 512 000
+ 1 879 000 + 2 270 000)10 099 000 kr.

Departementschefen
Jag beräknar den erforderliga medelsanvisningen under anslaget för bud
getåret 1969/70 till 3 milj. kr. och hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att till Engångsanskaffning av inventarier m. m. för bud
getåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 3 000 000
kr.
F 6. Anskaffning, montering och transport av baracker m. m.
1967/68 Utgift ..........
1968/69 Anslag ----1969/70 Förslag -----

J1 400 220
X1 000
1 000

Reservation ....

x3 655 062

1 Anslaget Fångvårdsanstalterna: Anskaffning, montering och transport av baracker m. m.

Från anslaget bestrids utgifter för anskaffning av baracker för förlägg
nings-, expeditions-, verkstads- och förrådsutrymmen m. m.
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Kriminalvårdsstyrelsen
För uppräkning av kostnadsramarna för arbeten som redan har beslutats
begär styrelsen 37 000 kr.
För om- och nybyggnader av ytterligare vissa öppna anstalter yrkas sam
manlagt 7 439 000 kr.

Departementschefen
Jag kan inte biträda styrelsens förslag till nya byggnadsarbeten. Med
hänsyn till storleken av reservationen under anslaget bör detta föras upp
med ett endast formellt belopp.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Anskaffning, montering och transport av baracker
m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag
av 1 000 kr.

F 7. Utbildning av personal m. fl.
1967/68 Utgift ..........
1968/69 Anslag ___
1969/70 Förslag ___

J836 976
M 250 000
1 395 000

Reservation................

2 083

1 Anslagen Kurser för övervakare och personundersökare samt Utbildning av personal.

Från anslaget bestrids kostnaderna för den personalutbildning som kri
minalvårdsstyrelsen svarar för samt utgifter för kurs- och konferensverk
samhet för övervakare och personundersökare.

Kriminalvårdsstyrelsen
1. Styrelsen föreslår att en högre vårdadministrativ utbildning anordnas
för främst assistentpersonal. Medel begärs för två kurser (-f- 430 000 kr.).
2. För utbildning av personal för omläggning av kriminalvårdens ad
ministrativa rutiner begärs ytterligare 35 000 kr.
3. På grund av prishöjningar beräknas kostnaderna för den nuvarande
utbildningsverksamheten öka med 110 000 kr.
Styrelsen beräknar det sammanlagda medelsbehovet under anslaget till
1 825 000 kr.

Departementschefen
De nuvarande anslagen Kurser för övervakare och personundersökare
samt Utbildning av personal bör föras samman till ett anslag, benämnt Ut
bildning av personal m. fl. Den reservation som kan komma att finnas på
anslagen vid utgången av budgetåret 1968/69 bör tillföras det nya anslaget.
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Jag förordar att anslaget räknas npp med 145 000 kr. och hemställer, att
Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Utbildning av personal m. fl. för budgetåret 1969/
70 anvisa ett reservationsanslag av 1 395 000 kr.

F 8. Kriminologisk forskning
1968/69 Anslag ...........................................
1969/70 Förslag .........................................

300 000
300 000

Av de medel som har anvisats för budgetåret 1968/69 har 80 000 kr. ställts
till förfogande för kommittén för anstaltsbehandling inom kriminalvår
den för en statistisk undersökning av anstaltsklientelets sammansättning,
bakgrund och attityder. Undersökningsresultaten kan väntas bli av grund
läggande betydelse för kommitténs fortsatta utredningsarbete men kom
mer att ge värdefull information även åt andra organ som arbetar på att
utforma den moderna kriminalvården. Inom justitiedepartementet pågår
planering för en rationell behandlingsforskning. Anslaget bör föras upp
med oförändrat belopp. Jag hemställer alltså, att Kungl. Maj :t föreslår
riksdagen
att till Kriminologisk forskning för budgetåret 1969/70
anvisa ett reservationsanslag av 300 000 kr.
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G. Diverse
G 1. Bidrag till utgivande av författningskommentarer m. m.
1967/68 Utgift ................
1968/69 Anslag..............
1969/70 Förslag ...........

55 168
1 000
20 000

Reservation

............

55 809

Nämnden för utgivande av förvaltningsrättsliga publikationer skall främ
ja tillkomsten av vägledande litteratur på förvaltningsrättens område enligt
instruktionen den 28 juni 1946 (nr 412) för nämnden för utgivande av för
valtningsrättsliga publikationer (ändrad senast 1948: 664). Statsverkets in
komster av verk, som har utarbetats eller utgetts med bidrag från detta an
slag, avräknas från anslaget.
Nämnden för utgivande av förvaltningsrättsliga publikationer föreslår att
anslaget tas upp med 20 000 kr.

Departementschefen
Jag biträder nämndens förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att till Bidrag till utgivande av författningskommentarer
m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag
av 20 000 kr.

G 2. Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m. m. inom privat
rättens område
1967/68 Utgift ............................................
1968/69 Anslag .........................................
1969/70 Förslag .........................................

65 345
70 000
80 000

Från anslaget utgår bidrag till Bernunionens internationella byrå för
skydd av litterära och konstnärliga verk, till Internationella institutet i Rom
för unifiering av privaträtten och till Haagkonferensens permanenta byrå
för internationell rätt.
Anslaget bör räknas upp med 10 000 kr. Jag hemställer i enlighet här
med, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till vissa internationella sammanslutningar
m.m. inom privaträttens område för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 80 000 kr.
6

Bihang till riksdagens protokoll 1969.1 saml. Nr 1. Bil. t
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G 3. Bidrag till Nordisk Domssamling
1967/68 Utgift ................
1968/69 Anslag..............
1969/70 Förslag ...........

11517
23 000
24 000

Reservation..............

23 294

Anslaget belastas med Sveriges andel i kostnaderna för den i Norge ut
givna rättsfallssamlingen Nordisk Domssamling.
Anslaget bör räknas upp med 1 000 kr. Jag hemställer i enlighet härmed,
att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till Nordisk Domssamling för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 24 000 kr.

G 4. Bidrag till politiska partier
1967/68 Utgift .......................................
1968/69 Anslag .....................................
1969/70 Förslag.....................................

22 987 000
23 000 000
23 000 000

Medelsfördelningen sker i enlighet med de riktlinjer som angavs i prop.
1965: 174 angående statsbidrag till politiska partier och godtogs av riks
dagen (KU 44 och SU 192, rskr 452 och 453).
Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer, att Kungl.
Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till politiska partier för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 23 000 000 kr.

G 5. Presstöd
Nytt anslag (förslag)............................

35 000 000

1967 års pressutredning har den 6 november 1968 avgett betänkandet
Dagspressens situation (SOU 1968:48). Utredningens förslag remissbehandlas f. n. I avbidan på förslag till proposition i ämnet bör preliminärt
beräknas 35 milj. kr. för stöd åt pressen.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Press
stöd för budgetåret 1969/70 beräkna ett förslagsanslag av
35 000 000 kr.
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G 6. Hyresnämnderna
1968/69 Anslag ...................................... 15 335 000
1969/70 Förslag ....................................... 13 265 000
1 Anslagen Hyresnämnderna: Avlöningar och Hyresnämnderna: Omkostnader

Fr. o. m. den 1 januari 1969 finns statliga hyresnämnder i samtliga län
i landet. Kansli för hyresnämnd är i vissa fall gemensamt för två eller
flera län. Hyresnämndskansli finns på tolv orter i landet. Hyresnämnds upp
gifter m. m. framgår av lagen den 28 maj 1968 (nr 349) om hyresnämn
der och hyresnämndsinstruktionen den 4 oktober 1968 (nr 507).
Beräknad ändring

1968/69

1969/70

Dep.chefen

Personal
Handläggande personal .......................................
Övrig personal.........................................................

44
79
123

Anslag
Avlöningar till tjänstemän..................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70
Arvoden till intresserepresentanter.....................
Sjukvård m. m.........................................................
Reseersättningar....................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande lokaler
b) Beräknad ändring av lokalhyror till budget
året 1969/70 ....................................................
c) Bränsle, lyse, vatten .......................................
d) Övriga expenser................................................
Därav engångsutgifter ..........................................

2 844 000

+ 3 110 000

1 416 000
10 000
230 000

+ 655
+ 715
+ 1 600
+
5
+ 230

000
000
000
000
000

+ 1 000 000

35 000
800 000

+
+

2 000
613 000

225 000

+

100 000

5 335 000

+ 7 930 000

Anslaget för budgetåret 1968/69 avser endast kostnaderna under första
halvåret 1969. Jag beräknar medel för ökning av anslaget för att täcka
ett helt budgetår och för löne- och prisomräkning m. m. med 7 830 000 kr.,
varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 2 370 000 kr.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
13 265 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Hyresnämnderna för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 13 265 000 kr.
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KAPITALBUDGETEN
I. Statens affärsverksfonder
G. Domänverket
Ju: 1. Förvärv av jordbruksfastigheter för kriminalvården
1967/68 Utgift..............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag ..........

—
1 000
100 000

Reservation................

4 023

Från anslaget bestrids utgifter för köp av jordbruksfastigheter, lämp
liga att nyttjas som anstalter för kriminalvårdsklientelet.

Kriminalvårdsstyrelsen
Kostnad
i kr.

Markförvärv för Västergården ..................................................................
Byggnadsarbeten för Sörbyn ......................................................................

100 000
290 000
390 000

Departementschefen
Med utgångspunkt i kriminalvårdsstyrelsens förslag till markförvärv för
ordar jag att anslaget räknas upp med 99 000 kr. Jag hemställer, att Kungl.
Maj :t föreslår riksdagen
att till Förvärv av jordbruksfastigheter för kriminalvår
den för budgetåret 1969/70 anvisa ett investeringsanslag av
100 000 kr.
II. Statens allmänna fastighetsfond
Ju: 1. Polishus m. m.
1967/68 Utgift ....
1968/69 Anslag___
1969/70 Förslag ...

33 092 766
40 000 000
40 000 000

Reservation ...

25 300 606

Anslaget är avsett att användas för inlösen av polishus och för ny
byggnad i statlig regi.
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Byggnadsstyrelsen
Under budgetåren 1965/66—1967/68 har sammanlagt 90 milj. kr. an
visats under detta anslag. Av dessa medel har intill utgången av bud
getåret 1967/68 disponerats 64,7 milj. kr. för inköp av polishus i Karlstad,
Norrköping, Piteå, Borås och Solna samt av tomtmark för polishus i
Kristinehamn, Gävle och Ängelholm.
Förhandlingar pågår om förvärv av ytterligare polishus och av tomtmark
för polishus på ett antal orter.
Under nästa budgetår räknar styrelsen med att kunna påbörja byggna
tion av polishus i statlig regi i bl. a. Gävle, Härnösand, Skövde, Solna och
Ängelholm.
Styrelsen har beräknat medelsbehovet för budgetåret 1969/70 till 40 milj.
kr., varav 15 milj. kr. för inköp av polishus och 25 milj. kr. för statliga
byggen.

Depar t em en tschefen
Under de senaste åren har ett relativt stort antal polishus kunnat färdig
ställas. De flesta av dessa hus har uppförts i kommunal regi och i några
fall av enskilda byggnadsföretag. Behovet av nya polislokaler är emellertid
fortfarande mycket stort. Några polishus är under uppförande i kommu
nal regi och på andra orter planeras sådana byggen.
Som byggnadsstyrelsen har framhållit har staten inköpt ett antal polis
hus med anlitande av medel från detta anslag. Staten bör fortsätta att
köpa vissa polishus. Förvärven bör i första hand avse nybyggda hus. Me
del bör beräknas för detta ändamål.
Genom beslut av riksdagen (prop. 1967: 1 bil. 4 s. 93, SU 2, rskr 2) har
Kungl. Maj :t bemyndigats att godkänna köpekontrakt avseende förvärv
av polishus enligt vilka betalningen av köpeskillingen får fördelas på tre
budgetår. Köpekontrakt som godkänns under innevarande budgetår får
medföra kostnader om högst 20 milj. kr. för år under de två följande
budgetåren 1969/70 och 1970/71. Godkännande av köpekontrakt under
nästa budgetår får därutöver medföra kostnader om högst 20 milj. kr. för
budgetåret 1971/72.
I 1968 års statsverksproposition (prop. 1968: 1 bil. 4 s. 91, SU 2, rskr 2)
framhöll jag att det i vissa fall kunde vara lämpligt att tillgodose behovet
av nya lokaler genom nybyggnad i statlig regi. Kungl. Maj :t har uppdra
git åt byggnadsstyrelsen att fram t. o. m. huvudhandlingar projektera po
lishus i Gävle, Ängelholm och Skövde. Ytterligare projekteringsuppdrag
kan väntas. Beträffande polishuset i Gävle har styrelsen redovisat huvud
handlingar. Jag avser att inom kort föreslå Kungl. Maj :t att uppdraga åt
styrelsen att fullfölja projekteringen fram t. o. m. färdiga bygghandlingar.
Byggnaden skall inrymma lokaler för polisen, läns- och distriktsåklagarmyndigheterna m. fl. samt för häkte. Kostnaden för byggnaden beräknar
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styrelsen till 14,9 milj. kr. enligt prisläget den 1 april 1968. Byggnaden om
fattar enligt handlingarna en rumsyta av ca 8 040 m2.
Det är angeläget att de övriga polishus som planeras i statlig regi kan
påbörjas utan dröjsmål. För att möjliggöra igångsättning under nästa
budgetår av vissa nybyggnadsobjekt, bl. a. i Härnösand, Skövde, Solna och
Ängelholm, har jag i följande investeringsplan tagit upp en kostnadsram
av ca 22 milj. kr. Denna ram bör stå till Kungl. Maj :ts disposition. Me
delsbehovet för statliga nybyggnader under nästa budgetår har jag be
räknat till 10 milj. kr.
Medelsbehovet för budgetåret 1969/70 utgör totalt 40 milj. kr. enligt
följande investeringsplan och anslagsberäkning.

Investeringsplan (1 000-tal kr.)
Byggnadsföretag m. m.

Kostnadsram

Medelsförbrukning

1.4.67

Faktisk
t. o. m.
1967/68

1.4.68

Polishus i Gävle...................
Tillkommande objekt ....
Inköp av polishus och av
tomtmark för polishus . .

—

14 900
22 100

Summa

—

37 000

Bygg
start

Färdig
stäl
lande

1969/70

mån/år

mån/år

7 300
10 000

8.69

5.71

Beräknad för
1968/69

64 699

65 300

22 700

64 699

65 300

40 000

Anslagsberäkning
Medelstillgång
Medelsreservation
30/6 1968 ....................
Anslag för 1968/69 . .
Anslag för 1969/70
(förslag) ...................

Beräknad medelsförbrukning
25 300 000
40 000 000

1968/69
1969/70

......... .........
......... .........

65 300 000
40 000 000

40 000 000
105 300 000

105 300 000

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Polishus m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett
investeringsanslag av 40 000 000 kr.
Ju: 2. Renovering av byggnad för regeringsrätten
Nytt anslag (förslag) .............................

1 500 000

Genom beslut den 15 december 1967 har Kungl. Maj :t uppdragit åt bygg
nadsstyrelsen att projektera ombyggnad av Stenbockska palatset på Riddarholmen för regeringsrätten fram t. o. m. färdiga bygghandlingar och att där
efter underställa ärendet Kungl. Maj :ts prövning.
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Byggnadsstyrelsen
Projekteringen har påbörjats och så snart riksarkivet har flyttat ur hu
set kommer den antikvariska undersökningen av den kulturhistoriskt in
tressanta byggnaden att intensifieras och projekteringsarbetet bedrivas så
att byggnadsarbeten skall kunna påbörjas i maj 1969. Byggnadstiden har
beräknats till ett år och kostnaderna har uppskattats till 2 350 000 kr. i pris
läget den 1 april 1968. Några kostnader för mer omfattande konserveringsåtgärder än vad som hittills har kunnat förutses ingår ej i denna summa.
Byggnadsstyrelsen föreslår att 650 000 kr. ställs till förfogande för ända
målet på tilläggsstat under budgetåret 1968/69 och att 1,5 milj. kr. anvisas
på riksstaten för budgetåret 1969/70.

Departementschefen
Ombyggnaden av Stenbockska palatset avser att iordningställa arbetsrum
för regeringsråden, som hittills i stor utsträckning saknat egna tjänsterum.
Dessutom kommer två sessionssalar, partsrum, vittnesrum och övriga ut
rymmen som anses erforderliga för regeringsrättens verksamhet att iord
ningställas. Byggnadsstyrelsen har uppskattat kostnaderna för ombyggnads
arbetena till 2 350 000 kr. Innan projekteringen har förts fram längre, torde
denna kostnadsram på grund av arbetenas komplicerade art inom en äldre
byggnad böra betraktas som preliminär. Medel bör dock redan nu ställas
till förfogande, så att arbetena kan påbörjas vid den avsedda tidpunkten.
Jag förordar att ett särskilt investeringsanslag förs upp i riksstaten för
ifrågavarande ombyggnad. I samband med behandlingen senare denna dag
av frågan om utgifter på tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1968/
69 ämnar jag hemställa att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att 650 000
kr. anvisas för innevarande budgetår under ett investeringsanslag till
renovering av byggnad för regeringsrätten. Anslaget för budgetåret 1969/
70 bör föras upp med 1,5 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Renovering av byggnad för regeringsrätten för bud
getåret 1969/70 anvisa ett investeringsanslag av 1 500 000
kr.

Ju: 3. Vissa byggnadsarbeten för kriminalvården
1967/68 Utgift ....
1968/69 Anslag . .
1969/70 Förslag . .

22 676 644
10 000 000
5 000 000

Reservation

..

25 708 554

Från anslaget bestrids utgifter för större byggnadsföretag inom kriminal
vården.
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Investeringsplan
Byggnadsföretag m. m.

Kostnadsram
Gällande Förslag
Myndig
heten

Medelsförbrukning
faktisk
beräknad för
t.o.m.
Dep.- 1967/68
chefen

1968/69 1969/70

tusental kronor

Kriminalvårdsstyrelsen
Bergsåker (mark)...................
Frivårdshotell (mark)...........
Frivårdshotell (byggnader) ..
Frivårdsverkstäder (mark) ..
Flerrljunga (mark).................
Lerbäck (ombyggnad)...........
Lärbro (mark).........................
Personalbostäder...................
Rönås (verkstad)...................
Singeshult (verkstad)............
Sjöboda (verkstad)................
Skenäs (gymn.sal)...................
Skenäs (verkstad)..................
Skyddstillsynsanstalt för
kvinnor (mark)...................
Skyddstillsynsanstalter för
män (mark)..........................
Skyddstillsynsanstalter för
män (byggnader)...............
Tillberga (mark).....................
Ystad (mark)............................
Djupvik (mark)......................
Leksand (mark)......................
Valla (mark)............................
Viskan (mark).........................
Öppen anstalt 60 platser nor
ra räjongen (mark)............
Öppen anstalt 60 platser
ungdomsräjongen (mark) .
Terapianstalt, interneringsräjongen (mark).................
Frigångshem, inlandsräjongen
(mark)...................................
Inackorderingshem för frivårdsklientel.......................

25
644
3 905
400
170
186
79
850
194
246
428
563
1 450

25
900
6 033
400
170
186
79
850
194
246
428
563
1 488

25
644
4 022
400
170
186
79
850
194
246
428
563
1 488

91
168
66
847
184
229
381
516
300

90

90

90

—

90

—

600

600

600

599

1

—

9 655
125
220

9 655
125
220

9 655
125
220

9 437
—

218
125
220

—

547

567

567

544

600

600

600

800

—

—

11
—

25
__
644
2 500 1 511
__
400
—
79
—
18
__
13
__
3
—
10
—
17
—
47
—
47
1 150
38

3

600

—

—
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Byggnadsföretag m. m.

Kostnadsram
Gällande Förslag
Myndigheten
tusental kronor
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Medelsförbrukning
faktisk
beräknad för
t.o.m.
Dep- 1967/68
chefen

1968/69 1969/70

Fångvårdens byggnadskommitté

Slutredovisade företag t.o.m.
30.6.1968
Övriga företag
Hall...........................................
Herrljunga...............................
Hinseberg.................................
Rumla.......................................
Mariefred.................................
Norrköping..............................
Norrtälje..................................
Skenäs ......................................
Skogome...................................
Skogome (anslutningsväg)...
Skänninge................................
Tidaholm..................................
Tillberga...................................
Ulriksfors.................................
Uppsala (skyddsplantering) .
Viskan (etapp I).....................
Österåker..................................
Fastighetsförvärv...................
Kommitténs förvaltningskostnader.............................
Summa
Erfarenhetsgrundad reducering av medelsbehovet
Beräknat medelsbehov ..

•—

19 104

—

28 744
9 000

19 579
12 000
601
36 585
346
4 650
4 155
1 180
13 495
115
8 200
10 900
6 200
2 695
205
6 800
55 175
8 885

—

—

—

600
36 420
382

—

53 749

—-

—

19 224

12 697

3 710

715

—

—

—

—

601
36 585
346

545
35 705
319

56
780
23

—

84
4

—

—

—

—

4 155

4071

79

5

—

—

—

-

13 495
115
8 200
10 900
6 200
2 695
205
6 800
29 275
8 885

4 159

—
20 225
836

—

3 051

400

450

160 924 215 985 168 833 175 787

31 617

10220

—

4 185
—

13 130
—

8
11
6
2

200
097
190
695
200
—

—

7 752
10 783
5 868
2 654
—

—

—

—

—

—

—

—

—

8 000 1 250
15
100
48
400
117
—
30
290
41
—
50
150
— 5000
7 061 1 000
4 200
—

276
853
30 764 9 944

Departementschefen
Den beräknade medelsförbrukningen för budgetåret 1969/70 avser, för
utom fortsatta arbeten med redan påbörjade projekt, även ett nytt anstaltsbygge. Jag förordar sålunda att en öppen anstalt med 120 platser
förs upp i Yiskan, Torps kommun, Västernorrlands län. Anstalten bör
byggas i etapper. Byggnadsstyrelsen har uppskattat kostnaderna för den
första etappen, som omfattar förläggningsbyggnader samt administrationsoch matsalsbyggnader m. m., till 6,8 milj. kr. Jag räknar med en medels
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förbrukning av 5 milj. kr. för budgetåret 1969/70. Kostnaderna för den
andra byggnadsetappen, som omfattar bl. a. verkstadsbyggnad med lager,
torde få redovisas senare.
Jag beräknar anslaget på följande sätt

Medelstillgång

Beräknad medelsförbrukning

Medelsreservation
30.6.1968 .........................
Anslag för 1968/69 ___
Anslag för 1969/70 ___
Summa

25 708 000
10 000 000
5 000 000
40 708 000

1968/69 .......................
1969/70 .......................

Summa

30 764 000
9 944 000

40 708 000

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Vissa bgggnadsarbeten för kriminalvården för
budgetåret 1969/70 anvisa ett investeringsanslag av 5 000 000
kr.
Vad föredraganden sålunda med instämmande av
statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans
Maj :t Konungen.
Ur protokollet:

Gunnel Anderson
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Register

Sid.

1'ÖVERSIKT

DRIFTBUDGETEN
A. Justitiedepartementet m. m.
Kr.

4 Statsrådsberedningen ...........................................................................
5 Justitiedepartementet ...........................................................................
6 Svensk författningssamling ..................................................................
7 Justitiekanslern........................................................................................
8 Lagberedningen........................................................................................
8 Fideikommissnämnden...........................................................................
9 Ombuden för tillsyn av tryckta skrifter...........................................
9 Kommittéer m. m......................................................................................
10 Centralnämnden för fastighetsdata....................................................
11 Efterutbildning inom justitiedepartementets verksamhetsområde
11 Extra utgifter ........................................................................................

2 417 000
10 047 000
600 000
794 000
722 000
131 000
50 000
8 200 000
5 000 000
500 000
495 000
28 956 000

B. Polisväsendet
14
18
21
24
25

25
30
32

Rikspolisstyrelsen................................................................................... 37 850 000
Polisverket: Inköp av motorfordon m. m......................................... 30 600 000
Polisverket: Underhåll och drift av motorfordonm. m.................. 40 500 000
Polisverket: Särskild polisverksamhet för hindrande och uppda
gande av brott mot rikets säkerhet m. m..........................................
29 225 000
Polisverket: Diverse utgifter..................................................................
1 500 000
Lokala polisorganisationen: Förvaltningskostnader ................... 757 100 000
Lokala polisorganisationen: Utrustning ..........................................
13 700 000
Statens kriminaltekniska laboratorium ..........................................
3 800 000
914 275 000

C. Åklagarväsendet
35 Riksåklagaren ........................................................................................
36 Läns- och distriktsåklagarmyndigheterna .......................................

2 420 000
60 937 000
63 357 000
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D. Domstolarna
Sid.

41
42
43
44
46
50
50
51

Kr.

Högsta domstolen m. m.........................................................................
Regeringsrätten........................................................................................
Regeringsrättens årsbok......................................................................
Hovrätterna .............................................................................................
Underrätterna ........................................................................................
Ersättningar till nämndemän m. m...................................................
Tekniska hjälpmedel m. m. vid domstolsväsendet ....................
Anskaffande av blanketter och fastighetsböcker m. m. för
domstolsväsendet....................................................................................

9 158 000
3 284 000
150 000
31 832 000
147 921 000
12 500 000
440 000
750 000
206 035 000

E. Rättegångsväsendet i allmänhet
52
52
53
53

Ersättning åt domare, vittnen
Kostnader enligt lagen om fri
Understöd för utomprocessuell
Tornedalens rättshjälpsanstalt

och parter ..................................
rättegång.......................................
rättshjälp.......................................
.........................................................

21 600 000
10 500 000
3 000 000
467 000
35 567 000

F. Kriminalvården
57 Kriminalvårdsstyrelsen...........................................................................
14 542 000
66 Fångvårdsanstaltema ........................................................................... 207 115 000
70 Frivården .................................................................................................. 31 434 000
73 Maskin- och verktygsutrustning m. m............................................
2 450 000
74 Engångsanskaffning av inventarier m. m......................................
3 000 000
74 Anskaffning, montering och transport av baracker m. m. ..
1 000
75 Utbildning av personal m. fl..................................................................
1 395 000
76 Kriminologisk forskning .......................................................................
300 000
260 237 000

G. Diverse
77 Bidrag till utgivande av författningskommentarer m. m...............
20 000
77 Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m. m. inom
privaträttens område ...........................................................................
80 000
78 Bidrag till Nordisk Domssamling ....................................................
24 000
78 Bidrag till politiska partier .................................................................. 23 000 000
78 Presstöd...................................................................................................... *35 000 000
79 Hyresnämnderna ....................................................................................
13 265 000
71 389 000
Summa för driftbudgeten 1 579 816 000
* Beräknat belopp.
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KAPITALBUDGETEN
I. Statens affärsverksfonder: G. Domänverket
Sid.

Kr-

80 Förvärv av jordbruksfastigheter för kriminalvården....................

100 000
100 000

II. Statens allmänna fastighetsfond
80 Polishus m. ................................................................................................
82 Renovering av byggnad för regeringsrätten ..................................
83 Vissa byggnadsarbeten för kriminalvården.......................................

40 000 000
1 500 000
5 000 000
46 500 000

Summa för kapitalbudgeten

46 600 000

Totalt för justitiedepartementet 1 626 416 000

WARCUS BOKTR. STHLM 1968 680580

BILAGA 5 TILL STATSVERKSPROPOSITIONEN 1969

UTRIKESDEPARTEMENTET

ÖVERSIKT
Till utrikesdepartementets verksamhetsområde hör —- förutom ärenden
rörande rikets förhållande till och överenskommelser med främmande mak
ter, Sveriges representation i utlandet, utländska beskickningar och konsu
lat i Sverige samt utrikesnämnden — ärenden som rör dels svenska med
borgares rätt och bästa i främmande länder, dels information om Sverige
i utlandet, dels bistånd till främmande lands utveckling, i den mån sådana
ärenden inte ankommer på annat departement.
Utrikesförbindelserna omfattar en mångfald skiftande ämnesområden av
exempelvis politisk, handelspolitisk, rättslig, social, kommersiell, humani
tär och kulturell natur. Utrikesdepartementet är i samverkan med övriga
departement aktivt inom hela detta fält. Aktuella frågor redovisas bl. a. i
den av utrikesdepartementet utgivna publikationen Utrikesfrågor och i må
natliga meddelanden angående vissa utrikesärenden.
Till utrikesdepartementet hör utrikesrepresentationen med 86 lönade ut
landsmyndigheter och mer än 500 olönade konsulat samt styrelsen för in
ternationell utveckling (SIDA). Till verksamhetsområdet hör vidare ett an
tal statsunderstödda organ såsom Svenska institutet för kulturellt utbyte
med utlandet, Internationella institutet för freds- och konfliktforskning och
Utrikespolitiska institutet.
Utgifterna inom utrikesdepartementets område beräknas komma att öka
med drygt 79 milj. kr. under budgetåret 1969/70. Därmed omsluter verk
samheten omkring 508 milj. kr.

Utrikesförvaltningen

De organisatoriska förändringar som tas upp i årets statsverksproposition
avser bl. a. upprättande av ambassader i Havana och Kuala Lumpur under
ledning av chargé d’affaires, indragning av ambassaden i Khartoum samt in
rättande av en konsulär avdelning vid ambassaden i Paris.
1

Bihang till riksdagens protokoll 1968. 1 saml. Nr l. Bil. 5

2
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Utvecklingsbiståndet

Som ett led i förverkligandet av den s. k. 1 %-planen för det svenska ut
vecklingsbiståndets utbyggnad, som antogs av 1968 års riksdag, föreslås för
budgetåret 1969/70 en ökning av de sammanlagda biståndsanslagen med
130 milj. kr. till ca 634 milj. kr. I förhållande till biståndsanslagen under
innevarande budgetår, ca 504 milj. kr., innebär förslaget en ökning med
drygt 25 %, såsom också förutsatts i planen.
Drygt 344 milj. kr. av nästa budgetårs anslag förutsätts falla på tredje
huvudtitelns biståndsanslag, som avser årsbidrag till vissa FN-organs bi
ståndsprogram samt kostnader för SIDA:s förvaltning, för dess utbildnings-,
rekryterings- och informationsverksamhet och för dess fältverksamhet i
olika länder. En betydande förstärkning av informationsverksamheten kring
u-ländernas problem föreslås.
Anslagen till det finansiella utvecklingsbiståndet, som avser bidrag till
multilaterala institutioner för utvecklingsfinansiering och till internatio
nella livsmedelsprogram samt svenska utvecklingskrediter, redovisas under
sjunde huvudtiteln och beräknas till 289 milj. kr. för nästa budgetår.
I enlighet med den metodik för en mera konkret framtidsplanering av
biståndsverksamhetens expansion, som antogs av fjolårets riksdag, föreslås
vidare att en ram för bidragsutfästelser, anslag och allmän planering fast
ställs för en ny treårsperiod t. o. m. budgetåret 1971/72. Inom denna ram,
som föreslås bli ca 2 300 milj. kr. och är att betrakta som en minimiram
för de sammanlagda anslagen under de närmaste tre budgetåren, har ansla
gens huvudsakliga fördelning på ändamål och verksamhetsformer så långt
som möjligt angetts men utrymme lämnats för framtida omdispositioner
eller eventuella nya insatser inom ramen.
Biståndsanslagens utveckling och fördelning på verksamhetsformer under
senare budgetår framgår av följande schematiska uppställning (beloppen i
milj. kr.):

Årsbidrag till internationella bi
ståndsprogram:
FN:s utvecklingsprogram (UNDP)
FN:s barnfond (UNICEF)...........
FN:s flyktingverksamhet ...........
Intern, utv. fonden (IDA)...........
Regionala banker .........................
Intern, livsmedelsprogram...........
2. Fältverksamhet m. m.....................
3. Utvecklingskrediter m. m..............
4. SIDA:s förvalta., rekr., utbildn.
och information

1965/66

1966/67

1967/68

1968/69

1969/70
(förslag)

59,8
5,2

70,2
7,8

80,9
8,8

80,9
9,0

1,8

2,0

41,4

51,8

2,3
51,8

72,4

96,2
15,0
3,1
87,9
18,2
42,9

1.

Summa

—

2,6

—

2,6

2,6

10,4
75,9

37,7
180,0
105,0

210,0

77,1
90,0

110,0

15,6
107,2
125,0

8,0

9,3

10,1

13,5

20,3

283,3

337,4

404,3

503,7

633,6

—

140,0
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Information om Sverige i utlandet

Medel till information i utlandet föreslås anvisade under tre huvudtitlar,
nämligen tredje huvudtiteln för utrikesförvaltningens informationsverksam
het, en del av verksamheten vid kollegiet för Sverige-information i utlandet
och större delen av Svenska institutets och Svensk-internationella pressby
råns verksamhet, åttonde huvudtiteln för Sveriges radios utlandsprogram,
Svenska institutets stipendie-, kurs- och gästföreläsarverksamhet och lek
torat i utlandet, allmänt kulturutbyte m. m. samt tionde huvudtiteln för
kommersiell information och turistinformation.
Sammanlagt uppgår de föreslagna anslagen till informationsverksamhet i
utlandet till omkring 29,6 milj. kr., vilket innebär en höjning med 2,4 milj.
kr. i förhållande till innevarande budgetårs anslag.
Sammanställning

Förändringarna inom utrikesdepartementets verksamhetsområde i för
hållande till riksstaten 1968/69 framgår av följande sammanställning. Be
loppen anges i milj. kr.
Anvisat
1968/69

Förslag
1969/70

Förändring

Utrikesdepartementet m. m..............................
Bidrag till vissa internationella organisationer
Utvecklingsbistånd ...........................................
Information om Sverige i utlandet................
Diverse..................................................................

86,6
17,0
286,0
8,4
23,4

122,3
18,9
344,6
9.6
3.7

+ 35,7
+ 1,9
+ 58,6
+ 1,2
- 19,7

Summa för driftbudgeten

421,4

499,1

+ 77,7

Statens allmänna fastighetsfond .........................
Utrikesförvaltningens lånefond.............................
Biståndsförvaltningens lånefond .........................

7,8
0,1
0,1

9,0
0,1
0,2

+

Summa för kapitalbudgeten

8,0

9,3

+

Totalt för utrikesdepartementet

429,4

508,4

DRIFTBUDGETEN

Tredje huvudtiteln
A.
B.
C.
D.
E.

KAPITALBUDGETEN

1,2
—

+ 0,1
1,3

+ 79,0
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Utdrag av protokollet över utrikesdepartementsärenden, hållet
inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stock
holms slott den 3 januari 1969.
Närvarande:
Statsministern Erlander, ministern för utrikes ärendena Nilsson, statsråden
Sträng,
Palme,

Andersson,
Lundkvist,

Länge,

Kling,

Gustafsson,

Johansson,

Geijer,

Holmqvist,

Myrdal,

Aspling,

Odhnoff, Wigkman,

Moberg.

Ministern för utrikes ärendena anmäler de frågor som gäller utgifterna
för budgetåret 1969/70 inom utrikesdepartementets verksamhetsområde och
anför.

DRIFTBUDGETEN

Tredje huvudtiteln
A. Utrikesdepartementet m. m.
A 1. Utrikesförvaltningen
1967/68 Utgift .................. .................. 166 232 365
1968/69 Anslag ................ .................. 169 735 000
1969/70 Förslag................ .................... 108 256 000

1968/69

Beräknad ändring
1969/70
Dep.chefen

483
520

+
+

Personal
Handläggande personal...............................................
Övrig personal................................................ ..............

1 003

2
1

+ 3

Anslagen Utrikesförvaltningen: Avlöningar och Utrikesförvaltningen: Omkostnader
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1968/69
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Beräknad ändring
1969/70
Dep.chefen

Anslag
Avlöning till ministern för utrikes ärendena ....
110 000
Avlöningar till tjänstemän........................................... 36 391 000
Arvoden bestämda av Kungl. Maj:t.........................
20 000
Exspektansarvoden bestämda av Kungl. Maj:t ..
300 000
Särskilda löneförmåner till tjänstemän
a) Representationsbidrag till ministern för utri
kes ärendena ..................................................................
30 000
b) Representations- och hyresbidrag till vissa
tjänstemän i utrikesdepartementet .........................
77 000
c) Utlandstillägg.........................................................
6 000 000
d) Särskilda förmåneri övrigt ...............................
3 570 000
Av vederbörande utlandsmyndigheter anställd per
sonal ..................................................................................
5 750 000
Skatter, avgångsvederlag m. m. för av vederbörande
utlandsmyndigheter anställd personal .....................
900 000
Ersättning till expertis och tillfällig arbetskraft ..
125 000
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation ..
—
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70 ..
Sjukvård m. m.................................................................
550 000
Reseersättningar ...........................................................
2 400 000
Flyttningsersättningar
...........................................
3 200 000
Fraktkostnader .............................................................
1 400 000
Expenser
a) Lokalhyror.............................................................
—
b) Bränsle, lyse och vatten ..................................
100 000
c) Telegram, telefon ochannonsering ..................
3 250 000
d) Administrativ databehandling.........................
309 000
e) Bevakning.............................................................
240 000
f) Renhållning och städning..................................
330 000
g) Övriga expenser för utrikesförvaltningen ....
4 223 000
Publikationstryck .........................................................
300 000
Utbildningsverksamhet................................................
160 000
69 735 000

+
x4 000
+ 121 679 000
—

56 000

+

—
—325000

+

100000
—
—

+ 10 381 000
+
39 000
+
100000
+
250000
+
100000
—
+ 325 060 000
—+
200000
—
97000
+
25000
—
+
366000
+
20000
+
25000
+ 38 521 000

1 Löneomräkning.
2 Därav löneomräkning 1 511 000 kr.
3 Motsvarar anslagen A 4. Vissa bostadskostnadsersättningar och E 1. Ersättning till statens
allmänna fastighetsfond: Beskickningsfastigheternas delfond samt E 2. Ersättning till statens
allmänna fastighetsfond: Byggnadsstyrelsens delfond enligt 1968/69 års riksstat.
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Sveriges lönade utlandsmyndigheter och olönade konsulat med utsänd
lönad tjänsteman redovisas i en förteckning, vilken som bilaga 5.1 torde få
fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende. Som bilaga 5.2 torde få fogas
till protokollet en uppställning över utrikesförvaltningens diplomatiska och
konsulära tjänster.
Utrikesdepartementet har f. n. 30 aspiranter under utbildning enligt en
tvåårig utbildningsplan, fastställd av Kungl. Maj :t.
Drygt ett tjugofemtal länder har upprättat permanenta representationer
i Havana, medan Sverige där ackrediterat sin i Mexico bosatte ambassadör.
Vid det olönade konsulatet i Havana tjänstgör f. n. en utsänd kanslist med
övervägande kommersiella uppgifter. Omfattningen av Sveriges intressen
samt den ekonomiska och politiska utvecklingen på Cuba motiverar en för
stärkning av den svenska representationen i Havana i form av upprättande
av en ambassad.
Jag förordar således att en ambassad upprättas i Havana under ledning av
en t. f. chargé d’affaires, underställd sändebudet i Mexico, och beräknar
dessutom medel för en förste ambassadsekreterare och ett biträde. En tjänst
som kanslist kan dras in.
Malaysia genomgår sedan flera år tillbaka en period av intensiv ekono
misk utveckling och det pågående utvecklingsarbetet erbjuder intresse för
svensk industri och svensk export. Drygt tjugo länder har redan upprät
tat permanenta representationer i Kuala Lumpur, medan Sverige där ackre
diterat sin i Bangkok bosatte ambassadör. Det har visat sig svårt för denne,
som förutom i Thailand och Malaysia även är anställd i Burma, Laos och
Singapore, att på ett tillfredsställande sätt tillvarata de svenska intressena i
Malaysia. Härför krävs fortlöpande kontakt på hög nivå med regering och
förvaltning, och tiden förefaller nu mogen att upprätta en fast svensk re
presentation på platsen.
Jag förordar således att en ambassad upprättas i Kuala Lumpur under
ledning av en förste ambassadsekreterare som t. f. chargé d’affaires, under
ställd sändebudet i Bangkok. Ambassaden och motsvarande tjänst i Khar
toum (Sudan), där behovet av en fast representation inte visat sig vara lika
stort, bör samtidigt dras in. Då ambassaden i Khartoum f. n. är underställd
sändebudet i Kairo bör bevakningen av de svenska intressena i Sudan därvid
övertas av ambassaden i Kairo.
För ambassaden i Kuala Lumpur beräknar jag därför endast medel för
ytterligare en kanslist.
Huvuddelen av den konsulära verksamheten i Paris sköts sedan åtskilliga
år tillbaka av det olönade konsulatet i Paris under ledning av en olönad ge
neralkonsul.
Generalkonsuln har förklarat att han av åldersskäl inte är beredd att fö
restå konsulatet efter utgången av innevarande budgetår. Den nuvarande
verksamheten vid konsulatet måste därför övertas av den lönade represen
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tationen i Paris. Önskvärdheten att ge de underställda honorärkonsulaten i
Frankrike en fastare ledning samt möjligheterna att utnyttja de olönade
konsulerna inte bara i direkt konsulära ärenden utan även i informationsoch handelsfrämjande verksamhet talar för att en konsulär avdelning in
rättas vid ambassaden i Paris med ett ambassadråd som chef. Jag beräknar
därför medel för ytterligare ett ambassadråd.
Konsulatet i Narvik, vilket fördes upp som lönad myndighet fr. o. m. bud
getåret 1965/66, bör med hänsyn till dess numera minskade betydelse för
de svenska intressena åter omvandlas till olönat konsulat. Förändringen är
av formell natur.
Fr. o. m. budgetåret 1969/70 kommer medel för en ekonomisk attaché vid
OECD-delegationen i Paris att beräknas under sjunde huvudtiteln i stället
för som hittills under tredje huvudtiteln.
Arbetsuppgifternas art vid rättsavdelningens juridiska byrå har medfört
behov där av ytterligare en assistent. En biträdestjänst kan därvid dras in.
Utbyggnaden av det svenska utvecklingsbiståndet ställer växande krav på
utrikesförvaltningens medverkan. Departementets avdelning för internatio
nella biståndsärenden behöver förstärkning med en departementssekrete
rare.
Sammanfattningsvis beräknar jag således medel för ytterligare ett ambas
sadråd, en förste ambassadsekreterare, en departementssekreterare samt
en assistent. Samtidigt minskar jag anslaget med kostnaderna för en ekono
misk attaché.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
108 256 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
till Utrikesförvaltningen för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 108 256 000 kr.
A 2. Representationsbidrag till utlandstjänstemän
1967/68 Utgift .........................................
1968/69 Anslag ......................................
1969/70 Förslag.......................................

3 198 901
3 650 000
3 650 000

Från anslaget bestrids kostnaderna för representation som utövas av
utomlands stationerade tjänstemän i utrikesförvaltningen och tjänstemän
i utrikesdepartementet som, utan att omstationeras, tas i anspråk för tjänst
göring utomlands. Bidragen fastställs av ministern för utrikes ärendena på
förslag av utrikesförvaltningens lönenämnd.
Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Representationsbidrag till utlandstjänstemän för
budgetåret 1969/70 anvisa ett anslag av 3 650 000 kr.

8
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A 3. Inventarier för beskickningar, delegationer och konsulat
1967/68 Utgift ..........
1968/69 Anslag ___
1969/70 Förslag ___

2 715 874
3 100 000
3 760 000

Reservation............

320 829

Under detta anslag anvisade medel används för ersättning, underhåll och
nyanskaffning av kansli- och bostadsinventarier för utrikesrepresentationen.
Jag förordar för nästa budgetår ett med 660 000 kr. ökat anslag bl. a. för
att delvis genomföra möbleringen av ambassadanläggningen i Moskva, vil
ken nu är under uppförande.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Inventarier för beskickningar, delegationer och
konsulat för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsan
slag av 3 760 000 kr.

A 4. Kursdifferenser
1967/68 Inkomst .......................................
1968/69 Anslag ...........................................
1969/70 Förslag .........................................

121 724
1 000
1 000

I samband med utlandsmyndigheternas valutaförsörjning uppkommer
kursförluster och kursvinster som redovisas under detta anslag. Anslaget
bör föras upp med ett formellt belopp av 1 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Kursdifferenser för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 1 000 kr.
A 5. Ersättningar åt olönade konsuler
1967/68 Utgift .........................................
1968/69 Anslag .......................................
1969/70 Förslag .......................................

1 284 668
1 550 000
1 600 000

Anslaget används för att betala s. k. kontorskostnadsbidrag till vissa olö
nade konsuler samt utrustning som enligt författningar och praxis skall fin
nas på svenska olönade konsulat.
Det finns f. n. över 500 svenska olönade konsulat. De olönade konsulerna
gör en värdefull insats för Sverige antingen det gäller bistånd till sjöfolk
och andra svenska medborgare, informationsverksamhet eller andra akti
viteter. De erhåller ingen ersättning för sitt arbete. Till blott ett mindre
antal lämnas kontorskostnadsbidrag, bland dem de konsulat där utsända
kanslister är stationerade. Anslaget bör höjas med 50 000 kr.
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Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Ersättningar åt olönade konsuler för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 1 600 000 kr.

A

6.

Särskilda förhandlingar med främmande makter
1967/68 Utgift .........................................
1968/69 Anslag ......................................
1969/70 Förslag ......................................

3 432 126
3 700 000
3 700 000

Anslaget, som används för att bestrida kostnader för förhandlingar och
överläggningar med främmande stater och svenskt deltagande i internatio
nella konferenser och möten, bör föras upp med oförändrat belopp.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Särskilda förhandlingar med främmande makter
för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 3 700 000
kr.

A 7. Kostnader för vissa nämnder m. m.
1967/68 Utgift ..............................................
1968/69 Anslag ...........................................
1969/70 Förslag ...........................................

79 519
80 000
80 000

Från anslaget bestrids utgifterna för utrikesdepartementets nämnder. An
slaget bör föras upp med oförändrat belopp.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Kostnader för vissa nämnder m. m. för budget
året 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 80 000 kr.

A

8.

Kommittéer m. m.
1967/68 Utgift..............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag...........

155 019
175 000
125 000

Reservation

...........

52 486

Från anslaget bestrids kostnaderna för kommittéer och utredningar som
faller inom utrikesdepartementets verksamhetsområde. Anslaget kan mins
kas med 50 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Kommittéer m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa
ett reservationsanslag av 125 000 kr.
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A 9. Extra utgifter

1967/68 Utgift..............
1968/69 Anslag ............
1969/70 Förslag...........

261 343
195 000
195 000

Reservation............

497 840

Från detta anslag bestrids bl. a. vissa kostnader för utomnordiska resor
som företas av utrikesdepartementets kommittéer och nämnder. Av reser
vationen från budgetåret 1967/68 kommer 334 000 kr. att tas i anspråk för
en gåva till Kennedy Center, för vilken medel beräknats under anslaget
(prop. 1966: 1 bil. 5 s. 15, SU 3, rskr 3). Anslaget bör föras upp med oför
ändrat belopp.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Extra utgifter för budgetåret 1969/70 anvisa ett
reservationsanslag av 195 000 kr.

A 10. Tillfälliga representationskostnader
1967/68 Utgift ...........................................
1968/69 Anslag ...........................................
1969/70 Förslag .........................................

561 307
900 000
900 000

Detta anslag utnyttjas huvudsakligen för att bestrida vissa kostnader av
representationskaraktär, som uppstår i samband med besök i Sverige av
utländska statschefer, regeringsmedlemmar och andra personer, som bör
visas uppmärksamhet och gästfrihet från officiellt svenskt håll. Anslaget
bör föras upp med oförändrat belopp.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Tillfälliga representationskostnader för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 900 000 kr.
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B. Bidrag till vissa internationella organisationer
B 1. Permanenta skiljedomstolens internationella byrå i Haag
1967/68' Utgift ................................................
1968/69 Anslag ................................................
1969/70 Förslag ..............................................

3 504
4 000
5 000

Då Sveriges bidrag till Permanenta skiljedomstolens internationella byrå
för kalenderåret 1969, vilket utbetalas under det svenska budgetåret 1969/70,
beräknas komma att överstiga 4 000 kr., bör anslaget höjas med 1 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Permanenta skiljedomstolens internationella byrå
i Haag för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
5 000 kr.

B 2. Förenta Nationerna
1967/68 Utgift ......................................
1968/69 Anslag .....................................
1969/70 Förslag ..................................

9 319 433
10 000 000
11 000 000

Sveriges ordinarie medlemsbidrag till FN för kalenderåret 1968 uppgick
till i runt tal 7,4 milj. kr.
Det ordinarie bidraget till FN för kalenderåret 1969 har ännu ej fastställts
men torde komma att uppgå till något över 8 milj. kr.
För budgetåret 1969/70 — FN:s räkenskapsår 1970 — synes det motiverat
att räkna med en ökning på omkring 800 000 kr.
Vaktstyrkan i Främre Orienten (UNEF) har visserligen avvecklats, men
så länge Mellersta Östern-krisen ej lösts kan någon form av FN-närvaro
i området på nytt bli aktuell. Något belopp för kostnader med anledning
av tänkbara svenska insatser i sådant sammanhang kan inte nu beräknas.
Vad beträffar FN:s verksamhet på Cypern (UNFICYP) är det omöjligt
ställa några säkra prognoser. Under hösten 1968 har styrkan minskats med
omkring 25 % och det är tänkbart att förhållandena på Cypern kommer att
möjliggöra ytterligare reduceringar inom en relativt snar framtid. Emeller
tid är finansieringen av styrkan otillfredsställande, och trots frivilliga bidrag
från Sverige och andra länder tvingas FN år från år kumulera ett under
skott, som nu uppgår till ca 55 milj. kr. Man måste därför räkna med att

12

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 5: Utrikesdepartementet

det trots reduceringarna blir påkallat för de länder som genom sina fri
villiga bidrag möjliggjort operationens genomförande att fortsätta att ge
oförminskade bidrag. För Cypern bör därför under detta anslag beräknas
ett oförändrat belopp om 2 milj. kr.
Totalt bör anslaget således föras upp med (9 -j- 2) 11 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Förenta Nationerna för budgetåret 1969/70 anvi
sa ett förslagsanslag av 11 000 000 kr.
B 3. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)
1967/68 Utgift .........................................
3 707 369
1968/69 Anslag ........................................... 3 700 000
1969/70 Förslag ..................................... 4 500 000
I OECD:s budget redovisas utgifter under två huvudavdelningar. Del I
tar upp kostnader för organisationens sekretariat och personal samt för tek
niskt bistånd till vissa medlemsländer och del II kostnader för verksamhe
ten inom vissa till OECD anslutna organ, nämligen Europeiska atomenergi
organet (ENEA) samt dess programbibliotek (ISPRA) och centrum för
sammanställningen av neutrondata (SACLAY), Europeiska bolaget för ke
misk behandling av bestrålat atombränsle (Eurochemic), Europeiska trans
portministerkonferensen (ECMT) och OECD:s utvecklingsinstitut (Development Centre).
Med ledning av de siffror som lagts fram i organisationens budget kan
Sveriges bidrag till OECD för år 1969 — vilket utbetalas under innevarande
budgetår — uppskattas till omkring 4,3 milj. kr.
Några beräkningar för år 1970 väntas inte föreligga innan riksdagen har
att ta ställning till bidragets storlek. Med ledning av bidragsberäkningarna
för innevarande budgetår förordar jag att anslaget höjs med 800 000 kr. i
förhållande till nu utgående anslag.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Organisationen för ekonomiskt samarbete och ut
veckling (OECD) för budgetåret 1969/70 anvisa ett för
slagsanslag av 4 500 000 kr.
B 4. Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA)
1967/68 Utgift .........................................
1968/69 Anslag .......................................
1969/70 Förslag .....................................

1 556 106
2 100 000
2 100 000

Sveriges bidrag till EFTA för budgetåret 1968/69 uppgår till i runt tal
1 950 000 kr. För 1969/70 har förutskickats en höjning med omkring 85 000
kr. Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp.
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Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA)
för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 2 100 000
kr.

B 5. Europarådet
1967/68 Utgift .........................................
1968/69 Anslag ......................................
1969/70 Förslag .....................................

1 020 092
1 200 000
1 350 000

Storleken av Sveriges bidrag till Europarådet budgetåret 1969/70 kan
bestämmas först då Europarådets budget för kalenderåret 1970 fastställs,
vilket beräknas ske på senhösten 1969. Det svenska bidraget till Europa
rådet för kalenderåret 1969, vilket utbetalas under det svenska budgetåret
1968/69, uppgår till drygt 1,1 milj. kr.
För budgetåret 1969/70 synes det befogat att räkna upp anslaget med
150 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Europarådet för budgetåret 1969/70 anvisa ett
förslagsanslag av 1 350 000 kr.
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C. Utvecklingsbistånd
Statsmakterna har våren 1968 fattat ett principbeslut om det s. k. 1 %målet för utbyggnaden av det statliga utvecklingsbiståndet (prop. 1968:
101, SU 128, rskr 302). Detta innebär att budgetåret 1974/75 skall stats
medel tillhandahållna genom anslag m. m. för internationellt utvecklings
samarbete uppgå till ett sammanlagt belopp, som motsvarar 1 % av brut
tonationalprodukten (BNP).
Principbeslutet innebär vidare att målet skall nås genom successiva an
slagshöjningar fram t. o. m. budgetåret 1974/75. För att ge stadga åt den
långsiktiga planeringen för den expanderande biståndsverksamheten har
statsmakterna från början angett en viss lägsta takt i anslagshöjningarna.
Sålunda skall man i planeringen för nya biståndsinsatser kunna utgå från
att anslagshöjningen varje budgetår i kronor räknat blir minst lika stor
som höjningen under det närmast föregående budgetåret. I övrigt innehål
ler beslutet om 1 %-målets uppnående inte något definitivt ställningsta
gande till storleken av de årliga anslagshöjningarna. I propositionen fram
hölls att dessa får bli beroende av den ekonomiska utvecklingen. Det an
gavs emellertid vidare att en årlig anslagsökning på i genomsnitt 25 %
framstår som behövlig för att målet skall nås budgetåret 1974/75. I kon
sekvens härmed ökades biståndsanslagen för innevarande budgetår med
100 milj. kr. eller ca 25 %.
Enligt yrkanden i motioner till vårriksdagen 1968 (1:213 och 11:271)
borde de årliga anslagsökningarna på vägen till 1 %-målet bestämmas så
lunda, att ökningen varje budgetår motsvarar en viss procentuell andel av
BNP i stället för att sättas i relation till föregående års anslag. Statsutskot
tet, som papekade att den ifrågasätta metoden avvek från en hävdvunnen
linje i budgetbehandlingssammanhang, fann att metoden var i behov av när
mare belysning (SU 128 s. 23). Utskottet uttryckte därför önskemålet att
Kungl. Maj :t tog upp frågeställningen till prövning i samband med budget
behandlingen och redovisade resultatet av sina överväganden i årets statsverksproposition. Riksdagen biträdde utskottets hemställan (rskr 302).
Den i motionerna rekommenderade metoden innebär att anslagsstegringen i kronor räknat mot slutet av perioden fram t. o. m. 1974/75 blir mindre
brant än vid en kumulativ ökning av anslagen med ca 25 % från år till år.
Emellertid blir förhållandet det motsatta under de närmaste åren. Ökningen
av anslagen i kronor räknat blir då betydligt större än vid en tillämpning
av de riktlinjer som antagits på grundval av prop. 1968: 101.
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Med hänsyn till att de samlade ekonomiska resurserna kan förväntas
växa kontinuerligt, bör en anslagsstegring med 25 % om året bli mindre
tung att bära än den som följer av motionärernas förslag. Detta förslag
skulle nämligen innebära en betydande merbelastning under de närmaste
åren, när våra resurser redan är hårt ansträngda. Motionärernas förslag
innebär vidare en låsning av den årliga anslagsökningen fram till bud
getåret 1974/75. Enligt nu gällande av statsmakterna fastställda riktlinjer
kan, som redan nämnts, förändringar ske av den årliga ökningstakten,
såvitt angår förändring nedåt med den begränsningen att anslagsökningen
i kronor räknat skall vara minst lika stor som föregående budgetårs ök
ning. Detta möjliggör en viss statsfinansiell flexibilitet som det är ange
läget att bevara. Även stabiliseringspolitiska skäl talar för att man också
på detta område bibehåller en viss om än begränsad rörelsefrihet.
Jämför man de sammanlagda anslagsanspråken enligt de två metoderna
under hela den aktuella perioden, finner man att dessa blir avsevärt större
enligt motionärernas metod. Skillnaden torde vara i storleksordningen en
halv miljard kr. Statsmakternas principbeslut om utvecklingsbiståndets ex
pansion fram till budgetåret 1974/75 utgör i föreliggande skick enligt inter
nationell bedömning en mycket ambitiös plan för 1 %-målets förverkligande.
Med hänsyn härtill och mot bakgrund av de allmänna ekonomiskt-politiska
förutsättningarna är jag inte beredd att förorda den betydande merbelast
ning, som en övergång till den av motionärerna föreslagna metoden skulle
innebära.
Motionärerna framhåller också att den förordade ökningsmetoden skulle
skapa förutsättningar för en god långtidsplanering. Genom riksdagens se
dermera fattade beslut på grundval av förslag i prop. 1968: 101 har önske
målen om bättre förutsättningar för långtidsplaneringen väl tillgodosetts.
Minimihöjningen av anslagen, den fastställda tidpunkten för 1 %-målets
uppnående och den angivna riktpunkten, 25 %, för den genomsnittliga
anslagsökningen begränsar utrymmet för variationer i anslagens tillväxt
och ger biståndsplaneringen goda kvantitativa hållpunkter. Utvecklings
biståndets planmässighet förstärks för övrigt ytterligare av den »rullan
de» treårsplanering som tillämpas.
Av skäl som framgår av det föregående förordar jag en fortsatt tillämp
ning av de tidigare antagna riktlinjerna på ifrågavarande område, vilka
enligt min mening förenar målmedveten, planmässig expansion med ett
rimligt mått av flexibilitet. I överensstämmelse med denna slutsats föror
dar jag för budgetåret 1969/70 en total ökning av biståndsanslagen med
130 milj. kr. eller i jämförelse med biståndsanslagen för innevarande bud
getår, 504 milj. kr., drygt 25 %.
Beträffande fördelningen av den föreslagna samlade ökningen av bi
ståndsanslagen vill jag förorda, att under tredje huvudtiteln för budget
året 1969/70 tas upp ett belopp av 345 milj. kr., vilket innebär en ökning
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med 59 milj. kr. Chefen för finansdepartementet kommer att senare denna
dag förorda att anslagen för finansiellt bistånd under sjunde huvudtiteln
förs upp med ett belopp av 289 milj. kr., vilket innebär en ökning med 71
milj. kr.
Överläggningar har förekommit i den interdepartementala biståndsberedningen om fördelningen av det förordade totala anslagsbeloppet på olika
biståndsändamål under tredje och sjunde huvudtitlarna. Därvid har även
diskuterats planeringsramar för budgetåren 1970/71 och 1971/72, som utgår
från den av statsmakterna förra året beslutade beräkningsmetoden. Enligt
denna metod skall planeringsramen för budgetåret 1970/71 ökas med sam
ma belopp som anslagsökningen för budgetåret 1969/70, dvs. med 130 milj.
kr., samt för budgetåret 1971/72 med ytterligare 130 milj. kr.
I samråd med chefen för finansdepartementet förordar jag följande pla
neringsramar för budgetåren 1970/71 och 1971/72. Som jämförelse anges
biståndsanslagen för budgetåret 1968/69 och föreslagna anslag för budget
året 1969/70.
1968/69
Anslag

Allmänna bidrag till internationella
utvecklingsprogram.......................
Fältverksamhet...................................
Utvecklingskrediter............................
Förvaltning, utbildning, rekrytering
och information samt planeringsreserv ...............................................
Totalt

Budgetår, milj. kr.
1969/70 1970/71
1971/72 1969-197:
Förslag Planeringsramar
Summa

205
180
105

210

14
504

263
140

305
240
170

352
270
210

920
720
520

21

49

62

132

634

764

894

2 292

Som framgår av det nyss anförda bibehålls relationerna mellan allmän
na bidrag till internationella program och direkta insatser (vanligen länder destinerade) i stort sett oförändrade. I sammanhanget bör framhållas att
de direkta biståndsinsatserna även i fortsättningen i stor utsträckning
förutses ske i nära samverkan med internationella program och andra bi
ståndsgivare. Som exempel kan nämnas de s. k. multi-bi-projekten i sam
verkan med olika FN-organ, samfinansieringsoperationerna med IDA och
Världsbanken samt de samnordiska biståndsprojekten. Även deltagandet i de
av Världsbanken ledda konsortierna och konsulativa grupperna har karak
tären av liknande multinationell samverkan.
Av de nära 2 300 milj. kr. som utgör den totala planeringsramen för de
tre budgetåren förutsätts 920 milj. kr. genom anslag och omedelbara flerårsutfästelser ställas till internationella organs förfogande, medan 1 240
milj. kr. skulle utgöra minimibeloppet för planeringen av de egna direkta
biståndsinsatserna. För förvaltning, utbildning och information beräknas
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21 milj. ler. för 1969/70, medan beloppet för dessa ändamål jämte ospeci
ficerad planeringsreserv för budgetåren 1970/71 och 1971/72 beräknats till
sammanlagt 111 milj. kr.
Med anledning av att riksdagen vid behandlingen av prop. 1968: 101 (SU
128 s. 16, rskr 302) även uttryckt önskemål om förtydligande av innebör
den av begreppet huvudmottagarland för det svenska biståndet får jag an
föra följande.
Fördelningen av de biståndsinsatser, som beräknas bli genomförda un
der nästa budgetår — liksom åtaganden och planering i övrigt för de när
mast följande åren — följer i huvudsak det mönster, som beskrevs i prop.
1968: 101, under hänsynstagande till Statsutskottets av riksdagen god
kända uttalanden i anslutning härtill. SIDA har med hänsyn till kravet på
största möjliga effektivitet i biståndsgivningen förordat, att det direkta bi
ståndet tills vidare alltjämt koncentreras till den krets av länder, som i
prop. 1968: 101 betecknades såsom huvudmottagarländer, med de modi
fikationer som bedöms befogade av statsmakterna.
De insatser som görs direkt av SIDA eller med anlitande av olika för
valtningsorgan inom FN-kretsen och bland icke-statliga organisationer kom
mer ett betydande antal länder därutöver till godo. Principen om iänderkoncentration tillämpas inte heller beträffande familjeplanering och humanitär
hjälp. Av kända skäl är insatserna för Botswana, Lesotho, Swaziland och
Zambia i tillväxt. Zambia mottar i stigande grad svensk biståndspersonal,
och landet kommer att ha betydande fördel av den för svenskt bistånd osed
vanligt stora kredit, som i samverkan med IDA och Världsbanken lämnas
Tanzania för byggande av en del av vägen mellan de båda ländernas huvud
städer. Däremot övervägs inga svenska krediter direkt till Zambia. Vad an
går Sudan har hittills endast förekommit bistånd i form av utvecklingskre
diter till landets vattenförsörjningsprogram. Fortsatt kreditgivning torde få
bli beroende av de resultat som pågående konsultstudier ger och av andra
överväganden rörande ändamålsenligheten av fortsatt svenskt bistånd.
Beteckningen huvudmottagarland har sedan några år använts om en
grupp av länder som ansetts böra komma i fråga för flera slag av insatser
— krediter, varugåvor, bistånd i form av personal bekostad av Sverige —
och därjämte ett par länder till vilka huvudsakligen kreditbistånd varit ak
tuellt. Ordet huvudmottagarland har inte getts någon klar definition. Av
sikten har inte varit att med detta urval göra en politisk värdering av olika
länder, och ordet används i stort sett enbart i syfte att ange i vilka länder
— inom ramen för koncentrationsprincipen — det direkta svenska bistån
det uttryckt i personal och kostnader faktiskt är eller håller på att bli av
jämförelsevis betydande omfattning. Nya insatser av större omfattning
eller principiell betydelse anmäls normalt i propositioner till riksdagen, som
därmed följer och kan påverka biståndsprogrammets utveckling och inrikt
ning.
2

Bihang till riksdagens protokoll 1968. 1 saml. Nr 1. Bil. 5.
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I detta sammanhang vill jag anmäla, att biståndsinsatser för Vietnam
efter fientligheternas upphörande bör kunna komma i fråga på olika om
råden. Kungl. Maj :t bör inom ramen för tillgängliga medel bedöma om
fattningen och inriktningen av svenska insatser på grundval av de omstän
digheter som råder då aktiva återuppbyggnadsinsatser kan komma i fråga
och i sedvanlig ordning redovisa åtgärder och framlägga förslag i ämnet för
riksdagen.
Under hänvisning till vad jag tidigare anfört om planeringsramar för
budgetåren 1970/71 och 1971/72 hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att fastställa den totala planeringsramen för utvecklings
biståndet för budgetåret 1970/71 till 764 milj. kr. och för
budgetåret 1971/72 till 894 milj. kr.
C 1. Vissa FN-organs biståndsprogram
1967/68 Utgift ..................................
1968/69 Anslag ..................................
1969/70 Förslag..................................

*91 368 250
92 460 000
114 280 000

1 Därav 80 018 750 kr. under anslaget C 1. Förenta Nationernas utvecklingsprogram (UNDP),
8 800 000 kr. under anslaget C 2. Förenta Nationernas barnfond (UNICEF) och 2 549 500 kr. till
FN:s flyktingprogram UNHCR och UNRWA under anslaget C 4. Humanitärt bistånd til! flyk
tingar m. fl.

Anslaget utnyttjas under innevarande budgetår för bidrag till FN:s ut
vecklingsprogram (UNDP; 80,9 milj. kr.), FN:s barnfond (UNICEF; 9 milj.
kr.), FN:s flyktingkommissariat (UNHCR; 1,56 milj. kr.) och FN:s hjälp
organisation för Palestina-flyktingar (UNRWA; 1 milj. kr.).
I den långtidsplan för utvecklingsbiståndet som antogs av 1968 års riks
dag ingick en minimiram för anslag och planering under treårsperioden
1968/69—1970/71, som belöpte sig till sammanlagt drygt 1 800 milj. kr. Av
detta belopp förutsattes minst 710 milj. kr. utgöra allmänna bidrag till in
ternationella utvecklingsprogram (fördelade på de tre nämnda budgetåren
med resp. 205, 238 och 267 milj. kr.). Det förutsattes samtidigt att successivt
stigande anslagshöjningar för utvecklingsbiståndet som helhet från år till år
skulle vidga dispositionsramarna utöver de nämnda minimibeloppen.
Samtidigt som riksdagen fattade beslut om allmänna bidrag för budget
året 1968/69 till vissa FN-organs biståndsprogram och därvid anvisade
sammanlagt 92 460 000 kr. till UNDP, UNICEF, UNHCR och UNRWA, med
gav riksdagen att förhandsutfästelser om fortsatta och stigande bidrag av
gavs för budgetåren 1969/70 och 1970/71 gentemot UNDP (med 91 milj.
resp. 104 milj. kr.), UNICEF (med 15 milj. kr. för vart och ett av budget
åren) och UNHCR (med 2 080 000 resp. 2 340 000 kr.).
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Departementschefen
I enlighet med 1968 års riksdagsbeslut om utvecklingsbiståndet har Sve
rige vid den senaste s. k. bidragskonferensen för FN:s utvecklingsprogram
(UNDP) i oktober kunnat avge konkreta utfästelser — återigen som enda
land för mer än ett år framåt i tiden — om stigande bidrag till UNDP:s
verksamhet, nämligen med 17,5 milj. dollar (91 milj. kr.) för verksamhets
året 1969 och med 20 milj. dollar (104 milj. kr.) för verksamhetsåret 1970.
Med hänsyn till det anslagsutrymme som finns utöver den förra året fast
ställda planeringsramen vill jag förorda att det bidragsbelopp som avsetts
för UNDP under 1969 och som faller på budgetåret 1969/70 räknas upp med
1 milj. dollar (5,2 milj. kr.), dvs. nu beräknas till motvärdet av 18,5 milj.
dollar eller till 96,2 milj. kr. Detta skulle innebära en höjning av det
svenska UNDP-bidraget med 3 milj. dollar i förhållande till 1968 års bidrag.
Av det sistnämnda gick större delen, nämligen 12,5 milj. dollar, till UNDPprogrammets s. k. Särskilda Fond-komponent, medan 3 milj. dollar tillföll
den s. k. EPTA- eller TA-komponenten. För budgetåren 1970/71 och 1971/
72, beträffande vilka en ny anslags-, utfästelse- och planeringsram bör fast
ställas i enlighet med vad jag förut anfört, förordar jag att bidragsbelopp
med 21 resp. 22 milj. dollar (109,2 resp. 114,4 milj. kr.) beräknas och att
riksdagens bemyndigande begärs för att avge fasta utfästelser till UNDP
härom.
Vid den senaste bidragskonferensen för UNDP, som i första hand av
såg verksamhetsåret 1969, gjorde de deltagande länderna, till vilka FN:s alla
medlemsstater räknas plus ett antal utanförstående länder såsom Förbunds
republiken Tyskland och Schweiz, konkreta utfästelser om bidrag för år
1969 med ett sammanlagt belopp av ca 115 milj. dollar. De totala bidragen
till UNDP under år 1968 uppgick till omkring 182 milj. dollar. Att utfästel
serna för år 1969 tills vidare stannat vid ett så mycket lägre belopp får ses
mot bakgrunden att Förenta staterna, som traditionellt svarat för 40 % av
UNDP:s finansiering, vid detta tillfälle av politiskt-administrativa skäl inte
var i stånd att lämna något bestämt löfte om bidragsbelopp eller -relation för
år 1969. Av liknande anledning kunde heller inte Frankrike och ett antal
smärre bidragsgivarländer avge någon förhandsutfästelse om sina bidrag för
år 1969. Inom UNDP-ledningen anser man sig dock våga räkna med att bidragssumman för år 1969 i verkligheten skall komma att för första gången
överstiga 200 milj. dollar. Sveriges bidrag skulle i så fall uppgå till drygt
9 %. Vid beslutet om UNDP:s upprättande hösten 1965 hoppades man att
nivån vid 200 milj. dollar skulle vara uppnådd redan under år 1967. Det
synes nu sannolikt att den förhoppning om bidragstillskott med 240 milj.
dollar under år 1969, som UNDP-chefen förra året gav uttryck åt, kommer
att bli sviken. Inte heller vågar man räkna med att det bidragsmål för år
1970 på 350 milj. dollar, som FN:s generalsekreterare vid upprepade tillfäl
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len under de båda senaste åren förespråkat, skall bli realiserat ens tillnär
melsevis, såvida inte de stora industriländerna, som hittills endast låtit en
mindre del av sitt offentliga bistånd gå till UNDP och andra internationella
eller multilaterala biståndsprogram, ger ett kraftigt ökat stöd åt denna bi
ståndsform. En av flera förutsättningar för att en sådan allmän förskjut
ning till UNDP:s förmån skall ske synes vara att den förra året inledda,
genomgripande s. k. Jackson-studien av UNDP:s och fackorganens förmåga
att ta på sig en väsentligt ökad programvolym leder till positiva och snabba
resultat. För UNDPrs relativa expansion under senare år har — vid sidan
om Förenta staternas åtaganden att stå för en viss procentandel — framför
allt ett antal mindre industriländer svarat, däribland främst de nordiska län
derna, Nederländerna och Canada. Som ett led i genomförandet av den danska
långtidsplanen för utvecklingsbistånd har Danmark vid den senaste bidragskonferensen utfäst sig att år 1969 höja sitt UNDP-bidrag med inte mindre
än 50 % till 15,6 milj. dollar, dvs. ett belopp som motsvarar Sveriges UNDPbidrag under år 1968. Danmark kommer därmed på tredje plats — efter
Förenta staterna och Sverige — bland UNDP:s samtliga bidragsgivare. Ock
så lrån norsk och nederländsk sida torde i takt med förverkligandet av dessa
länders 1 % -planer betydande bidragsökningar vara att påräkna också fram
gent.
För FN:s barnfonds (UNICEF) vidkommande har i enlighet med fjolårets
riksdagsbeslut ett bidrag med 15 milj. kr. för verksamhetsåret 1969 beräk
nats och utfästs. Detta innebär en höjning med två tredjedelar i förhållan
de till innevarande budgetårs bidrag till UNICEF (9 milj. kr.) och har moti
verats inte minst av det växande engagemang på familjeplaneringens områ
de
inom ramen för den traditionella mödra- och barnavård som utgör
ett framträdande element i UNICEF:s verksamhet — som blivit möjlig
genom beslut av UNICEF:s styrelse under åren 1967 och 1968 och för
vilka Sverige i hög grad verkat som tillskyndare. För att möjliggöra ett
par nu aktuella sådana UNICEF-projekt i Indien och Pakistan har Sverige
nyligen också lämnat UNICEF ett extrabidrag om drygt 3 milj. kr. Vidare
har Sverige lör en tid sedan ingått ett avtal av innebörden att Sverige åtar
sig att rekrytera och bekosta viss personal för UNICEF:s fältverksamhet.
Inom den nya planeringsramen för budgetåren 1970/71 och 1971/72 vill
jag förorda, att de allmänna årsbidragen till UNICEF i en stigande skala be
räknas till 20 milj. kr. för verksamhetsåret 1970 och till 30 milj. kr. för verk
samhetsåret 1971 samt att Kungl. Maj :t inhämtar riksdagens bemyndigan
de att lämna fasta utfästelser om bidragsbelopp av angiven storlek.
För FN:s båda program för flyktingbistånd har inom fjolårets planerings
ram beräknats allmänna årsbidrag fallande på budgetåret 1989/70 med sam
manlagt ca 3,1 milj. kr., därav 2 080 000 kr. eller det beräknade motvärdet
av 400 000 dollar till FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) samt 1 milj. kr.
till FN:s hjälporganisation för Palestina-flyktingar (UNRWA). Jag föror
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dar anslag för dessa bidrag till angivna belopp och vill samtidigt erinra om
de betydande extrabidrag för utbildnings- och andra speciella ändamål som
lämnats till de båda flyktingprogrammen och som även under nästa budget
år förutsätts kunna lämnas till dessa från anslaget till fältverksamhet. På
grundval av fjolårets riksdagsbeslut kunde då för första gången en förhandsutfästelse om allmänna bidrag avseende de tre verksamhetsåren 1969—1971
avges från svensk sida till UNHCR. Inom den nya planeringsram, vars förut
sättningar förut presenterats, vill jag nu förorda att åtagandet förnyas på
så sätt att riksdagens bemyndigande inhämtas för utfästelse att lämna
UNHCR bidrag med det beräknade motvärdet av 1,6 milj. dollar eller
8 320 000 kr. för verksamhetsåren 1970—1972, fördelade med 2 080 000 kr.
(400 000 dollar) på budgetåret 1969/70 och 3 120 000 kr. (600 000 dollar)
på vart och ett av budgetåren 1970/71 och 1971/72.
Av skäl som sammanhänger med UNRWA:s speciella ställning och man
dat samt dess beroende av den fortsatta politiska utvecklingen i Mellersta
Östern är jag inte beredd förorda någon motsvarande fierårsutfästelse för
denna organisation. Inom planeringsramen bör dock lägst 1 milj. kr. som
allmänt årsbidrag preliminärt beräknas också för vart och ett av budget
åren 1970/71 och 1971/72.
Under hänvisning till det anförda hemställer jag, att Kung!. Maj :t före
slår riksdagen att
a) medge att Sverige utfäster sig att lämna allmänna
bidrag till Förenta Nationernas utvecklingsprogram
(UNDP) med det beräknade motvärdet av sammanlagt 61,5
milj. dollar eller 319 800 000 kr. under verksamhetsåren
1969—1971, fördelade med 96 200 000 kr. (18,5 milj. dollar)
på budgetåret 1969/70, 109 200 000 kr. (21 milj. dollar) på
budgetåret 1970/71 och 114 400 000 kr. (22 milj. dollar) på
budgetåret 1971/72;
b) medge att Sverige utfäster sig att lämna allmänna bi
drag till Förenta Nationernas barnfond (UNICEF) med
sammanlagt 65 000 000 kr. under verksamhetsåren 1969—
1971, fördelade med 15 000 000 kr. på budgetåret 1969/70,
20 000 000 kr. på budgetåret 1970/71 och 30 000 000 kr. på
budgetåret 1971/72;
c) medge att Sverige utfäster sig att lämna allmänna bi
drag till Förenta Nationernas flyktingkommissariat
(UNHCR) med det beräknade motvärdet av sammanlagt
1,6 milj. dollar eller 8 320 000 kr. under verksamhetsåren
1970—1972, fördelade med 2 080 000 kr. (400 000 dollar) på
budgetåret 1969/70 och 3 120 000 kr. (600 000 dollar) på
vart och ett av budgetåren 1970/71 och 1971/72;
d) medge att Sverige lämnar ett allmänt bidrag av
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1 000 000 kr. till Förenta Nationernas hjälporganisation för
Palestina-fhjktingar (UNRWA) för verksamhetsåret 1970;
e) till Vissa FN-organs biståndsprogram för budgetåret
1989/70 anvisa ett anslag av 114 280 000 kr.

C 2. Fältverksamhet
1967/68 Utgift ...
1968/69 Anslag . .
1969/70 Förslag . .

i95 255 375
180 000 000
210 000 000

Reservation ___

27 874 587

1 Inklusive överföring från anslaget C 3. Övrigt multilateralt tekniskt bistånd, 4 milj. kr.
2 Inkluderar behållningen på anslagen G 3. och C 4. Humanitärt bistånd till flyktingar m. fl.
med 273 256 kr. resp. 432 kr. 4 476 000 kr. är hänförliga till medel ställda till byggnadsstyrelsens
förfogande.

Från fältverksamhetsanslaget finansieras Sveriges direkta utvecklings
samarbete med u-länderna på gåvobasis — såväl tekniskt bistånd som varubistånd. Dessutom utgår från anslaget medel för bestridande av humanitära
biståndsinsatser utöver Sveriges ordinarie bidrag till FN:s båda flykting
program, Sveriges andelar i gemensamma nordiska projekt samt insatser
administrerade av internationella biståndsorgan med särskild finansiering
från Sverige (s. k. multi-bi-insatser).

SIDA
I det följande redovisas SIDA:s framställningar i ärendet i sammandrag.

Anslagsutnyttjande budgetåret 1968/69
För den på detta sätt definierade fältverksamheten står under budgetåret
1968/69 till förfogande, förutom anslaget på 180 milj. kr., reservationer från
föregående budgetår på nära 8 milj. kr. varav ca 4,5 milj. kr. ställts till bygg
nadsstyrelsens förfogande. Totalt kommer därmed under budgetåret ca 183,5
milj. kr. att stå till förfogande från fältverksamhetsanslaget för det svenska
direkta utvecklingssamarbetet med u-länderna förutom reservationen för
byggnadsverksamhet. Härtill kommer reservationer från anslaget Bilateralt
finansiellt utvecklingsbistånd under sjunde huvudtiteln för avtalade varu
leveranser som ännu inte slutförts.
Medel kommer härigenom att finnas för alla utbetalningar under inne
varande budgetår inom SIDA:s nuvarande planeringsram. Därjämte finns
möjlighet att täcka ytterligare behov som kan väntas uppkomma under bud
getåret, såsom katastrofhjälp med anledning av händelserna i Nigeria-Biafra
och Vietnam, intensivare familjeplaneringsaktivitet m. m. Om inte några
stora oväntade utgiftsändamål anmäler sig för utbetalning under budgetåret
är det realistiskt att räkna med att de tidsförskjutningar o. d„ som nor
malt iippstår i verksamheten, kommer att medföra att ett visst outnyttjat
betalningsutrymme kvarstår vid budgetårets utgång. SIDA:s planering för
nya eller vidgade biståndsuppgifter bör därför i möjlig mån påskyndas så
att tillgängliga medel utnyttjas.
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Anslagsbehov för budgetåret 1969/70
Utgångspunkten för SIDA:s planering för nästa och följande budgetår är
dels den inriktning av det svenska utvecklingssamarbetet på ämnesområden,
mottagarländer och organisationer samt på biståndsmetoder, som anges i
prop. 1968: 101, dels den volym i pengar som statsmakterna beslutat om
respektive förutskickat. Som närmare framgår av det följande har SIDA på
fältverksamhetens område under planering — på olika stadier — en vo
lym av insatser, vars årskostnad för budgetåret 1969/70 nu grovt beräknas
till ca 260 milj. kr. Normala förskjutningar under arbetets gång medför med
stor sannolikhet, att behovet av medel för utbetalningar för den angivna in
satsvolymen ligger ca 20 % lägre, dvs. vid omkring 210 milj. kr.
Emellertid finns det utanför det program för fältverksamheten som här
presenteras, biståndsbehov som kan komma att påkalla utbetalningar av
ytterligare medel under budgetåret. Vad beträffar efterkrigsbistånd till
Vietnam kan redan under ett inledningsskede stora belopp komma att behö
vas för leveranser av förnödenheter. Andra varor, t. ex. gödningsämnen eller
andra produktionsmedel för livsmedelsförsörjning, kan visa sig tillgäng
liga och lämpliga för leverans. Plötsliga nödsituationer av det slag, som
krigen i Mellersta Östern år 1967 och i Nigeria-Biafra år 1968 framkallar,
kan påkalla humanitär hjälp av avsevärd omfattning. Olika internationella
organisationer är i färd med att utarbeta biståndsprogram som redan i ett
inledningsskede kan föranleda särskilda insatser från svensk sida för att
stimulera fram bidrag från andra länder.
Då fältverksamheten får den omfattning i utbetalningar, som den beräk
nas uppnå under budgetåret 1969/70, kan det anses inte bara naturligt utan
nödvändigt att vissa reserver står till förfogande. En reservation på något
eller några tiotal miljoner kr. blir behövlig som en buffert vid slutet av bud
getåret, då betalningsutfallet är osäkert och då i avvaktan på riksdagsbeslut
och regleringsbrev för följande budgetår ovisshet kan råda om statsmakter
nas ställningstaganden. Det är inte ändamålsenligt att biståndsverksamhe
ten då under en tid hämmas av sådana osäkerhetsfaktorer.
SIDA utgår ifrån att anslaget till fältverksamhet under budgetåret 1969/
70 kommer att bli minst 200 milj. kr. dvs. motsvarande den planeringsram
som i prop. 1968: 101 angivits som ett minimum. Redan med nu förutse
bara behov kan därutöver ett belopp av 10 milj. kr. anses välmotiverat. Ett
anslag av 210 milj. kr. till fältverksamhet synes därför böra beräknas.

Fältverksamhetsanslagets fördelning
Av de beräknade kostnaderna för fältverksamheten kommer under bud
getåret 1969/70, enligt de kalkyler som ligger till grund för SIDA:s anslags
framställning, drygt hälften att användas i de s. k. huvudmottagarländerna
dvs. Etiopien (15 %), Kenya (8 %), Tanzania (9 %), Tunisien (6 %) samt
Indien (9 %) och Pakistan (8 %). En relativ ökning av utbetalningarna
från fältverksamhetsanslaget beräknas under budgetåret 1969/70 komma
Kenya, Tanzania och Tunisien till del.
För de insatser på fältverksamhetens område som är under planering
beräknas totala kostnaden budgetåret 1969/70 fördela sig på familjeplane
ring och livsmedelsförsörjning med 23 % vardera, utbildning 31 %, förvaltningsbistånd o. d. 12 % samt humanitära insatser m. m. 11 %.
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Översikt över Sveriges utvecklingsbistånd under fältverksamhetsanslaget
(milj. kr.)
Medelsförbr.
t. o. m.
1967/68

Ber. me
delsför
brukning
1968/69

SIDA:s
beräkning
avseende
1969/70

Länderfördelade insatser
Etiopien
Byggnadstekniska institutet..............................
Medicinska fakulteten i Addis Abeba...............
Hälsocentralprojekt .........................................
Nutritionsprojekt.................................................
Fredskår.................................................................
Regionalt j ordbruksutvecklingsproj ekt
(CADU)...............................................................
Skolbyggnadsprojekt .......................................
Förvaltningsbistånd1...........................................
23
Vattenförsörjning i Asella stad........................
Vattenförsörjningsprojekt ..............................
Massmedia för undervisning..............................
Biståndskontor......................................................

20,8
9,5
3,5
10,2
9,8

3,1
1,3
1,3
4,4
1,9

3,2
1,4
1,5
5,3
3,7

8,3
3,4
0,5
—
■—
—
1,3

8,3
9,9
0,9
0,6
1,3

5,0
11,8
3,8
0,3
2,0
0,5
1,5

Totalt Etiopien
Indien
Papperstekniska institutet i Saharanpur........
Familjeplanering...................................................

67,3

33,0

40,0

4,8
0,1

0,7
10,2

0,6
10,0

2Totalt Indien
Kenya
Lärarhögskola........................................................
Seminavelsprojekt................................................
Nordiskt kooperationsproj ekt (svensk andel) .
Förvaltningsbistånd.............................................
Fredskår..................................................................
FAO-jordbrukskredit- och kooperationsprojekt.......................................................................
Biståndskontor.....................................................

4,9

10,9

10,6

23,3
4,6
1,7
—
0,2

3,8
3,0
2,9
0,5
0,2

5,8
2,7
3,2
3,1
2,2

—
—

—

—

—

0,4

2,0
0,4

29,8

10,8

19,4

23,8
6,7
14,0
1,2
—
—
0,9

11,0
2,4
1,4
0,9
—

11,9
2,3
1,0
1,0
0,3

0,6
0,5

0,6

2 Totalt Pakistan
Tanzania
Nordiska Tanganyikaprojektet (svensk andel)
Förvaltningsbistånd.............................................
Fredskår..................................................................
Nordiska kooperationsprojektet.......................
Korrespondensundervisningsinstitutet...........
Biståndskontor......................................................

46,6

16,8

17,1

22,8
1,5
0,9
—
—
0,4

4,0
3,4
1,6
1,0
0,6

7,5
7,1
2,7
1,3
0,6
0,7

3Totalt Tanzania

25,6

10,6

19,9

3 Totalt Kenya
Pakistan
Familjeplanering...................................................
Yrkesskola i Gujrat.............................................
Yrkesskola i Kaptai ...........................................
Telekommunikation.............................................
Lärarutbildning....................................................
Personalutbildning i samband med bussgåva
Biståndskontor......................................................

—

—

1 Inkluderar den tidigare särredovisade insatsen Experter för sekundärskoleprogram.
2 Inkluderar ej gåvobistånd i form av varor från Sverige, som redovisas separat.
3 Inkluderar ej bistånd till projekt inom FN:s utbildningsprogram för afrikanska kvinnor,
vilket redovisas separat under Svenska insatser i samverkan med mellanstatliga organisationer.
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Tunisien
Fiskeskola, Kelibia...............................................
Familjeplanering inkl. mödra- och barnavårds
central .................................................................
Vatten- och avloppsprojekt...............................
Förvaltningsbistånd.............................................
Biståndskontor......................................................
1 Totalt Tunisien
Övriga lånderfördelade insatser
Afghanistan
FAO-jordbrukskreditprojekt.............................
Ceylon
Familjeplanering...................................................
Liberia
Yrkesskola..............................................................
Malaysia
Familjeplanering...................................................
Sydkorea
Familjeplanering...................................................
Södra Afrika
Utbildningsverksamhet.......................................
Zambia
Fredskår..................................................................
FAO-jordbrukskreditprojekt.............................
Biståndskontor......................................................
Östafrikanska gemenskapen
Förvaltningsbistånd.............................................
Östafrikauniversitetet (University of East
Africa).................................................................
Totalt övriga Iänderfördelade insatser
Gåvobistånd i form av varor från Sverige.........

Medelsförbr.
t. o. m.
1967/68

Ber. me
delsför
brukning
1968/69

7,6

0,7

0,7

8,4
1,7
—
0,5

0,8
—
0,3
0,5

0,9
—
1,0
0,6

18,2

2,3

3,2

1,0

2,9

3,5

0,9

0,2

—

8,4

0,8

0,7

0,6

1,5

2,0

1,8

3,5

3,5

4,5

4,1

4,0

2,2
—
—

1,2
1,0
0,6

1,5
1,0
0,7

_

0,3

1,1

—

—

19,4

16,1

1,1
19,1

88,8

7,0

25,0

7,0
7,2
0,3
0,1

9,8
15,7
—
0,1

0,1

0,1

—
—
0,8
1,1
3,1

0,6
0,6
1,1
1,1
4,1

0,3

0,5

0,5

0,5

0,2

0,4

20,7

34,6

Svenska insatser i samverkan med mellanstatliga organisationer
Biträdande experter till FN-organ..................
17,6
16,1
Utbildning av afrikanska kvinnor...................
FN:s brottsbekämpningsinstitut, Rom...........
—
—
ILO:s institut för yrkesutbildning, Turin ....
Internationella sekreteriatet för fredskårs_
tjänst (ISVS)......................................................
FN:s utbildnings- och forskningsinstitut
_
(UN ITAR)..........................................................
—
FN:s institut för socialforskning (UNRISD)
0,3
FN:s befolkningsfond (familjeplanering) ....
Världshälsoorganisationen (WHO)...................
—
FN:s barnfond (UNICEF)..................................
—
FN:s organisation för undervisning, vetenskap
_
och kultur (UNESCO)....................................
FN:s ekonomiska kommission för Asien och
_
Fjärran Östern(ECAFE).................................
Organisationen för ekonomiskt samarbete och
—
utveckling (OECD)............................................
Totalt bistånd från fältverksamhetsanslaget för
samverkan med mellanstatliga organisationer

25

34,0

SIDA:s
beräkning
avseende
1969/70

1 Inkluderar ej bistånd till projekt inom FN:s utbildningsprogram för afrikanska kvinnor,
vilket redovisas separat under Svenska insatser i samverkan med mellanstatliga organisationer.
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Medelsförbr.
t. o. m.
1967/68

Ber. me
delsför
brukning
1968/69

SIDA:s
beräkning
avseende
1969/70

Insatser genom svenska enskilda organisationer

13,1

7,0

7,0

Stipendiat- och kursverksamhet..............................
Humanitärt bistånd
UNRWA •— yrkesutbildning............................
FN:s flyktingkommissarie (UNHCR).............
Hjälp till offer för rasåtskillnadspolitiken i
Södra Afrika.......................................................
Afrikansk flyktingutbildning............................
Katastrofhjälp.......................................................
Totalt humanitärt bistånd från fältverksamhetsanslaget.........................................................

28,5

9,9

11,4

33,9'
—

10,4
1,5

12,5
2,0

3,0
5,0
0,1

2,0
3,0
1,5

2,0
4,0
1,5

42,0

18,4

22,0

1,4

3,0

3,0

_
—

1,0
2,3

1,0
2,6

—

—

0,6

2,0
—

3,0
0,2

3,0
0,6

_

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

0,5
0,1
0,9
14,7

Övriga insatser
Mindre fältprojekt................................................
Projektförberedelser, kontroll och resultat
bedömning ..........................................................
Exportfrämjande insatser..................................
Regionalt SIDA-kontor för familjeplanering i
Asien....................................................................
Internationella familjeplaneringsfederationen,
(IPPF) ................................................................
Familjeplanering, forskning..............................
Familjeplanering: forsknings- och utbildnings
grupp ...................................................................
Informationsmaterial..........................................
Kurser, konferenser, studiebesök.................
Övrig familjeplanering........................................

—
—

9,52

Totalt övriga insatser

12,9

15,8

27,0

Totalt fältverksamhetsanslaget

431,1

179,3

256,3

1 Avser till en del även UNHCR.
a Avser familjeplanering förutom vad som upptagits under Pakistan och Tunisien.

Länderfördelade insatser
I fråga om fältverksamhetens inriktning på länder följer SIDA principen
om koncentration av direkta biståndsinsatser till de s. k. huvudmottagar
länderna. Sålunda åtgår över hälften av det för budgetåret 1969/70 före
slagna fältverksamhetsanslaget (55 %) till att bestrida kostnaderna för in
satser i Etiopien, Indien, Kenya, Pakistan, Tanzania och Tunisien. Den res
terande delen utgår dels i form av familjeplaneringsbistånd och katastrof
hjälp — som är undantagna från länderkoncentrationsprincipen — dels i
form av bidrag till speciella program i de internationella organens verksam
het och till svenska enskilda organisationer.

Etiopien
Etiopien blir även under budgetåret 1969/70 det enskilda land som erhål
ler den största andelen av fältverksamhetsanslaget. De pågående och plane
rade svenska insatserna är inriktade på livsmedels-, utbildnings- och hälsovårdssektorerna samt — i form av förvaltningsbistånd — på den administra
tiva infrastukturen.
Under år 1967 uppgick det svenska biståndet till Etiopien till 15,5 milj. kr.
Hela beloppet utgjorde bistånd från fältverksamhetsanslaget. För innevaran
de budgetår beräknas utbetalningarna för fältverksamheten i Etiopien i
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SIDA:s underlag till regleringsbrev till 33 milj. kr. För budgetåret 1969/70
förutser SIDA utgifter på 40 milj. kr. för nu pågående och planerade insat
ser som finansieras från fältverksamhetsanslaget.
Den svenska fältverksamheten i Etiopien omfattar inom livsmedelssektorn
samarbete i ett nutritionsprojekt i Addis Abeba (Ethiopian Nutrition Institute, ENI), som syftar till förbättrat näringstillstånd hos befolkningen, och i
ett regionalt jordbruksutvecklingsprojekt i Chilalo (Chilalo Agricultural Development Unit, CADU) vars mål är att genom en integrerad och geografiskt
begränsad verksamhet finna metoder ägnade att främja jordbruksutveck
lingen i Etiopien. Inom denna sektor utreds dessutom för närvarande ett
svensk-etiopiskt samarbete i två vattenprojekt. Ett projekt avser förbättring
av Asella stads vattenförsörjning och har anknytning till CADU-projektet.
Det andra projektets mål är att utforska grundvattenförekomster samt ut
arbeta en generalplan för vattenförsörjningen i vissa områden.
Inom utbildningssektorn lämnas stöd genom den svenska fredskåren, som
till ca 80 % avses arbeta på utbildningsområdet inom programmen för grundskolebyggnad, landsbygdens utveckling (community development) och un
dervisning. Inom denna sektor sker dessutom ett svensk-etiopiskt samarbete
inom den pcdiatriska avdelningen vid medicinska fakulteten vid Haile Selassie I-universitetet i Addis Abeba (Faculty of Medicine, Pediatric Depart
ment, FMPD), som förutom att lämna medicinsk vård skall vara centrum för
utbildning i pediatrik och förebyggande hälsovård samt bedriva forskning i
barnsjukdomar. Ett byggnadstekniskt institut i Addis Abeba (Ethio-Swedish
Institute of Building Technology, ESIBT) erhåller fortsatt svenskt stöd. Pro
jektets mål är att genom forskning, utbildning och information stimulera
framväxten av en etiopisk byggnadsindustri. Den mest kostnadskrävande
svenska insatsen inom utbildningssektorn avser ett skolbyggnadsprojekt
vars mål är att bygga det antal klassrum, som ingår i den etiopiska plane
ringen för utbyggnad av grundskoleväsendet. Utöver de nu nämnda insat
serna övervägs svenskt stöd till ett projekt vars mål är att utnyttja radions
möjligheter att förbättra undervisningen på grundskolenivå samt vuxenun
dervisningen.
Den svenska fältverksamheten i Etiopien omfattar jämväl insatser inom
hälsovårdssektorn. Av fredskårspersonalen är 20 % sysselsatta inom sjuk
vården. Härutöver samarbetar Sverige och Etiopien i ett hälsocentralprojekt
(Ethio-Swedish Health Centre Project, ESHCP) vars mål är att främja och
bedriva hälsovård i provinserna Wollega och Illubabor genom utbildning av
sjuksköterskor och sjukvårdare, hälsoupplysning och upprättande av lokala
hälsocentraler.
Under 1968 års ramavtal mellan Sverige och Etiopien förbereds nu såsom
förvaltningsbistånd svenska insatser som syftar till att förbättra Etiopiens
administrativa infrastruktur och öka dess förmåga att tillgodogöra sig bi
stånd.

Indien
Indien är ett av de länder med vilka Sverige har det mest omfattande bi
ståndssamarbetet. Detta har till övervägande delen avsett finansiellt sam
arbete i form av krediter på mjuka villkor. Genom ett treårsavtal om konstgödningsleveranser och planering för en omfattande familjeplaneringsinsats
har emellertid biståndet över fäUverksamhetsanslaget ökat kraftigt trots att
den svenska insatsen i det papperstekniska institutet i Saharanpur (School of
Paper Technology) avslutas under innevarande budgetår då avtalet löpt ut.
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För innevarande budgetår beräknas i SIDA:s underlag till regleringsbrev
12,9 milj. kr., inklusive varubiståndet, utgå till Indien från fältverksamhetsanslaget. I form av gåvor kan ytterligare en del utbetalningar beräknas kom
ma att ske på grund av tidigare ingångna men ännu ej fullgjorda varubiståndsavtal. För budgetåret 1969/70 beräknas utgifterna för nu pågående
och planerade insatser, inklusive varubiståndet, till 22,6 milj. kr. Härtill
kan komma ytterligare ett par miljoner till familjeplaneringsprogrammet.
Det svenska stödet till det indiska familjeplaneringsprogrammet, vars
mål är att reducera födelsetalet från 41 till 25 promille, lämnas under inne
varande budgetår i form av kondomer, tidningspapper, tryckeri- samt foto
grafisk och audiovisuell utrustning samt forskningsbidrag.
Inom livsmedelssektorn lämnar Sverige under tre år framåt stöd i form av
leveranser av konstgödsel till en beräknad kostnad av 12 milj. kr. per år.
Härutöver stöder Sverige det indiska skogsbruket genom en mindre gåva av
skogsbruksredskap.

Kenya
Den svenska biståndsverksamheten i Kenya är inriktad på livsmedels- och
utbildningssektorerna.
Under år 1967 uppgick det svenska biståndsflödet till Kenya till 13,9 milj.
kr. Hela beloppet utgjorde bistånd över fältverksamhetsanslaget. För inne
varande budgetår beräknas i SIDA:s underlag till regleringsbrev 10,8 milj.
kr. utgå till Kenya från motsvarande anslag. Den beräknade nedgången i ut
betalningar förklaras av att lärarhögskolan (KSTC), som medförde störa
byggkostnader under år 1967, nu är färdigställd. Under budgetåret 1969/70
kommer utgifterna från fältverksamhetsanslaget enligt SIDArs planering att
stiga till 20,6 milj. kr. inklusive medel till det afrikanska kvinnoutbildningsprogrammet, kanaliserade via UNESCO.
Den största av de pågående och planerade insatserna avser lärarhögskolan
i Nairobi (Kenya Science Teachers College, KSTC) vars mål är att utbilda
sekundärskollärare i naturvetenskapliga ämnen. En utvidgning av skolan
med en utbildningslinje för slöjdlärare övervägs. På utbildningsområdet pla
neras även en svensk insats i ett UNESCO-projekt inom det afrikanska kvinnoutbildningsprogrammet. Den avses utgå i form av finansiellt stöd till ututbildning på akademisk nivå av hushållskonsulenter. Under planering är
även en fredskårsinsats i ett projekt vars syfte är att medverka till en mera
praktisk inriktning av sekundärskoleutbildningen.
Inom livsmedelssektorn lämnar Sverige stöd främst genom seminavelsprojektet i Ivabete, vars mål är att genom bl. a. drift av en seminstation i
Kabete, fältundersökningar, informationsverksamhet, artificiell insemina
tion, modell jordbruk och mjölkkontroll öka Kenyas mjölkproduktion. Pro
jektets planering och administration från svensk sida har anförtrotts Svensk
Husdjursskötsel, Hållsta. En fredskårsinsats i anslutning till seminavelsprojektet planeras. Sverige stöder vidare utvecklingen av den kooperativa rö
relsen genom sin andel (45 %) i ett nordiskt kooperationsprojekt, som ad
ministreras av den danska biståndsmyndigheten. I samarbete med FAO un
dersöker Sverige f. n. möjligheterna att finansiellt stödja kooperativ kreditgivning för jordbruksutvecklingen.
Svenskt förvaltningsbistånd syftande till att förbättra Kenyas administra
tiva infrastruktur och att öka dess förmåga att tillgodogöra sig bistånd är
under förberedelse.
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Pakistan
Den svenska biståndsverksamheten i Pakistan inriktas på familjeplane
ring, utbildning och livsmedelsförsörjning.
För innevarande budgetår beräknas i SIDA:s underlag till regleringsbrev
16,8 milj. kr. utgå till Pakistan från fältverksamhetsanslaget. I form av gå
vor kan ytterligare en del utbetalningar beräknas komma att ske på grund
av tidigare ingångna, ännu inte fullgjorda varubiståndsavtal. För budgetåret
1969/70 förutser SIDA, på grundval av sin planering av fältverksamheten i
Pakistan, utgifter på 21,1 milj. kr. inklusive varubiståndet.
Det svenska bidraget till det pakistanska familjeplaneringsprogrammet,
vars mål är att reducera födelsetalet från 50 till 40 promille, utgörs av per
sonell! bistånd till utbildning i familjeplanering av medicinsk och paramedicinsk personal, medicinsk verksamhet vid fem utbildningscentra, me
dicinsk, sociologisk och statistisk forskning samt framställning av propa
ganda- och upplysningsmaterial jämte läroböcker. Vidare levereras stora
kvantiteter kondomer.
Inom utbildningssektorn har det svenska biståndet främst koncentrerats
till yrkesutbildningen. Svenskt stöd lämnas f. n. till två yrkesskolor
(Swedish-Pakistani Institutes of Technology) belägna i Kaptai (Östpakis
tan) och Gujrat (Västpakistan) vars mål är att utbilda instruktörer, förmän
och småföretagare. En utvidgning av dessa yrkesskolors verksamhetsområ
den till att omfatta jämväl yrkeslärarutbildning är under utredning. Svenskt
stöd till en dylik utbildning övervägs. I samband med en svensk gåva av
vänstertrafikbussar under innevarande budgetår samarbetar Sverige och
Pakistan vid utbildningen av personal för underhåll, skötsel och körning av
de 530 bussar som ingår i gåvan. Genom årliga leveranser av skolbokspapper har Sverige fr. o. m. år 1963 bistått den pakistanska skolboksproduktionen. En fortsättning av dessa leveranser övervägs.
Svenskt stöd till den pakistanska livsmedelsförsörjningen väntas ske i
form av årliga konstgödningsleveranser. Avtal härom är under förberedelse.
En insats som har karaktär av förvaltningsbistånd är det stöd som lämnas
åt den pakistanska telestyrelsen vid utarbetande av generalplaner för ut
byggnaden av den regionala planeringsorganisationen för lokala telefonnät.
Denna verksamhet samordnas med en 20-års-planering för utvecklingen av
telekommunikationerna, vilken utförs i Världsbankens regi med anslag från
UNDP.
En biståndsattaché har knutits till ambassaden i Rawalpindi.

Tanzania
Den från fältverksamhetsanslaget finansierade svenska biståndsverksam
heten i Tanzania har inriktats på livsmedelssektorn — genom stöd åt det
högprioriterade programmet för landsbygdens utveckling (community development) — på utbildningssektorn och genom förvaltningsbistånd på den
administrativa sektorn.
Under innevarande budgetår beräknas i SIDA:s underlag till reglerings
brev 11,7 milj. kr. utgå till Tanzania från fältverksamhetsanslaget, inklu
sive medel för stöd åt det afrikanska kvinnoutbildningsprogrammet, kanali
serade via UNESCO och FAO. För budgetåret 1969/70 beräknas utgifterna
för nu pågående och planerade insatser uppgå till 21,9 milj. kr.
Svenskt stöd till livsmedelsförsörjningen lämnas i ett fall i anslutning till
svenskt finansiellt bistånd till ett projekt avseende landsbygdens vatten
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försörjning i form av tillhandahållande av fredskårspersonal till projektet.
En utvidgning av verksamheten planeras med inriktning på personalbistånd
av fredskårskaraktär bl. a. till programmet för landsbygdens vattenförsörj
ning och för uppförande av lokala silobyggnader. Nordiska Tanganyika-projektet i Kibaha, vars nordiska inslag administreras av SIDA, främjar ut
vecklingen på jordbrukets, utbildningens och hälsovårdens områden. Det
innefattar en jordbruksskola, ett läroverk och en hälsovårdscentral med utbildningsfunktioner. Det nordiska kooperationspr oj ektet, som administreras
av den danska biståndsmyndigheten, syftar till att genom finansiellt och
personellt bistånd samt operativ verksamhet främja utvecklingen av den
kooperativa rörelsen.
Inom utbitdningssektorn bidrar Sverige med, förutom utbildningsdelen
av Nordiska Tanganyika-projektet, en fredskårsinsats för ungdoms- och
bibliotekarieutbildning. Vidare stöder Sverige finansiellt FAO:s projekt in
om det afrikanska kvinnoutbildningsprogrammets ram avseende utbildning
av lanthushållsinstruktörer och UNESCO:s projekt inom samma program
avseende allmän sekundärskoleutbildning av tanzaniska flickor (gymna
sium i Korogwe). En utvidgning av stödet till kvinnoutbildningsprogrammet
planeras avseende sekreterarutbildning i UNESCO :s regi. Under planering
är vidare en svensk insats för upprättande av ett korrespondensinstitut vari
genom vuxenutbildningen främjas.
Sverige lämnar ett omfattande förvaltningsbistånd till Tanzania för för
bättring av landets administrativa infrastruktur. Biståndet är fördelat på
följande fackområden: väg- och vattenbyggnad 40 %, vuxenundervisning
20 %, statistik 15 %, ekonomi 10 % och övrigt 15 %. En utökning av an
talet befattningar från ca 40 till 80 planeras liksom viss stipendiering i an
slutning till projektet.

Tunisien
Den från fältverksamhetsanslaget finansierade svenska biståndsverksam
heten i Tunisien är koncentrerad till utbildningssektorn. Familjeplanering
lämnas i viss utsträckning.
För innevarande budgetår beräknas i SIDA:s underlag till regleringsbrev
6,8 milj. kr. utgå till Tunisien från fältverksamhetsanslaget inklusive medel
för stöd åt det afrikanska kvinnoutbildningsprogrammet, kanaliserat via
UNESCO och ILO. För budgetåret 1969/70 kan pågående och planerade
insatser beräknas ge upphov till utgifter på 15,2 milj. kr. inklusive medel
för stöd åt det afrikanska kvinnoutbildningsprogrammet.
Det svenska familjc planeringsbiståndet är knutet till mödra- och barna
vårdscentralen i Ivelibia (Centre de Protection Maternelle et Infantile, PMI).
Vid centralen, som även har en förlossningsavdelning, bedrivs jämväl nutritionsforskning och utbildning av tunisisk personal.
Det svenska stödet till utbildningssektorn har tidigare koncentrerats till
yrkesutbildning vid fiskeskolan i Kelibia. Stödet har nu utbyggts till att
omfatta jämväl projekt inom det afrikanska kvinnoutbildningsprogrammet:
dels lämnas finansiellt stöd till de genom UNESCO upprättade flickskolorna
i Sfax, Nabeul och Béja (sekundärutbildning), dels förbereds en finansiell
insats till ett yrkesutbildningsinstitut i ILO:s regi.
Förberedelser pågår för en svensk förvaltningsbiståndsinsats.
En biståndsattaché har knutits till ambassaden i Tunis.
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Ämnesfördelade insatser

Familjeplanering
Sverige måste fullfölja sin internationellt sett banbrytande roll på familje
planeringens område. Numera har visserligen flertalet tänkbara internatio
nella biståndsorgan släppt motståndet och den principiella tveksamheten in
för tanken på en aktiv befolkningspolitik syftande till en dämpad folkök
ning. Befolkningspolitikens centrala roll i utvecklingsplaneringen under
stryks med växande skärpa av FN:s generalsekreterare, av Världsbankens
ledning och av andra internationella auktoriteter på utvecklingsekonomi.
Dessvärre motsvaras viljan till aktiva insatser ännu inte av den tillgång på
erfarenhet och kunnig personal, som erfordras för ett effektivt och omfat
tande fältarbete i internationell regi. Sverige medverkar vid tillskapande av
nya instrument för operativ och samordnad verksamhet på familjeplaneringsområdet genom internationella organ och Sverige spelar dessutom en
huvudroll vid mobiliseringen av de finansiella resurser som skall möjlig
göra dessa organs aktivitet på fältet. För nästa budgetår beräknar SIDA
kunna utnyttja inemot 8 milj. kr. för sådan finansiering, som avses omfatta
WHO, UNICEF, UNESCO, ECAFE och OECD. Frivilliga organisationer,
främst det internationella familjeplaneringsförbundet, IPPF, och icke-statliga institutioner — särskilt de stora amerikanska stiftelserna — är dock
alltjämt ledande krafter i det aktiva internationella arbetet. Det svenska stö
det till IPPF — 3 milj. kr. per år och särskilda bidrag därutöver — och
samarbetet med andra organ av samma karaktär är av väsentlig betydelse
för fältarbetets utveckling.
Länderkoncentrationsprincipen tillämpas som tidigare nämnts ej på fa
milj eplaneringsbiståndet eftersom Sverige alltjämt har en pionjäruppgift
som biståndsgivare till enskilda länder.
SIDA stöder f. n. direkt — finansiellt och i någon mån personellt — ett
dussintal länders familjeplaneringsprogram och indirekt, genom internatio
nella kanaler, ett tjugotal. Inom något år beräknar SIDA att det svenska di
rekta och indirekta engagemanget kommer att omfatta ca 35 länder.
Tidigare, i länderavsnitten, har insatserna i Indien, Pakistan och Tuni
sien berörts. Härutöver lämnas ett omfattande stöd till de nationella fa
milj eplaneringsprogrammen i Ceylon, Malaysia och Sydkorea, i regel i form
av stöd för inköp i utlandet av utrustning och preventivmedel. Svenskt
direkt stöd lämnas även till de nationella familjeplaneringsprogrammen i
Mauritius, Marocko, Nepal, Trinidad och Turkiet samt till försöksverksam
het på familjeplaneringsområdet i Algeriet. Dessutom är svenska direkta
insatser i familj eplaneringsprogram i Afghanistan, Indonesien, Colombia,
Costa Rica, Peru, El Salvador, Guatemala, Mexico, Uruguay, Kenya, Tanza
nia och Thailand under utredning.
SIDA lämnar härutöver inköpsstöd åt familj eplaneringsprogram i ett stort
antal länder, även utanför kretsen av länder som får direkt svenskt finan
siellt stöd.
Det svenska stödet till forskning, konferenser och internationell informa
tionsverksamhet är under utbyggnad. Familj eplaneringsforskningen be
främjas dels genom att en forsknings- och utbildningsgrupp upprättas, dels
genom att forskningen vid hormonlaboratoriet vid Karolinska sjukhuset i
Stockholm erhåller finansiellt stöd.
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SIDA bistår härutöver svenska enskilda organisationer i familjeplaneringsinsatser.
Fr. o. m. budgetåret 1969/70 överväger SIDA att inrätta ett regionalt
SIDA-kontor för familjeplanering i Asien.
Familjeplaneringsprogrammets kostnader har successivt stigit — från
drygt 1 milj. kr. för sex år sedan till ca 19 milj. kr. budgetåret 1967/68.
Kostnaderna för programmet beräknas innevarande budgetår till ca 45 milj.
kr., och för budgetåret 1969/70 har SIDA beräknat medel med drygt 58 milj.
kr. Häri ingår ett nystartat leveransprogram till Indien med en årskostnad
av mellan 10 och 12 milj. kr.

Livsmedelsförsörjning
Vid sidan av befolkningsfrågan är behovet av stöd till de fattiga länder
nas produktion av livsmedel ett genomgående och allt starkare markerat
tema i det internationella utvecklingssamarbetet. Sveriges stöd direkt och
genom internationella organ är särskilt inriktat på att höja jordbrukets
produktivitet och livsmedlens näringsvärde. Förbättrad vattenförsörjning för
människor och boskap spelar en stor roll i programmet. SIDA driver eller
finansierar insatser för näringsforskning och bättre proteinförsörjning. Jord
bruksutbildning och försöksverksamhet på jordbruksområdet erhåller stöd
liksom program avseende förbättrad seminavel. Andra områden som erhåller
svenskt stöd är livsmedelsförädling i industriella former, spannmålslagring,
kooperativ och annan distribution av jordbruksprodukter, jordbrukets och
boskapsskötselns kreditfinansiering, export av jordbruksprodukter från uländer i syfte att förbättra deras valutaförsörjning osv. Finansiellt och per
sonellt samarbete bedrivs inom livsmedelsförsörjningens område med
Världsbanken och UNDP. I syfte att vidga och fördjupa samarbetet med FN:s
jordbruks- och livsmedelsorganisation, FAO, har nyligen en omfattande ge
nomgång av aktuella projekt skett i Rom och Stockholm syftande till en ökad
svensk finansiering av utvalda insatser i FAO:s regi.
Gåvor av konstgödsel är på väg att utvecklas till ett större program med
inriktning särskilt på Indien och Pakistan. Finansiering och leveranser av
andra produktionsmedel för jordbruket och stöd i olika former till skogs
bruket är under utbyggnad.
Bistånd på livsmedelsförsörjningens område lämnas förutom till huvud
mottagarländerna jämväl till Afghanistan, Södra Afrika och Zambia. I Af
ghanistan samarbetar Sverige med FAO i ett projekt som syftar till att ge
nom kooperativ kreditgivning främja jordbrukets utveckling. De svenska
insatserna i Södra Afrika lämnas genom UNDP och består av finansiellt stöd
till undersökningar i avsikt att bidraga till ekonomisk och social utveckling
i dessa länder. I Zambia tillhandahåller Sverige fredskårspersonal__jordbruksinstruktörer och lanthushållslärarinnor — till jordbrukskooperationen
och till Zambias ungdomskår (Zambia Youth Service). Dessutom planeras
finansiellt stöd till ett FAO-projekt som syftar till att förstärka administra
tionen av jordbrukskooperationen i provinsen Luapula.
Inom fältverksamheten inklusive varubiståndet beräknas detta budgetår
36 milj. kr. komma att användas på livsmedelsförsörjningens område. För
budgetåret 1969/70 beräknar SIDA medel med ca 60 milj. kr. för hithörande
ändamål.
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Utbildning
Det kostnadsmässigt hittills största delprogrammet inom SIDA:s fält
verksamhet avser insatser för undervisning på olika områden och nivåer,
varvid en relativt stor del av medlen används till finansiering på gåvobas
av investeringar i byggnader och utrustning.
Medan en rad äldre insatser på yrkesundervisningens område är under
slutförande förs nya utbildningsprojekt fram till förverkligande. Tonvikten
ligger härvid ofta på lärarutbildning och akademisk undervisning — bl. a. i
Södra Afrika och Östafrika — samt kvinnoutbildning på olika nivåer. Förbe
redelser för ett institut för korrespondensundervisning i Tanzania är långt
framskridna. Utnyttjandet av radion för undervisning i Etiopien är ett pro
jekt som kan komplettera det växande byggnadsprogrammet för grundskolor,
i vilket Sverige medverkar finansiellt och genom fredskåren. Samarbetet
med olika FN-organ, särskilt UNESCO, är under utveckling. Statsbidrag ge
nom SIDA till eller genom svenska frivilliga organisationer för utbildnings
insatser har ökat.
Länderinsatser inom utbildningssektorn, förutom de som nämnts under
redogörelsen för länderfördelade insatser, är dels direkta — Liberia och Söd
ra Afrika — dels kanaliserade över internationella och svenska enskilda or
ganisationer.
I Liberia fortsätter det svenska stödet till yrkesskolan i Yekepa enligt av
tal t. o. m. år 1970. Projektets mål är att genomföra yrkeslärarutbildning och
att utbilda kvalificerade yrkesmän inom snickeri, mekaniskt verkstadsarbe
te, el-installation, bilmekanik och reparation av anläggningsmaskiner.
Utbildningsbiståndet till Södra Afrika består av ekonomiskt stöd till ut
bildningsverksamhet i ett antal länder som gränsar till Sydafrika. Stöd läm
nas till ett regionalt universitet för Botswana, Lesotho och Swaziland. Bot
swana erhåller svenskt ekonomiskt bistånd till en lärarhögskola i UNESCO :s
regi, till en skola i Tonoto och till gymnasieutbildning. I Lesotho stöder
Sverige FAO:s jordbruksskola i Maseru samt konsthantverksutbildning.
Swaziland erhåller bistånd till gymnasieutbildning.
Det afrikanska kvinnoutbildningsprogrammet erhåller, utöver de insatser
som nämnts under redogörelsen för länderfördelade insatser, ekonomiskt bi
stånd till följande projekt: ett småskollärarseminarium i UNESCO:s regi i
Sierra Leone, stipendier och undervisningsmaterial till ett UNESCO-projekt
avseende allmän sekundärutbildning i Ghana, stipendier till afrikanska kvin
nor för studier vid ett UNESCO-institut i Haifa för utbildning i landsbygds
utveckling (community development) samt ett UNESCO-projekt avseende
bokdistribution i Kenya, Tanzania och Uganda. Övriga insatser på utbild
ningsområdet som kanaliseras genom internationella organisationer är eko
nomiskt stöd till ILO :s utbildningsinstitut i Turin (Italien) för yrkesutbild
ning på hög nivå, och till FN:s utbildnings- och forskningsinstitut (UNITAR)
för dess verksamhet i vad avser utbildning av personal från u-länder för in
ternationell tjänst samt forskning angående FN:s verksamhet.
De exportfrämjande åtgärder som ingår i SIDA:s program avser främst
utbildning i exportkunnande, som bedrivs i samarbete med GATTis inter
nationella handelscentrum i Geneve (International Trade Center, ITC). Även
i andra sammanhang söker SIDA befordra utbildning i kommersiella äm
nen, både genom kurser och stipendiatutbildning i Sverige och genom in
lemmande av sådan undervisning i utbildningsinstitutioner i u-länder.
Stipendiatutbildning och kursverksamhet redovisas separat.
3
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Undervisningsstöd i form av leveranser av skolbokspapper redovisas un
der det s. k. varubiståndet.
Ett projekt inom utbildningssektorn som är under utredning avser stöd
till Östafrikauniversitetet i Uganda syftande till att höja universitetets pro
duktivitet samt undervisningens kvalitet.
Inom fältverksamheten, inklusive varubiståndet, beräknas innevarande
budgetår ca 60 milj. kr. komma att användas inom utbildningssektorn. För
budgetåret 1969/70 beräknar SIDA medel med inemot 80 milj. kr. för hit
hörande ändamål.

Förvaltningsbistånd o. d.
Förvaltningsbiståndsprogrammets mål är att genom tillhandahållande av
personal till den offentliga förvaltningen och därmed jämförliga verksam
hetsområden i u-länderna förbättra den administrativa infrastrukturen och
öka mottagarländernas förmåga att tillgodogöra sig bistånd. Programmet är
det yngsta bland biståndsprogrammen och inleddes år 1966 i Tanzania.
Vid planeringen av insatserna eftersträvas val av befattningar som är av
stor betydelse för resp. mottagarlands ekonomiska och sociala utveckling.
Därutöver söker man i planeringen åstadkomma en integration mellan förvaltningsbiståndsinsatserna och Sveriges samt övriga länders och organisa
tioners biståndsprogram. Vidare eftersträvas en koncentration till ett fåtal
ämnesområden.
Utöver de under redogörelsen för länderfördelade insatser nämnda förvaltningsbiståndsinsatserna tillkommer stöd till Lesotho, vilket kanalise
ras via FN:s s. k. OPEX-program (personal för operativa och verkställande
uppgifter) samt ekonomiskt stöd till Internationella fredskårssekretariatets
(ISVS) verksamhet i vad avser utbildning av personal från u-länder för
internationell tjänst. Förvaltningsbistånd till Zambia och Östafrikanska ge
menskapen är under förberedelse.
I samarbete med FN-organ och enskilda regeringar utbygger SIDA det
samarbete på personalområdet som förvaltningsbiståndet utgör. För inne
varande budgetår beräknas det kräva utbetalningar på totalt ca 16 milj. kr.
För budgetåret 1969/70 har kalkylerats en utbetalningsvolym på inemot 30
milj. kr.

Humanitärt bistånd
De kostnadsmässigt största humantära aktiviteterna avser flyktinghjälpprogrammen genom FN (FN:s hjälporganisation för Palestina-flyktingar,
UNRWA och FN:s flyktingkommissariat, UNHCR). Sverige lämnar utöver det
ordinarie bidraget till UNRWA extra bidrag som stöd främst till yrkesutbild
ning av flyktingar. Till UNHCR lämnar Sverige särskilda bidrag för flykting
utbildning, avsett i första hand för gymnasie- och yrkesutbildning, utöver
det ekonomiska stöd som ges till flyktingkommissariens ordinarie program.
Den helt övervägande delen av flyktingkommissariens aktiviteter är numera
förlagd till den fattiga delen av världen och då främst till Afrika. Under in
nevarande budgetår förstärks stödet till övrig flyktingutbildning, varvid sär
skilt beaktas följderna av utvecklingen i Rhodesia och andra länder i Södra
Afrika samt i Kongo och Sudan. Vidare genomförs en större hjälpinsats på
sjukvårdens område för Nordvietnam. Därutöver fortsätter det humanitära
biståndet till Vietnams olika delar. Internationella röda korset har fått bi
drag som stöd för planeringen av humanitärt bistånd till hela Vietnam efter
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krigshandlingarnas upphörande. Genom Svenska röda korset, Rädda barnen
och Luther hjälpen lämnas bidrag till offren för Nigeria-Biafra-konflikten.
Vid genomförande av hjälp till offren för naturkatastrofer sker sam
arbete med olika FN-organ, Röda korset och andra frivilliga organisationer.
Den särskilda beredskapsstyrka för internationell katastrofhjälp, som upp
rättats inom försvaret och ställts till FN:s förfogande, väntas kunna bli ett
bidrag till strävandena att i katastrofsituationer genomföra effektiva och
väl samordnade hjälpaktioner av nationella och internationella statliga och
enskilda organ.
Statens stöd genom SIDA till frivilliga organisationers u-landsarbete inom
sjuk- och hälsovården kommer att ökas ytterligare.
De totala utbetalningarna under programmet humanitärt bistånd beräk
nas för innevarande budgetår uppgå till inemot 25 milj. kr. För nästa bud
getår har SIDA kalkylerat med utgifter på 28,5 milj. kr. Större belopp måste
emellertid kunna stå till förfogande då katastroflägen inträder. Detta kan
åstadkommas genom omdisponeringar inom fältverksamhetsanslaget.
Gåvobistånd i form av varor från Sverige (varubistånd)

Detta s. k. varubistånd utgår till högt prioriterade områden inom resp.
mottagarlands utvecklingsplanering och lämnas under en period då landets
egna resurser på dessa områden är under utbyggnad och ej är tillräckliga
för att tillgodose de inhemska behoven. Samtidigt kan dessa biståndsin
satser spela en icke oväsentlig roll för sysselsättningen inom vissa sektorer
av det svenska näringslivet under perioder av tillfällig konjunkturnedgång
eller överproduktion. Administrativa skäl och behovet av en långsiktig pla
nering på mottagarsidan talar för en koncentration till flerårsprogram för
leverans av olika stapelvaror.
Väsentliga och effektiva insatser för utbildning och livsmedelsförsörjning
har kunnat göras enligt dessa riktlinjer. Således har ett program för leverans
av skolbokspapper till vissa mottagarländer i Asien, som påbörjades år 1962,
nu i det närmaste fullföljts. Två forsknings- och utbildningstrålare levere
rades till Indien under år 1968. Bidrag till utvecklingen av det indiska skogs
bruket genom leverans av skogsbruksredskap till fyra indiska utbildnings
centra för skogsinstruktörer har lämnats. Konstgödselleveranser till Indien
som inleddes budgetåret 1966/67 har genom avtal under år 1968 fått formen
av ett treårsprogram med årliga leveranser till ett värde av ca 12 milj. kr.
Utanför utbildnings- och livsmedelssektorerna är en gåva av 530 vänstertra
fikbussar till Pakistan under genomförande.
För perioden 1969/70—1973/74 planerar SIDA ett varubistånd till ett
värde av 25 milj. kr. per år varav för konstgödsel ca 16 milj. kr., för pap
per ca 2 milj. kr. och för ytterligare leveranser av stapelvaror ca 7 milj. kr.
Inom ramen härför förbereds konstgödselleveranser till Pakistan — förutom
de nyss nämnda leveranserna till Indien — och nya program för leverans av
papper för skolböcker och läromaterial dels till Pakistan och eventuellt
Afghanistan och Burma, dels till huvudmottagarländerna i Afrika bl. a. som
komplement till andra svenska utbildningsprogram och UNESCO:s kampan
jer mot analfabetismen.
Planeringen av insatserna sker i nära samråd med den svenska arbets
marknadsmyndigheten (AMS), internationella organisationer (UNESCO,
FAO) och vederbörande myndigheter i mottagarländerna.
3-j-
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Gåvobistånd i form av varor från Sverige. Fördelning av åtaganden på länder
år 1962/63—1968/69 (mkr)

Indien
Skolbokspapper ....
Skogsbruksredskap .
Siloundersökning . .
Trålarstudie och två
trålare .......................
Konstgödsel ...........

1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/691 Summa
7,8
—
—

7,7
—
—

9,9

8,6

2,0

1,9

—
—

—

—

—

Pakistan
Bussar (enl. avtal
9.7.68) .......................
Skolbokspapper ....

2,7

2,8

Afghanistan
Skolbokspapper ....

__

Burma
Skolbokspapper ....
Indonesien
Skolbokspapper ....
Nepal
Skolbokspapper ....

_

Totalt

13,6

9,0
—

3,8

—

—

3,4
—

9,2

10,0

2,0

21,2

—

3,2

3,2

8,9
3,0

4,02

8,9
18,9

_

0,7

_

1,2

_

1,9

0,9

0,9

1,4

0,6

_

_

4,7

2,2

2,3

_

__

_

13,7

15,9

16,4

_

1,0

46,8
4,0
1,9

,

1 02
—

0,5

0,9

3,9

4,5

0,6

0,6

22,6

28,1

7,0

117,3

1 Uppgifterna avser belopp beträffande vilka per den 31.12.68 utfästelse, formellt eller de facto,
lämnats.
2 Projekt under planering.
För budgetåret 1969/70 beräknar SIDA medel för varubistånd med 25
milj. kr.
Bidrag till enskilda svenska organisationers biståndsverksamhet

Bidrag för verksamhet i u-länderna lämnas bl. a. till ett stort antal missionsorganisationer, Rädda barnen och Kooperativa förbundet. Stöd lämnas
åt aktiviteter inom utbildnings- och sjukvårdssektorn, samt under senare år
jämväl på familjeplaneringsområdet.

Åtaganden (milj. kr.)
1966/67

Ämnesområde
Familjeplanering .................................
Undervisning............................................
Humanitärt bistånd (sjukvård m. m.)

..............
................

—
6,8

1967/68

0,5
1,9

.............

h]_

1^

Summa

8,5

3,4

..............
..............
..............

1,0
1,5
2,0

0,7
0,7
0,5

Land
Tanzania
Etiopien
Indien . .
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Ccntralafrikanska republiken .. .
Kongo (Kinshasa) ...........................
Rhodesia .............................................
Burundi .............................................
Övrigt ..................................................

1966/67

1967/68

.......................
.......................
.......................
.......................
.......................

0,5
1,7
0,4
1,0
0,4

—
0,2
1,0
—0,3

Summa

8,5

3,4
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Volymen av åtaganden var särskilt stor under budgetåret 1966/67. Ned
gången i volymen av nya åtaganden under budgetåret 1967/68 berodde hu
vudsakligen på ett minskat antal inkomna ansökningar. Denna minskning
kan antas till en del ha berott på planeringssvårigheter inom de enskilda
organisationerna i inledningen av ett skede då de statliga bidragen expan
derar. Under år 1968 har dock ansökningsvolymen ånyo börjat öka.
Riktlinjerna för bidragsgivningen till enskilda organisationer har vidare
utvecklats. Huvudkriteriet för bidrag är nu som tidigare insatsens förmåga
att åstadkomma utvecklingseffekt i mottagarlandet. Bland de nytillkomna
momenten i ett förslag till nya riktlinjer kan nämnas att bidrag skall kunna
utgå för detaljplanering av byggnader. Startbidrag skall vidare kunna ges till
vissa slag av driftkostnader under ett klart definierat inledningsskede. I
undantagsfall skall bidrag kunna lämnas för täckande av administrations
kostnader. I princip gäller länderkoncentrationsprincipen men möjligheter
skall finnas att lämna bidrag till insatser utanför huvudmottagarländerna
om SIDA har tillfälle att på ett tillfredsställande sätt följa de enskilda orga
nisationernas arbeten. Bidrag skall även kunna lämnas till de enskilda orga
nisationernas insatser av fredskårstyp.
Utbetalningarna under budgetåret 1967/68 uppgick till 4,1 milj. kr. I un
derlaget till SIDA:s regleringsbrev för innevarande budgetår förutses ut
gifter på 7 milj. kr. För budgetåret 1969/70 beräknar SIDA medel med 7
milj. kr.
Stipendiat- och kursverksamhet

Stipendiatutbildningen och kursverksamheten, som till största delen be
drivs i Sverige men i växande omfattning även i andra länder, genomgår
en översyn som syftar till att stärka effektiviteten i detta, i förhållande till
medelsförbrukningen, mycket personalkrävande arbete.
Den individuella stipendiatverksamheten löper, i avvaktan på resultatet
av denna översyn, efter de riktlinjer som fastställts att gälla fr. o. m. budget
året 1966/67 och som leder till en begränsad ökning av antalet stipendiater
huvudsakligen i fråga om hemlandsstipendiering och stipendiering i samver
kan med internationella organ. För budgetåret 1969/70 räknar SIDA således
med utgifter för stipendiering i Sverige på 2,9 milj. kr., för hemlands- och
tredjelandsstipendiering på 600 000 kr. och för stipendiering i samverkan
med internationella organ på 600 000 kr.
Kursverksamheten kommer under budgetåret 1969/70 att bedrivas i form
av ett tjugotal kurser med deltagare från såväl Afrika och Asien som Latin
amerika. Inriktningen av kursverksamheten ligger huvudsakligen på de na
turvetenskapliga och ekonomiska områdena samt på livsmedelsförsörjning
och kooperation. Kostnaderna för denna verksamhet har för budgetåret
1969/70 beräknats till 7,3 milj. kr.
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För enskild stipendiatverksamhet och kursverksamhet under budgetåret
1969/70 beräknar SIDA medel med 11,4 milj. kr.

Departementschefen
SIDA:s program för det direkta svenska utvecklingssamarbetet med ut
vecklingsländerna under anslaget till fältverksamheten har utförligt redo
visats. Det totala medelsbehovet för fältverksamheten har i SIDA:s anslags
framställning beräknats till 210 milj. kr. för budgetåret 1969/70, dvs. en
uppräkning av anslaget med 30 milj. kr. i förhållande till innevarande bud
getår. Jag har inget att erinra mot SIDA:s beräkningar av medelsbehovet.
Den slutliga fördelningen av medel på skilda ändamål inom ramen för an
slaget torde i sedvanlig ordning få ske genom Ivungl. Maj :ts beslut.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Fältverksamhet för budgetåret 1969/70 anvisa ett
reservationsanslag av 210 000 000 kr.

C 3. Rekrytering och utbildning av fältpersonal samt informationsverk
samhet
1967/68 Utgift
___
1968/69 Anslag ___
1969/70 Förslag.........
1

i2 051 981
3 650 000
5 302 000

Reservation ___

1 093 466

Anslaget omfattade ej informationsverksamheten

Från anslaget bestrids utgifter dels för rekrytering av biståndspersonal
genom annonsering och utlysande av uppdrag, ersättning till fackspecialis
ter och konsulter för medverkan vid rekryteringen samt för läkarunder
sökningar och vaccineringar av utresande biståndspersonal m. m., dels vi
dareutbildning av fältpersonal i form av rekryterings- och förberedelsekur
ser, språkutbildning, kompletterande fackutbildning samt utbildning av
fredskårsdeltagare, dels slutligen för information, såväl genom SIDA som
enskilda organisationer, om de fattiga länderna och om det internationella
utvecklingssamarbetet.

SIDA
I det följande redovisas SIDA:s framställningar i ärendet i sammandrag.

Rekrytering och utbildning av fältpersonal
SIDA:s rekrytering av biståndspersonal avser såväl det svenska program
met för utvecklingssamarbete (inkl. gemensamma nordiska projekt) — ex
perter och fredskårsdeltagare — som de internationella organisationernas
biståndsprogram.
Antalet personer som tillträdde u-landsuppdrag under budgetåret 1967/68
utgjorde 283, varav 168 inom det direkta svenska och nordiska bistånds
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arbetet. Detta antal är lägre än vad som förutsågs i föregående års anslags
framställning. En av anledningarna härtill är att ett något mindre antal
befattningar inrättats inom det bilaterala biståndsprogrammet än som då
beräknades.
För innevarande budgetår förutses en rekrytering av 380 personer, varav
ea 250 till det svenska och nordiska biståndsarbetet. Under budgetåret
1969/70 beräknas sammanlagt ca 300 personer komma att rekryteras för
de svenska och nordiska insatserna och 150 personer för de internationella
organisationernas biståndsprogram. Sammanlagt innebär detta alltså en be
räknad rekrytering för budgetåret 1969/70 av ca 450 personer.
Den ökning av personalinsatsen som förutses kräver bl. a. att nya vägar
prövas för rekryteringen. Arbete pågår för att upprätta register och klassificeringsnormer — främst för expertrekryteringen. Samarbete sker med and
ra statliga myndigheter och institutioner och en viss decentralisering av re
krytering till vissa yrkesområden eller projekt bör kunna ske till fackmyn
digheter och universitetsinstitutioner.
I fråga om rekrytering av biståndspersonal övervägs möjligheten att upp
rätta en »reservkår» för tjänstgöring i biståndsverksamhet på fältet till vil
ken personer som är intresserade av och har befunnits lämpliga för sådan
tjänstgöring skall kunna knytas. I och med att de knyts till reservkåren
skall de stå till förfogande för tjänstgöring i biståndsverksamhet på fältet
och uppbära viss kontant ersättning (premie). Det är SIDA:s uppfattning
att upprättandet av en sådan reservkår skulle resultera i betydande tids
vinster i själva rekryteringsproceduren.
SIDA inledde under budgetåret 1967/68 försök med obligatoriska förbe
redelsekurser för kontrakt sanställd biståndspersonal. Jämväl frivilliga för
beredelsekurser för den personal som rekryterats för de internationella or
ganisationerna arrangerades. Denna utbildning beräknas öka något i omfatt
ning under budgetåret 1969/70. Eftersom det personella biståndet beräknas
öka planerar SIDA fler orienteringskurser med rekryteringsfrämjande syfte.
Vidare förutses mera omfattande individuella förberedelser inför avresa
samt ökad rapportering under hemmauppehåll och efter avslutad tjänst.
Före avresan till tjänstgöringsländerna har deltagarna i fredskåren ge
nomgått en allmän förberedelsekurs, som varit obligatorisk. Denna kurs
har till övervägande del hållits i Sverige, men SIDA har inlett försök med
att förlägga en större del av kursen än hittills till tjänstgöringslandet. Per
soner med jordbruksutbildning har i viss utsträckning kunnat erhålla kom
pletterande fackutbildning i tredje land. För varje grupp har den totala
förberedelsetiden omfattat 7 -14 veckor. SIDA avser att under budgetåret
1969/70 förbereda fyra fredskårsgrupper med sammanlagt ca 140 deltagare.
Prövning av språkkunskaperna hos sökande till tjänst inom fredskåren
eller annat biståndsarbete samt språkundervisning av de uttagna har fått
allt större omfattning. Samtidigt har det visat sig angeläget att söka fram
ställa särskilt undervisningsmaterial för olika yrkesgrupper som rekryte
ras. För den elementära undervisningen i språken amhariska (Etiopien)
och swahili (Östafrika) har produktion av studiematerial påbörjats. Med
den ökade rekryteringen av biståndspersonal beräknas medelsbehovet för
språktestning och språkutbildning komma att stiga.
Den försöksverksamhet med kompletterande fackutbildning som SIDA
efter särskilt beslut av Kungl. Maj :t inledde under budgetåret 1965/66 har
fortsatt. Den har inriktats på tropiskt jordbruk och landsbygdens utveckling
(community development) samt tropisk medicin och tekniska yrken.
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För rekrytering och utbildning av fältpersonal under budgetåret 1969/70
beräknar SIDA medel med 4,1 milj. kr.

Informationsverksamhet
I sitt av riksdagen godkända utlåtande över prop. 1968: 101 uttalade stats
utskottet (SU 1968: 128 s. 51) »önskemålet att SIDA i samband med sin
nästa anslagsframställning lägger fram förslag till en plan för en vidgad
informationsverksamhet kring u-ländernas problem». Statsutskottet anförde
i sitt yttrande att en vidgad informationsverksamhet skall »skapa större för
ståelse och vidgat engagemang för den offentliga biståndsverksamheten»
samt »gynnsammare betingelser för expertrekryteringen» (SU 1968: 128 s.
50).
I en separat framställning den 28 oktober 1968 har SIDA lagt vissa princi
piella synpunkter på informationsverksamheten och mot bakgrund härav
presenterat ett program för budgetåret 1969/70. Detta är så utformat, att
det kan betraktas som inledningen till en successivt vidgad informations
verksamhet. SIDA avser att under innevarande budgetår fortsätta sitt planläggningsarbete på detta område.
Det allmänna intresset för u-landsfrågor är i Sverige jämförelsevis stort,
och det synes öka i omfattning. Inom opinionsbildningen förekommer f. n.
två tendenser. Å ena sidan förekommer sedan början av 1950-talet en kon
tinuerlig upplysningsverksamhet, som vuxit fram i takt med expansionen
av det svenska utvecklingssamarbetet med u-länderna. Detta arbete utförs
decentraliserat inom enskilda organisationer och folkrörelser och når från
centrala riksförbund i stor utsträckning ut till regionala och lokala för
eningar. Man kan tala om en nationell folkbildningsuppgift, i vilken studie
förbunden med rätta spelar en central roll. Även de politiska partierna del
tar i arbetet med upplysningskampanjer, som siktar till ökade kunskaper
om u-landsproblemen. Pressens och radions roll är av stor betydelse i detta
arbete.
Å andra sidan har under de senaste åren en mera politisk-ideologisk
u-landsdebatt tilldragit sig uppmärksamhet. Deu berör Sveriges och hela
den rika världens förhållande till u-länderna. I denna debatt, liksom i folkbildningsdelen av upplysningsverksamheten, är frågan om statligt bistånd
och dess utformning endast en komponent. Huvudfrågorna i debatten är
hela den ekonomiska och sociala utvecklingen i u-länderna samt det ut
ländska privata kapitalets roll i utvecklingsarbetet.
Statens medverkan i en vidgad informationsverksamhet kring u-ländernas problem bör inriktas på att stimulera till, stödja och bidra med underlag
till en allsidig debatt i syfte att vidga kännedomen om u-ländernas situation.
Den information som lämnas bör bl. a. klargöra utvecklingsprocessens och
biståndsverksamhetens komplicerade natur och den alltjämt begränsade
kunskapen om dessa frågor. Möjligheterna till positiva förändringar i u-län
derna genom att dessa lämnas utvecklingsbistånd bör betonas.
Vid sidan av här nämnda aktiva information finns ett behov av »service»
på informationsområdet i form av uppgiftslämnande beträffande statistik
m. m. till allmänheten eller till organisationer. Dessa anspråk från allmän
heten, organisationer, massmedia, universitet och myndigheter utgör ytter
ligare ett skäl för en utbyggnad av statens resurser för information om
utvecklingsländerna.
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Sammanfattning av SIDA :s förslag till informationsverksamhet budget
året 1969/70
Anslag
1968/69

Informationsmaterial:

Förslag
1969/70

Föreslagen
höjning

000
000
000
000
000
000
000

200 000
150 000
40 000
40 000
30 000
50 000
—

290 000

800 000

510 000

40 000

60 000

20 000

140 000
20 000
20 000

200 000
100 000
100 000

60 000
80 000
80 000

180 000

400 000

220 000

25 000

300 000

275 000

25 000

25 000
50 000

50 000

—

15 000

15 000

25 000

90 000

65 000

Böcker, tidningar, tidskrifter och övrigt dokumentationsmaterial:

40 000

50 000

10 000

Totalt

600 000

1 700 000

1 100 000

Trycksaker .............................................................
Film, stillfilm, bild................................................
Undervisningspaket ...........................................
Tidningsverksamhet...........................................
Artikeltjänst .........................................................
Katalog över befintligt informationsmaterial
Informationsmaterial till utlandet ................

Utställningar:
Kurs- och stipendiatverksamhet:
Kurser i samarbete med organisationer, folk
rörelser och undervisningsväsendet ...........
Individuella publiciststipendier.........................
Journalistkurser och -resor ..............................

Bidrag till enskilda organisationer:

150 000
100 000
—
—

10 000
—

30 000

350
250
40
40
40
50
30

Opinionsundersökningar, effektbedömning, fort
satt informationsplanering:
Fortsatt informationsplanering.........................
Opinionsundersökningar, effektbedömning ..
Symposium för inventering av material och
metoder inom undervisningsväsendet ....

Framställningen av informationsmaterial för distribution till skolor, in
tresseorganisationer, massmedia m. fl. har utvidgats kraftigt under inneva
rande budgetår. Behoven har emellertid inte tillfredsställande kunnat täckas.
Om informationsmaterialet skall bidra till opinionsbildningen i u-landsfrågor, måste det vara aktuellt samt differentierat efter mottagargrupper.
SIDA planerar framställning av s. k. informationspaket omfattande kur
ser, trycksaker och audiovisuellt material, bl. a. för användning inom skol
väsendet. Artikeltjänst för massmedia planeras för budgetåret 1969/70
liksom framställande av en katalog över dels den informationsverksamhet
som bedrivs av olika grupper och organisationer, dels det informationsma
terial som finns tillgängligt.
Som ett komplement till övrig informationsverksamhet förordas utställningsverksamhet. Efterfrågan på mindre vandringsutställningar ökar och
SIDA planerar att i samarbete med utomstående konsulter ställa samman
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lämpligt utställningsmaterial, som skall kunna ingå i utställningar arran
gerade av enskilda organisationer.
Kurs- och stipendiatverksamheten inom informationsområdet är främst
att betrakta som en utbildning av vidareinformatörer. Kurser bedrivs bl. a. i
samarbete med Sveriges ungdomsorganisationers landsråd och Svenska FNförbundet för utbildning av opinionsbildare bland ungdomen. Vidare bedrivs
en omfattande kursverksamhet för utbildning av lärare i u-landsproblematik och utvecklingssamarbete. Stipendiatverksamheten avser i första hand
journalister.
Frågan om i vilka former de direkta bidrag skall kunna lämnas till de fri
villiga organisationernas informationsverksamhet är f. n. under utredning.
För att markera den vikt som tillmäts samarbetet med de frivilliga organisa
tionerna har redan i innevarande års budget ett mindre belopp anslagits för
detta ändamål. För budgetåret 1969/70 avses ett betydligt mera omfattande
stöd komma att lämnas från SIDA. Vid sidan av detta ekonomiska stöd sker,
som tidigare nämnts, ett omfattande samarbete med de enskilda organisa
tionerna i kursverksamhet, viss informationsmaterialproduktion etc.
Allteftersom informationsverksamheten utvidgas växer kraven på kun
skaper om den svenska u-landsopinionen och om de metoder och medel som
kan utnyttjas för att påverka denna. Först när sådana kunskaper finns kan
arbetet planeras systematiskt. Effektbedömningar kommer därför att ingå
i informationsverksamheten i fortsättningen.
För informationsverksamhet under budgetåret 1969/70 beräknar SIDA
medel med 1,7 milj. kr.
För hela anslaget Rekrytering och utbildning av fältpersonal samt infor
mationsverksamhet beräknar SIDA medel för budgetåret 1969/70 med 5,8
milj. kr.

Departemen tschefen
För rekrytering och utbildning av fältpersonal beräknar jag ett medelsbe
hov av 3 602 000 kr. tör budgetåret 1969/70, innebärande en uppräkning
med 552 000 kr. i förhållande till innevarande budgetår.
SIDA har i en separat framställning avseende informationsverksamheten
presenterat ett program för budgetåret 1969/70. Jag finner det angeläget att
SIDA fortsätter sitt utredningsarbete på detta område och senast i sam
band med sin anslagsframställning för budgetåret 1970/71 inkommer med
förslag till långtidsplan för informationsverksamhetens framtida riktlinjer
och omfattning.
För budgetåret 1969/70 har SIDA för informationsverksamheten beräknat
ett medelsbehov av 1,7 milj. kr. Jag har inget att erinra mot SIDA:s beräk
ning.
Jag hemställer, alt Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Rekrytering och utbildning av fältpersonal samt
informationsverksamhet för budgetåret 1969/70 anvisa ett
reservationsanslag av 5 302 000 kr.
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C 4. Styrelsen för internationell utveckling (SIDA)
1967/68 Utgift
..................................
1968/69 Anslag ..................................
1969/70 Förslag ..................................

J>28 868 275
]9 882 000
14 982 000

1 Anslagen SIDA: Avlöningar och SIDA: Omkostnader
2 Därav för informationsverksamhet 208 163 kr.
SIDA är central förvaltningsmyndighet för ärenden om bilateralt tekniskt,
humanitärt och finansiellt bistånd till underutvecklade länder och områden,
inberäknat sådana insatser som finansieras av Sverige men förvaltas av något
av de internationella organen (s. k. multi-bi-insatser). SIDA fullgör de ad
ministrativa uppgifter i fråga om nordisk biståndsverksamhet som ankom
mer på Sverige. Därutöver handlägger styrelsen ärenden som rör multilate
ralt bistånd i den mån Kungl. Maj :t särskilt föreskriver, nämligen f. n. dels
i form av eget operativt arbete inom expertrekrytering, stipendiatverksamhet
och information, dels i form av utredning och beredning av ärenden i vilka
styrelsen har att medverka. Åt SIDA har också uppdragits att — tillsam
mans med vederbörande departementala enheter — svara för sekretariats
funktioner åt biståndsberedningen inom Kungl. Maj :ts kansli. SIDA skall
tillsammans med exportkreditnämndens kansli medverka i den nya verk
samheten med investeringsgarantier.
SIDA leds av en styrelse. Chef för SIDA är en generaldirektör. Inom SIDA
finns tre avdelningar, nämligen en för tekniskt och humanitärt bistånd, en
för finansiellt bistånd samt en avdelning för ekonomiska och administrativa
frågor jämte informations- och stipendiatfrågor.
1968/69

Beräknad ändring 1969/1970
Dep.chefen
SIDA

Personal
Handläggande personal.................
Övrig personal................................

116
105

+ 22
+ 17

+ 17
+ 13

221

-P39

+ 30

7 652 000

+*1 456 000

+ 1 362 000

—

+ 1 786 000

+ 1 786 000

+ 2274 000

+

Anslag
Avlöningar till tjänstemän...........
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig
organisation...............................
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70 ..............................
Arvoden och särskilda ersättningar....................................................

75 000

—

253 000

—

1 Häri ingår 10 tjänster som skulle tillkomma enligt den av SIDA framlagda planen för informationsverksamheten 1969/70.
2 Inbegriper ej kostnader för i not 1 nämnda 10 tjänster.
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1968/69

Representationsbidrag till verkschefen......................................
Sjukvård m. m..................................
Reseersättningar......................
Expenser
a) Lokalhyror ...........................
b) Bränsle, lyse och vatten.........
c) Telegram, telefon och annonsering................................................
d) Övriga expenser.......................
Därav engångsutgifter ................
Personalutbildning.........................

Beräknad ändring 1969/1970
SIDA
Dep.chefen

__

10 000
30 000
1 100 000

+

—
25 000

+

375 000
565 000
—
50 000
9 882 000

+

5 000
300 000

+ 1 100 000
5 000

+
4-

52 000
187 000

+
+

5 000
300 000

+ 1 100 000
+
5 000
+
+

52 000
187 000

+

89 000

+

89 000

+

50 000

+

50 000

+ 5 215 000

+ 5 100 000

SIDA
Löne- och prisomräkning m. m. 3,2 milj. kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 2 886 000 kr.
Sedan statsmakterna fattat beslut om en utbyggnad av den svenska stat
liga biståndsgivningen till 1 % av bruttonationalprodukten att uppnås bud
getåret 1974/75 samt angivit ett treårsprogram med minimiramar för bud
getåren 1968/69 1970/71, har SIDA inlett en mera detaljerad planering så
väl av programmet för Sveriges direkta utvecklingssamarbete som av SIDA:s
medverkan i ett växande svenskt deltagande i internationella program. En
väsentligt större del av SIDA:s resurser måste därför ägnas åt översiktlig
och tämligen långsiktig planering av framtida biståndsinsatser.
Med påpekande av de krav som ställs på biståndsmyndigheten inom ra
men för 1 %-planen framhåller SIDA, att flera enheter inom verket har be
hov av icke obetydliga personalförstärkningar i förhållande till nuläget. I
synnerhet gäller detta utbyggnaden av insatser på familjeplaneringens,
jordbruks- och skogsnäringarnas samt de infrastrukturella och industri
ella investeringarnas områden. Med den betydande intensifiering av infor
mationsverksamheten, som SIDA föreslagit, betecknar myndigheten en
kraftig personalökning inom sin informationsenhet som ofrånkomlig.
SIDA:s strävan att decentralisera en växande del av projektförvaltningen
till fältet fortsätter. Styrelsen räknar med att under innevarande budgetår
upprätta biståndskontor i flertalet huvudmottagarländer. Dessa kontor är
avsedda att innefatta de administrationsenheter, som tidigare inrättats i
vissa länder, och det övervägs att ställa kontoren under ledning av de biståndsattachéer som knyts till ambassaderna.
Övergången till nya och mindre personalkrävande förvaltningsformer vid
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hemmamyndigheten kräver en successiv kvalitativ förstärkning av perso
nalen. En ökning av arbetskapaciteten bör påskyndas genom lämplig per
sonalutbildning av olika slag, exempelvis i språk och inom ekonomins om
råde. SIDA beräknar ett medelsbehov för denna personalutbildning av 100 000
kr. för budgetåret 1969/70, innebärande en ökning med 50 000 kr. i jämfö
relse med innehavande budgetår.

D epartem entschefen
För att genomföra ett biståndsprogram i enlighet med 1 %-planen krävs
att biståndsadministrationens kapacitet svarar mot behoven. Givna normer
för beräkning av dessa behov finns ej. Vissa biståndsformer ställer större
krav på den centrala biståndsadministrationen än andra. Beträffande varje
biståndsform måste dessutom så långt möjligt prövas storleken av de fak
tiska administrationskostnaderna, oavsett om dessa uppkommer inom biståndsmyndigheten, fältorganisationen eller helt utomstående organ. Även
resultatet av en sådan kostnadsberäkning måste komma att inverka på
biståndsprogrammets och därmed den svenska biståndsförvaltningens ut
formning.
SIDA anmäler i sin anslagsframställning att ett fortgående utvecklingsoch utredningsarbete bedrivs inom myndigheten för att, utöver vad som di
rekt följer av personalökningar, stärka kapaciteten för direkt svenskt bi
stånd. Följande tre sätt att uppnå en sådan kapacitetsökning nämns, nämli
gen att höja personalens tjänstbarhet, att överlåta vissa funktioner på mellanstatliga och enskilda svenska organisationer och andra organ utanför
SIDA samt att förbättra biståndsmyndighetens interna organisation och ra
tionalisera dess kontakter med andra svenska myndigheter.
SIDA har således sin uppmärksamhet riktad på möjligheterna att rationa
lisera sin verksamhet och därigenom sänka administrationskostnadernas an
del av biståndsanslagen. Som jag anförde i prop. 1968: 101 (s. 106) kan ad
ministrativa reformer visa sig påkallade under den pågående kraftiga ex
pansionen av biståndsverksamheten. Genom den planering av det framtida
biståndet, som bedrivs av SIDA inom ramen för 1 %-planen, och genom den
kartläggning av kommande uppgifter och härför erforderliga administrativa
funktioner, som denna planering inbegriper, har nu en säkrare grundval er
hållits för att bedöma utformningen av den mest ändamålsenliga organisa
tionen av den svenska biståndsförvaltningen. Denna bedömning sker i nära
samverkan mellan statskontoret och SIDA och torde i tid för nästa års bud
getbehandling avsätta ytterligare resultat.
I avvaktan härpå bär jag beräknat medel för ytterligare 30 tjänster, var
av 17 för handläggande personal och 13 för övrig personal. Hänsyn har här
vid tagits till SIDA:s personalbehov avseende informationsverksamheten.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 14 982 000
kr.
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Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 14 982 000
kr.
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D. Information om Sverige i utlandet
D 1. Information om Sverige i utlandet
1967/68 Utgift ..........
1968/69 Anslag ----1969/70 Förslag -----

7 354 569
8 360 000
9 615 000

Reservation...........

1968/69

1. Bidrag till Svenska institutet...........
2. Bidrag till Svensk-internationella
pressbyrån................................................
3. Utländska pressbesök .........................
4. Övrig informationsverksamhet ....
5. Svenska informationskontoret, New
York.........................................................
6. Särskilda medel för samordnad infor
mationsverksamhet ..............................
7. Bernadottemuseet i Pau ....................

3 812 000
474 000
275 000
400 000

981 331

Beräknad ändring
1969/70
Anslags
Dep.chefen
framställning

+ 1 177 000

+ 161 000

+

+

145 000
—
—

32 000
—
+ 50 000

1 310 000

—

+ 472 000

2 079 000
10 000

+ 3 221 000
—

+ 540 000
—

8 360 000

+ 1 255 000

1. Svenska institutet för kulturellt utbyte med utlandet

Svenska institutets budget för räkenskapsåret 1968/69 beräknas till sam
manlagt 6 438 000 kr. Därav utgör 5,5 milj. kr. statsbidrag i en eller annan
form. För budgetåret 1969/70 räknar institutet med en omslutning på
8 814 000 kr., varav 7 877 000 kr. från statliga inkomstkällor. Av hela ök
ningen på 2 377 000 kr. avses 1 188 000 kr. falla på åttonde huvudtiteln och
1 177 000 kr. på tredje huvudtiteln. Utöver den ordinarie budgeten beräknar
institutet vissa kostnader förenade med verksamheten i svenska kulturhuset
i Paris, Hotel de Marie, för vilka medel begärs under åttonde huvudtiteln.
I de medel som begärs från tredje huvudtiteln har ej inräknats 150 000
kr. för allmänt kulturutbyte och 15 000 kr. för språkundervisning i Rom
som tidigare beräknats under tredje huvudtiteln. Medel för dessa ändamål
begärs för budgetåret 1969/70 från åttonde huvudtiteln, varför den föreslag
na ökningen under tredje huvudtiteln egentligen uppgår till (1 177 000 +
165 000) 1 342 000 kr. Härav avser 722 000 kr. ökade personalkostnader och
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110 000 kr. ökade administrativa kostnader. Resterande belopp, 510 000 kr.,
avser produktion av informationsmaterial, kurser, verksamhet vid utlandskontoren m. m.
2. Svensk-internationella pressbyrån

Svensk-internationella pressbyråns nyhetsmaterial distribueras f. n. re
gelbundet på tolv språk — engelska, finska, franska, hindi, holländska,
italienska, japanska, persiska, portugisiska, spanska, thailändska och tys
ka. Kostnaderna för verksamheten under budgetåret 1968/69 beräknas
uppgå till sammanlagt 747 000 kr. Statsbidrag utgår med sammanlagt
546 000 kr., varav 474 000 kr. utgörs av direkt bidrag under tredje huvud
titeln och 72 000 kr. av bidrag från kollegiet för Sverige-information i ut
landet.

Sveriges allmänna exportförening hemställer om direkt statsbidrag till
Svensk-internationella pressbyrån för budgetåret 1969/70 på 619 000 kr., en
ökning med 145 000 kr. Samtidigt förutsätts informationskollegiets bidrag
minska med 72 000 kr. Den föreslagna nettoökningen uppgår således till
(145 000 — 72 000) 73 000 kr. Kostnaderna för verksamheten under bud
getåret 1969/70 har beräknats till 826 000 kr., en förutsedd ökning med
79 000 kr. i förhållande till innevarande budgetår. Lönerna har således
räknats upp med 23 000 kr. och övriga omkostnader med 28 000 kr. Här
till kommer höjda lokalkostnader m. m. på 28 000 kr. i samband med flytt
ning till nya lokaler. Bidragen från enskilda samt diverse inkomster har
beräknats komma att öka med 6 000 kr.
3. Utländska pressbesök

Från denna anslagspost bestrids utrikesdepartementets kostnader för
utländska pressbesök i Sverige. Utländska pressrepresentanter besöker Sve
rige antingen på särskild inbjudan eller på eget initiativ. Utrikesdeparte
mentets pressbyrå gör upp lämpliga program och tar hand om besökarna i
erforderlig utsträckning under vistelsen i Sverige.
4. Övrig informationsverksamhet

Anslagsposten står till förfogande för s. k. lokala informationsanslag till
utlandsmyndigheterna, för inköp av publikationer avsedda för utlandsrepresentationens löpande informationsverksamhet, utställningar, inbjud
ningar till utländska kulturskribenter, svenska talesmäns resor till utlandet
i informationsärenden m. m. Medelstilldelningen för detta ändamål har
varit oförändrad sedan budgetåret 1964/65.
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5. Svenska informationskontoret i New York

Informationskontoret, som sedan den 1 juli 1966 utgör en del av utrikes
förvaltningen, bedriver en omfattande informationsverksamhet i Förenta
staterna och Canada. Omstruktureringen från en nyhetsbyrå till en utlands
myndighet för huvudsakligen planerad information är emellertid ej helt av
slutad. Under innevarande budgetår har en förstärkning av resurserna skett
vad gäller kontorets uppgift att med publicitets- och andra informationsåtgär
der stödja den svenska exportindustrins marknadsföring.
6. Särskilda medel för samordnad informationsverksamhet

Av anvisade medel för innevarande budgetår disponeras 1 779 000 kr. av
kollegiet för Sverige-information i utlandet och resterande 300 000 kr. av
utrikesdepartementet för kulturutbyte med särskilda länder.
Kollegiet för Sverige-information i utlandet begär en ökning av anslags
posten med 3 221 000 kr. Samtidigt begärs under tionde huvudtiteln en ök
ning med 4,3 milj. kr. av reservationsanslaget Främjande av utrikeshandeln
m. m., anslagsposten Kommersiell information, som uppgår till 4,9 milj. kr.
för innevarande budgetår. De begärda anslagsbeloppen jämte reservationer
skulle enligt anslagsframställningen möjliggöra en samordnad informations
verksamhet under 1969/70 på en kostnadsnivå av omkring 14,4 milj. kr. Ett
belopp av 7,9 milj. kr. står till disposition under innevarande år.
7. Bidrag til! Bernadoitemuseet i Pau

Föreningen Bernadottemuseets vänner har för budgetåret 1969/70 be
gärt ett oförändrat statsbidrag om 10 000 kr. till museet. Genom de stats
bidrag som erhållits under budgetåren 1967/68 och 1968/69 har museet
kunnat fortsätta och utöka sin informationsverksamhet om Sverige.

Departementschefen
Det fortsatta bedrivandet av utredningsarbetet rörande Svenska institutet,
som jag berörde i prop. 1968: 1 (bil. 5 s. 17), är alltjämt föremål för Kungl.
Maj :ts prövning.
Jag förordar ett från tredje huvudtiteln utgående bidrag till Svenska in
stitutet för budgetåret 1969/70 på 3 973 000 kr., innebärande en uppräkning
med 161 000 kr. i förhållande till innevarande budgetår. Då medel för all
mänt kulturutbyte och för språkundervisning i Rom, 165 000 kr., fr. o. m.
budgetåret 1969/70 beräknas under åttonde huvudtiteln, uppgår höjningen i
realiteten till 326 000 kr., vilket belopp i huvudsak är avsett att täcka steg
rade löne- och lokalkostnader.
I fråga om bidraget till Svensk-internationella pressbgrån förordar jag
en av kostnadsfördyring föranledd uppräkning med 32 000 kr.
För utländska pressbesök beräknar jag ett oförändrat belopp.
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För övrig informationsverksamhet förordar jag eu uppräkning med
50 000 kr. i förhållande till innevarande budgetår.
Svenska informationskontoret i New York bör få medel i en utsträck
ning som medger verksamhet på i stort sett oförändrad nivå. För budgetåret
1968/69 minskades anslagsposten med 140 000 kr. på grund av en ingående
reservation på detta belopp. Anslagsposten bör således för budgetåret 1969/
70 dels räknas upp med 140 000 kr. jämfört med de medel som anvisats för
verksamheten för innevarande budgetår, dels med 95 000 kr. med hänsyn till
kostnadsstegringar. Härtill kommer lönekostnadspålägg som beräknats till
237 000 kr. I förhållande till budgetåret 1968/69 utgör ökningen alltså
(140 000 + 95 000 + 237 000) 472 000 kr.
Särskilda medel för samordnad informationsverksamhet beräknar jag
till 2 619 000 kr., innebärande en ökning med 540 000 kr. jämfört med in
nevarande budgetår. Av dessa medel bör 300 000 kr. liksom tidigare år av
sättas för kulturutbyte med särskilda länder. Därvid bör en lämpligt av
passad del av beloppet anslås till forskarutbyte med östeuropeiska länder för
vilket ändamål Vetenskapsakademien och Ingeniörsvetenskapsakademien i
gemensam skrivelse begärt ett statsanslag på 680 000 kr.
För Bernadottemuseet i Pau förordar jag ett oförändrat bidrag på 10 000
kr.
Sammanlagt bör alltså informationsanslaget höjas med (161 000 + 32 000
+ 50 000 -f 472 000 + 540 000) 1 255 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Information om Sverige i utlandet för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 9 615 000 kr.
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E. Diverse
E 1. Gottgörelse av kostnader för sjöfolk och nödställda svenska medbor
gare m. fl.
1967/68 Utgift ...........................................
1968/69 Anslag ...........................................
1969/70 Förslag .........................................

338 695
200 000
275 000

Från anslaget bestrids vissa kostnader för sjöfolk, andra svenska med
borgare och vissa statslösa som råkat i nödställd belägenhet utomlands. An
slaget bör med hänsyn till belastningen räknas upp med 75 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Gottgörelse av kostnader för s jöfolk och nödställ
da svenska medborgare m. fl. för budgetåret 1969/70 an
visa ett förslagsanslag av 275 000 kr.
E 2. Bestridande av resekostnader för inom Förenta Nationerna utsedda
svenska stipendiater
1967/68 Utgift ................
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag ...........

8 282
10 000
15 000

Reservation ...................

706

Med hänsyn till att i flera fall svenska stipendiater tvingats avstå från
att deltaga i de av Förenta Nationerna anordnade studiekurserna på grund
av otillräckliga bidrag till resa och uppehälle, bör anslaget räknas upp med
5 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bestridande av resekostnader för inom Förenta
Nationerna utsedda svenska stipendiater för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 15 000 kr.

E 3. Information om mellanfolkligt samarbete och utrikespolitiska frågor
1967/68 Utgift .........................................
1968/69 Anslag ......................................
1969/70 Förslag.......................................

1 033 000
780 000
865 000
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1968/69

Utrikespolitiska institutet.......................

664 000

Beräknad ändring
1969/70
Anslags
framställning
Dep.chefen

+ 138 800

därav för
nya tjänster .....................................................
löneförbättringar .............................................
lokalkostnader .................................................
övrigt..................................................................

Svenska FN-förbundet.............................
Svenska sektionen av Internationella
Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
Svenska Freds- och Skiljedomsför
eningen ....................................................
Sveriges Studenters FN-förbund...........

112 800
36 000
- 10 000

56 000

+
+

3o;ooo

—

36 000

10/100
20 000

80 000

+ 110 000

+

14 000

+

14 000

-j-

1 000

14 000
8 000

+

6 000
__1

+
+

1 000
7 000

+

85 000

780 000
1

+

+ 268 800

Önskemål om ökning med ej preciserat belopp.

Utrikespolitiska institutet begär statsbidrag på sammanlagt 802 800 kr.
Av detta belopp avser 296 000 kr. lokalkostnader och 506 800 kr. kostnader
för löner. Medel för nya tjänster begärs ej.
Svenska FN-förbundet har för information om FN kostnadsberäknat sin
verksamhet under budgetåret 1969/70 till sammanlagt 455 000 kr. Därav
beräknas 170 000 kr. komma att inflyta från privata källor, medan res
ten — 285 000 kr., innebärande en ökning med 170 000 kr. jämfört med
innevarande budgetår, — begärs som statsbidrag fördelade med 190 000 kr.
på tredje huvudtiteln och 95 000 kr. på åttonde huvudtiteln. Av de me
del som äskas från tredje huvudtiteln avser 15 000 kr. bidrag till utgiv
ning av tidskriften Världshorisont för vilket ändamål medel hittills be
räknats under åttonde huvudtiteln. För tredje huvudtitelns vidkommande
avser den föreslagna bidragsökningen, förutom bidraget till tidskriften
Världshorisont, huvudsakligen administrations- och andra omkostnader
samt även till viss del personalkostnader. Förbundet önskar för att kunna
lösa sina uppgifter på ett effektivt sätt öka sin personal med en sekreterare
på informationssidan och en korrespondent på halvtid. Lönekostnaderna för
informationssekreteraren, som skall bedriva allmän upplysningsverksamhet
om UNESCO, begärs under åttonde huvudtiteln medan kostnaderna för yt
terligare en korrespondent på halvtid äskas från tredje huvudtiteln. Förbun
dets budget för år 1967 visade en omslutning på 400 000 kr.
Svenska sektionen av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Fri
het beräknar den totala kostnaden för förbundets verksamhet för budget
året 1969/70 till 68 000 kr. År 1967 uppgick kostnaderna till 46 000 kr.
Omkostnaderna har beräknats med hänsyn till ytterligare utgifter för sek
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retariatet och för den verksamhet som planeras i samband med den svens
ka sektionens 50-årsjubileum.
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen har påbörjat en utvidgning
av sin verksamhet. Utvidgningen gäller såväl den traditionella informa
tionsverksamheten som nya projekt och är främst föranledd av att allt
större krav ställs på omfattningen och kvalitén av den information som
medlemmar och andra önskar att föreningen skall ge dem. Föreningen ser
det som synnerligen angeläget att genom information och upplysnings
verksamhet hjälpa till att få fram en växande, kunnig och aktiv opinion
för ökade insatser inom det internationella arbetet. Föreningen begär ett
höjt statsbidrag för att kunna fullfölja den inledda utvidgningen av verk
samheten.
Sveriges Studenters FN-förbund önskar fortsatt och om möjligt utökat
statsbidrag för sitt arbete att bland svenska studenter skapa en ökad inter
nationell förståelse och mer realistiskt underbyggd kunskap om utrikespo
litiska problem.
Härutöver har Ear opar öreisens svenska råd och Utlandssvenskarnas för
ening hemställt om statsbidrag med 50 000 kr. respektive 25 000 kr. Europarörelsens svenska råd är enligt sina stadgar en ideell förening med säte i
Stockholm som skall verka för ett växande europeiskt samarbete. Rådet
önskar statsbidrag för att täcka kostnader för bl. a. informationsresor och
internationella konferenser. Utlandssvenskarnas förening anhåller om stats
bidrag i syfte att möjliggöra en konsolidering och förstärkning av förening
ens möjligheter att verka som ett samlande informations- och serviceorgan
för utlandssvenskarna.

Departementschefen
För Svenska FN-förbundet förordar jag ett bidrag på 100 000 kr., varav
15 000 kr. för tidskriften Världshorisont.
Vad beträffar Sveriges Studenters FN-förbund, som är en sammanslut
ning av de vid universiteten verksamma utrikespolitiska föreningarna, av
ses en stor del av den ökning på 7 000 kr. i förhållande till bidraget för
innevarande budgetår, som jag nu förordar, komma lokalföreningarna till
godo. Detta bidrag bör ses i relation till de bidrag som jag förordar för
Svenska sektionen av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
samt Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Det synes rimligt att place
ra Sveriges Studenters FN-förbund med lokalföreningar på ungefär samma
bidragsnivå som nyss nämnda två organisationer med hänsyn till det vid
universiteten märkbart vidgande utrikespolitiska intresset.
Vad avser Europarörelsens svenska råd och Utlandssvenskarnas förening
har jag inte funnit tillräckliga skäl föreligga för att förorda att bidrag skall
utgå.
4

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 5
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Med hänvisning till den inledande sammanställningen hemställer jag, att
Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Information om mellanfolkligt samarbete och ut
rikespolitiska frågor för budgetåret 1969/70 anvisa ett an
slag av 865 000 kr.

E 4. Bidrag till Internationella institutet för freds- och konfliktforskning
1967/68 Utgift .........................................
1968/69 Anslag .......................................
1969/70 Förslag.......................................

l 050 000
1 650 000
2 550 000

Internationella institutet för freds- och konfliktforskning är en stiftelse
för vilken Kungl. Maj:t meddelat stadgar den 29 juni 1966. Stiftelsen har
till ändamål att i enlighet med de grunder för bidrag riksdagen godkänt
med anledning av prop. 1966: 76 (SU 88, rskr 203) bedriva vetenskaplig
forskning i konflikt- och samarbetsfrågor av betydelse för internationell
fred och säkerhet i syfte att söka ge bidrag till förståelsen av betingelserna
för fredliga lösningar av mellanstatliga konflikter och för en stabil fred.
Stiftelsen leds av en styrelse. Hos stiftelsen finns en institutsdirektör och
andra tjänstemän i enlighet med personalförteckning som Kungl. Maj :t fast
ställer samt, som rådgivande organ, ett vetenskapligt råd.

Personal
Beräknad ändring
1968/69

1969/70

Institutet

Handläggande personal......... ...
Övrig personal........................... ...

4

Dep. chefen

—

5

+

1

+

1

9

+

1

+

1

Internationella institutet för freds- och konfliktforskning begär ett
statsbidrag på 2 690 000 kr., vilket innebär en ökning med 1 040 000 kr. i
förhållande till budgetåret 1968/69. Bland de projekt som f. n. är ak
tuella nämner institutet kemisk- och biologisk krigföring, nedrustningsstudier och fredlig användning av atomenergi, årsrapport och vapenhan
del.
Avsikten med projektet angående kemisk- och biologisk krigföring är
att framlägga en omfattande analys av ämnet som kan tjäna som bas för
politiska diskussioner och åtgärder avsedda att reducera de faror som ke
misk och biologisk krigföring uppställer.
Inom nedrustningsområdet pågår verksamhet för att utarbeta en kon
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vention för exportörer inom atomenergiområdet i överensstämmelse med
de internationella strävandena att förhindra kärnvapnens ytterligare sprid
ning.
Vapenhandelsprojektet syftar till att publicera en redogörelse rörande va
penflödet från de viktigaste vapenproducerande länderna till den övriga värl
den.
Årsrapporten kommer enligt planerna att innehålla en redovisning av
vad som inträffat under närmast föregående år avseende vapenhandel och
nedrustning.
Även andra projekt kan komma att kräva medelsutrymme under bud
getåret 1969/70. Såsom exempel nämns ett tidigare projekt avseende mass
medias roll i tvister, studiet av konflikter i den s. k. tredje världen, det
europeiska säkerhetssystemet samt studiet av medlingsprocessen i interna
tionella tvister.

Departementschefen
Jag förordar att anslaget räknas upp med 900 000 kr. till 2 550 000 kr.
Däri ingår medel för ytterligare ett kvalificerat biträde.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till Internationella institutet för freds- och
konfliktforskning för budgetåret 1969/70 anvisa ett an
slag av 2 550 000 kr.
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KAPITALBUDGETEN
Statens allmänna fastighetsfond
1. Inköp, uppförande och iståndsättande av fastigheter för utrikesrepresentationen
Under budgetåret 1967/68 anvisade Kungl. Maj :t 200 000 kr. för utred
ningar m. m. av utrikesrepresentationens lokalfrågor, 10 milj. kr. för ut
förande av beskickningsanläggningar i Moskva och Stockholm samt 620 000
kr. för iståndsättning av sändebudsbostaden i London.
Vid ingången av budgetåret 1968/69 stod till Kungl. Maj:ts disposition
dels 7,8 milj. kr. som anvisats under anslaget för budgetåret 1968/69, dels
av tidigare anvisade medel ett outnyttjat belopp om 1 263 000 kr. Av dessa
medel har Kungl. Maj :t hittills under budgetåret anvisat 490 000 kr. för för
värv av chefsbostad i Belgrad och 125 000 kr. för uppförande av tjänarbo
städer vid chefsbostaden i Nairobi.
Den för närvarande förhyrda chefsbostaden i Wellington kommer att ut
bjudas till försäljning i samband med att gällande kontrakt utlöper i början
av innevarande år. Bostaden är varken planmässigt eller tekniskt lämpad
som chefsbostad på längre sikt. Dessutom vilar, såsom anmälts i prop.
1966: 1 (bil. 5 s. 89), ett expropriationshot över fastigheten, varför den ej bör
förvärvas av statsverket. Byggnadsstyrelsens undersökningar har visat att
möjlighet numera föreligger att inköpa en annan mera lämpad chefsbostad.
Försöken att i Rabat finna en lämplig chefsbostad har anmälts senast i
prop. 1966: 1 (bil. 5 s. 88). Förhandlingar om förvärv av den f. n. förhyrda
fastigheten har nu inletts.
Den ekonomiska avräkningen beträffande kostnaderna för utförande av
beskickningsanläggningarna i Moskva och Stockholm, som berördes i prop.
1968: 1 (bil. 5 s. 24), har slutligt godkänts av de båda regeringarna i maj
1968 och byggnadsarbetena påbörjades i juli samma år. För projekteringen
och utförandet av de båda anläggningarna har hittills anvisats förskottsvis
14 milj. kr. under fonden för förlag till statsverket samt 13 milj. kr. under
förevarande anslag. Vidare har för projekteringen disponerats 950 000 kr.
från det under fonden för förlag till statsverket anvisade investeringsanslaget till vissa projekteringskostnader. För att slutföra arbetena behövs ytter
ligare 1,7 milj. kr. av investeringsmedel, som i huvudsak torde behöva tas i
anspråk under budgetåret 1969/70.
I prop. 1968: 1 (bil. 5 s. 24) anmäldes att i Paris en större våning förvär
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vals som sändebudsbostad samt att byggnadsstyrelsen utredde de ekonomis
ka förutsättningarna att på den statsägda fastigheten 58, avenue Marceau/25,
rue de Bassano uppföra en större kontorsbyggnad, som bl. a. skulle inrym
ma kanslilokaler. Byggnadsstyrelsens utredning har visat att ett sådant före
tag ej ger ett ekonomiskt resultat som kan tillstyrkas. Kontakt har därför
tagits med de franska myndigheterna för att än en gång utreda möjligheterna
att bebygga den statsägda tomten vid 17, rue Barbet de Jouy. Detta har re
sulterat i att preliminärt byggnadstillstånd begärts för uppförande på tomten
av såväl kansli som sändebudsbostad. Även om jämfört med tidigare rit
ningar det nu begärda byggnadstillståndet förutser något minskad bygg
nadsvolym, förordar jag att detta nybygge snarast utförs. Fastigheten 58,
avenue Marceau/25, rue de Bassano bör snarast försäljas bl. a. med hän
syn till fastighetens nuvarande oekonomiska utnyttjande. Kanslifrågan bör
under projekterings- och byggnadstiden lösas genom förhyrning av proviso
riska lokaler.
Arbetena på beskickningsanläggningarna i Lagos och Kairo (prop. 1968: 1
bil. 5 s. 23) har ännu inte påbörjats. Bl. a. på grund av andra trängande in
vesteringsbehov får igångsättningen i Lagos skjutas fram ytterligare något
år. Byggnadsarbetena i Kairo beräknas däremot kunna påbörjas vid årsskif
tet 1969/70 varför medel bör reserveras för detta ändamål.
Uppförandet av ambassadanläggningen i Islamabad (prop. 1966: 1 bil. 5 s.
90), omfattande kansli, chefsbostad och vissa personalbostäder, beräknas på
börjas hösten 1969. Vid samma tid beräknas även arbetena för anläggningen
i Peking (prop. 1967: 1 bil. 5 s. 55), omfattande förutom kansli och chefs
bostad även bostäder för hela den utsända personalen, komma att sättas i
gång.
Byggnadsstyrelsens utredning rörande sändebudsbostaden i London (prop.
1968: 1 bil. 5 s. 23) visade att den ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen
var att behålla och rusta upp den nuvarande statsägda fastigheten vid 27,
Portland Place. Orsaken härtill är i första hand det förhållandet att fastig
heten är kuturhistoriskt skyddad och därför skulle inbringa ett mycket lågt
pris vid en försäljning. Fastigheten har därför under år 1968 rustats upp till
en kostnad av 820 000 kr., varav 620 000 kr. av medel under förevarande an
slag. De angränsande kanslilokalerna kommer inom kort att utrymmas och
kansliet överflyttas till förhyrda moderna lokaler. Därvid bör kontraktet för
det nuvarande huvudkansliet, 29, Portland Place, avvecklas.
Liksom tidigare år (prop. 1968: 1 bil. 5 s. 24) bör utrymme beredas under
förevarande anslag för förvärv av personalbostäder.
I prop. 1968: 1 (bil. 5 s. 23) anfördes att den statsägda tidigare sändebuds
bostaden i Köln snarast borde avyttras. Denna försäljning har numera ägt
rum till ett pris av omkring 1,3 milj. kr.
Ambassaden i Haag har numera flyttat in i förhyrda moderna kansliloka
ler. Byggnadsstyrelsen undersöker för närvarande om den statsägda tidigare
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kanslifastigheten kan ändras till personalbostad. I annat fall bör den snarast
försäljas.
OECD-delegationen i Paris kommer inom kort att flytta in i nya lokaler
inrymda i OECD:s nybyggnad. Byggnadsstyrelsen utreder för närvarande
på vad sätt de statsägda tidigare kanslilokalerna vid 46, avenue Montaigne,
lämpligen bör utnyttjas. Mycket talar för att även dessa lokaler bör försäljas.
Med hänsyn till den beräknade medelsförbrukningen för de ändamål jag
nämnt samt angelägenheten av att kunna möta behov som kan uppkomma
beträffande de utlandsmyndigheter, där tomt- eller fastighetsfrågan ännu
inte lösts, bör anslaget räknas upp med 1,2 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Inköp, uppförande och iståndsättande av fastig
heter för utrikesrepresentationen för budgetåret 1969/70 an
visa ett investeringsanslag av 9 000 000 kr.
2. Inköp av tomt för beskickningen i Washington
Genom beslut av 1961 och 1962 års riksdagar (prop. 1961: 1 bil. 25, s. 5,
SU 23, rskr 65; prop. 1962: 1 bil. 5 s. 55, SU 3, rskr 3) anvisades ett investe
ringsanslag om sammanlagt 4 milj. kr. till inköp av tomt för uppförande av
kanslibyggnad i Washington. Preliminärt kontrakt har numera tecknats rö
rande förvärv av en lämplig tomt vid 4200 Massachusetts Avenue. För den
händelse kontraktsförhandlingarna ej skulle komma att slutföras innevaran
de budgetår bör liksom föregående år (prop. 1968: 1 bil. 5 s. 25) riksdagens
medgivande till fortsatt dispositionsrätt under nästa budgetår inhämtas be
träffande detta anslag.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att medge, att Kungl. Maj :t under budgetåret 1969/70 får
förfoga över det på riksstaten för budgetåret 1962/63 under
statens allmänna fastighetsfond anvisade investeringsanslaget Inköp av tomt för beskickningen i Washington.

Statens utlåningsfonder
Utrikesförvaltningens lånefond

Fonden uppgår f. n. till 1 125 000 kr. (prop. 1968: 1 bil. 5 s. 25, SU 3, rskr
3). Av fonden får 925 000 kr. disponeras för s. k. allmänna lån på högst
15 000 kr. i samband med tjänstemans förflyttning. Om särskilda omstän
digheter föreligger kan lån beviljas med högre belopp. Då synnerliga skäl
föreligger får lån beviljas även för medelsbehov som uppkommit under lö
pande stationering utomlands utan samband med förflyttning. Lånen skall
amorteras på tre år.
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Återstoden av fonden, d. v. s. 200 000 kr., disponeras för särskilda lån på
högst 5 000 kr. till tjänstemän vid utrikesförvaltningen för inköp av möbler
och andra inventarier (möbellån). Längsta amorteringstid är fem år, men
i övrigt gäller samma villkor som för de s. k. allmänna lånen.
Utlandslönesystemet förutsätter att tjänstemännens behov av kredit i
samband med omstationering skall kunna tillgodoses genom lånefonden
(prop. 1963: 75 s. 100, SU 125, rskr 298). Antalet handelssekreterare har
successivt ökat och även vissa andra tjänstemän, t. ex. utlandsstationerad
SJ-personal, bör få utnyttja lånefonden. Den ökade belastningen på fonden,
som förorsakas härav, gör att fonden bör tillföras ytterligare 100 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Utrikesförvaltningens lånefond för budgetåret
1969/70 anvisa ett investeringsanslag av 100 000 kr.
Biståndsförvaltningens lånefond

Fonden står till förfogande för SIDA:s bilaterala experter. Bestämmelser
angående fondens förvaltning och lånevillkor har fastställts av Kungl. Maj :t
den 13 maj 1966. Fondens kapitalbelopp uppgår f. n. till 500 000 kr.
Antalet bilaterala experter väntas öka med ca 50 under budgetåret 1969/
70. SIDA föreslår därför att fonden ökas med 200 000 kr.

Departementschefen
Jag förordar att fonden tillförs ytterligare 200 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Biståndsförvaltningens lånefond för budgetåret
1969/70 anvisa ett investeringsanslag av 200 000 kr.
Yad föredraganden sålunda med instämmande av
statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans
Maj :t Konungen.
Ur protokollet:

Gunnel Anderson
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Bilaga 5.1

Förteckning över Sveriges lönade utlandsmyndigheter och olönade
konsulat med utsänd lönad tjänsteman den 1 januari 1969
I. Beskickningar med angivande inom parentes av subsidiära ackrediteAddis Abeba
(Tananarive)
Alger
(Bamako)
Ankara
Athen
Bagdad
(Kuwait)
Bangkok
(Kuala Lumpur, Rangoon, Singa
pore, Vientiane)
Beirut
(Amman, Damaskus, Jeddah,
Nicosia)
Belgrad
Bern
Bogotå
(Panamå, Quito)
Bonn
Bryssel
(Luxemburg)
Budapest
Buenos Aires
(Asunciön)
Bukarest
Canberra
Caracas
(Port-au-Prince, Santo Domingo,
Port-of-Spain)
Dar es Salaam
Djakarta
(Manila)
Dublin
Guatemala
(Managua, San José, San Salvador,
Tegucigalpa)
Haag
Helsingfors
Jeddah*
Kairo
Med

*

(Khartoum, Mogadiscio)
Khartoum*
Kinshasa
(Brazzaville, Libreville, Yaoundé)
Köpenhamn
Lagos
(Accra, Niamey, Ouagadougou,
Porto Novo)
Lima
(La Paz)
Lissabon
London
Lusaka
(Zomba)
Madrid
Mexico
(Havana)
Monrovia
(Abidjan, Conakry, Freetown)
Montevideo
Moskva
(Ulan Bator)
Nairobi
(Kampala)
New Delhi
(Colombo, Kathmandu)
Oslo
Ottawa
Paris
Peking
(Phnom-Penh)
Prag
Pretoria
(Maseru)
Quito*
Rabat
(Bathurst, Dakar)
Rawalpindi
Reykjavik
Rio de Janeiro

betecknad beskickning förestås av en t. f. chargé d’affaires.
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Rom
Santiago de Chile
Sofia
Teheran
(Kabal)
Tel Aviv
Tokio
(Seoul)

Tunis
(El Beida)
Warszawa
Washington
Wellington
Wien

II. Delegationer
Sveriges ständiga representation vid Förenta Nationerna i New York
Sveriges ständiga delegation hos de internationella organisationerna i Geneve
Sveriges delegation hos Organisationen för ekonomiskt samarbete och ut
veckling (OECD) i Paris
Sveriges delegation hos de europeiska gemenskaperna
Europeiska kol- och stålunionens Höga Myndighet (CECA) i Luxemburg
Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) i Bryssel
Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEC) i Bryssel
III. Lönade konsulat
a) Generalkonsulat
Antwerpen
Berlin
Chicago
Genua
Hamburg
Hongkong
Houston
Istanbul
London
Milano
Minneapolis
Montreal
New York
San Francisco

b) Konsulat
Gdansk
Karachi
Mariehamn
Narvik
Rotterdam
Sydney

IV. Olönade konsulat med utsänd lönad tjänsteman i icke-chefsställning
(gk = generalkonsulat, k = konsulat)
Manila, gk
Barcelona, gk
Marseille, k
Damaskus, gk
Palma de Mallorca, k
Frankfurt a. M., k
Säo Paulo, gk
Havana, k
Seoul, gk
Las Palmas, k
Tripoli, k
Liverpool, k
Los Angeles, k
V. Informationskontor
Svenska informationskontoret (SIS) i New York
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Bilaga 5.2

Översikt av utrikesförvaltningens diplomatiska och konsulära tjänster
den 1 januari 1969
Utrikesdepartementet

Kab.sekr., bitr. kab.sekr., utrikesministerns sekr..........................
Politiska avd...........................
Rättsavd..............................
Handelsavd............................
Administrativa avd..............
Avd. för internationella bist.ärenden
Rapportsekretariatet.................
Protokollet .....................
Pressbyrån ...................
Informationsbyrån...............
Arkivet..........................
Förhandlingsgrupp...........
Inspektören ..........................
Summa utrikesdepartementet

Kabinettssekreterare
Utrikesråd
Kansliråd

Byråchefer
Departementssekreterare

Departements- och
kanslisekreterare
Attachéer

Förste
kanslister
Kanslister

C 1—5

B 5—6

A 18—28

A 11—19

2
4

10

4

4

10

4
3

16

i
1
X

5

5

2

3

X
1

1
2

x
25

15

55

10

Utrikesrepresentationen

A. Lönade utlandsmyndigheter

Addis Abeba ..........................
Alger.....................................
Ankara..............................
Antwerpen, gk............................
Athen ............................
Bagdad..............................
Bangkok ............................
Beirut ............................
Belgrad..............................

Sändebud
Generalkon
suler

Ambassad
råd
Handelsråd

Förste
ambassadsekreterare
Konsuler
Ambassad
sekreterare
Vicekonsuler
Attachéer

Kanslister
Konsuler
Vicekonsuler
Förste
kanslister
Kanslister

Lönegrad

G 1, B

A 18—28

A 11—24

C2
C1
C2
B6
C2
C1
C2
C1
C2

6

1
1
1

1
2

1

1
1
1

1

1

1

2
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Lönegrad
Berlin, gk...........
Bern...................
Bogotå...............
Bonn...................
Bryssel...............
Bryssel, del.........
Budapest...........
Buenos Aires ..
Bukarest ...........
Canberra ...........
Caracas...............
Chicago, gk ....
Dar es Salaam ..
Djakarta ...........
Dublin ...............
Gdansk, k...........
Geneve, del.........
Genua, gk1 ----Guatemala ....
Haag...................
Hamburg, gk ..
Helsingfors ....
Hongkong, gk ..
Houston, gk ....
Istanbul, gk ....
Jeddah ...............
Kairo....................
Karachi, k
Khartoum...........
Kinshasa ...........
Köpenhamn
Lagos ...............
Lima...................
Lissabon ...........
London ...............
London, gk
Lusaka...............
Madrid...............
Mariehamn, k2..
Mexico...............
Milano, gk
Minneapolis, gk
Monrovia...........
Montevideo
Montreal, gk....
Moskva...............
Nairobi...............
Narvik, k...........
New Delhi
New York, gk ..
New York, repr.
Oslo ...................
Ottawa...............
Paris...................
Paris, del...........
Peking .............
Prag...................
Pretoria.............

C 1, B

C2
C2
C2
C5
C2
C2
C1
C2
C 1
C2
C 1
C2
C 1
C 1
C 1

6

A 18—28

63

A 11—24

1

2

1

1

1

1

3

4

2

1

1

2

1

1

1
1
1
1
1

1

1

2
1

1

1
1
2

C2

2

3

1
2

C 1
C2
C2
C5
B6
B6
B6

1

1

1

2

2

1

2

1

1
1
1
1

C2

1

1

2

1
2

1

C1
C5
C1
C 1
C2
C5
C1
Cl
C2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

3

2

2

1

1

C2
C1
B6
C1
C1
C1
C5
C 1

2

1
1

3
1

1
1
1

1

4

3

1

1
1

C2
C2
C5
C5
C2
C5
C2
C2
C2
C2

Konsulatschefen placerad i Milano.
Konsulatet förestås av en tjänsteman med arvode.
Byrådirektör i Ae 28 inkluderad.

1

1

2

1

1

•5

1

4

1

2

2

1

1

1

3

3

2
1

1

1

1

1

1
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Lönegrad

Quito ......................................................
Rabat ......................................................
Rawalpindi .............................................
Reykjavik.................................................
Rio de Janeiro.........................................
Rom.................................................
Rotterdam, k .........................................
San Francisco, gk ................................
Santiago de Chile....................................
Sofia.................................................
Sydney, k.................................................
Teheran......................................................
Tel Aviv .................................................
Tokio...........................................
Tunis.................................................
Warszawa.........................................
Washington.............................................
Wellington ..................................
Wien...............................................

| C 1, B

6

A 18—28

1

C 1
C1
Cl
C2
C2

| A 11—24
1

1
1

1
1
1

1

2

2

1

i

2

C2
C 1
C 1

i
i

C
C
C
C
C
C
C
C

1

3
3
1
1
2

2
1
2
1
2
5
1
2

1

2

1

1

1

i
i

2

2

1

7

2

2

2

B. Olönade utlandsmyndigheter med
utsänd lönad tjänsteman
Barcelona, gk .........................................
Damaskus, gk.........................................
Frankfurt a. M., k................................
Havana, k .............................................
Las Palmas, k.........................................
Liverpool, k.............................................
Los Angeles, k.........................................
Manila, gk .............................................
Marseille, k ....................................
Palma de Mallorca, k............................
Säo Paulo, gk .........................................
Seoul, gk ...........................................
Tripoli, k.................................................

1

1
1
1
1
2
1
1
1
1
2

i
i
i

Summa utrikesrepresentationen

76

23

93

128

Totalt

101

38

148

138
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Register

Sid.

1

ÖVERSIKT
DRIFTBUDGETEN
A. Utrikesdepartementet m. m.
Kr.

4
7
8
8
8
9
9
9
10
10

Utrikesförvaltningen ........................................................................... 108 256 000
3 650 000
Representationsbidrag till utlandstjänstemän .............................
3 760 000
Inventarier för beskickningar, delegationer och konsulat
1 000
Kursdifferenser ......................................................................................
1 600 000
Ersättningar åt olönade konsuler....................................................
3 700 000
Särskilda förhandlingar med främmande makter.........................
80 000
Kostnader för vissa nämnder m. m.....................................................
125
000
Kommittéer m. m.....................................................................................
195 000
Extra utgifter...........................................................................................
900 000
Tillfälliga representationskostnader ..................................................
122 267 000

B. Bidrag till vissa internationella organisationer

11 Permanenta skiljedomstolens internationella byrå i Haag ....
11 Förenta Nationerna ...........................................................................
12 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)
12 Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA).........................
13 Europarådet ........................................................................................

5 000

11 000 000
4 500 000

2 100 000
1 350 000
18 955 000

C. Utvecklingsbistånd

18
22
38
43

Vissa FN-organs biståndsprogram.................................................... 114 280 000
210 000 000
Fältverksamhet ..........................................................................
Rekrytering och utbildning av fältpersonal samt informations
5 302 000
verksamhet ........................................................................................
14 982 000
Styrelsen för internationell utveckling (SIDA).............................
344 564 000

D. Information om Sverige i utlandet
47 Information om Sverige i utlandet...................................

9 615 000
9 615 000

66
Sid.

Kr.

E. Diverse
51
51
51

Gottgörelse av kostnader för sjöfolk och nödställda svenska
medborgare m. fl................................................................................
Bestridande av resekostnader för inom Förenta Nationerna ut
sedda svenska stipendiater...................................................... ..
Information om mellanfolkligt samarbete och utrikespolitiska

275 000
15

qqq

,,

*råg01\ ‘ ..........................................................................................

865 000

54

Bidrag till Internationella institutet för freds- och konflikt
forskning .............................................................................................

2 550 000
3 705 000

Summa för driftbudgeten 499 106 000
KAPITALBUDGETEN

Statens allmänna fastighetsfond
56

Inköp, uppförande och iståndsättande av fastigheter för utrikesrepresentationen......................................................................

9

qoo

000

9 000 000

Statens utlåningsfonder
58
59

Utrikesförvaltningens lånefond.........................................................
Biståndsförvaltningens lånefond .................................................. ..

100 000
200 000

Summa för kapitalbudgeten

9 300 000

300 000

Totalt för utrikesdepartementet 508 406 000

MARCUS BOKTR. STHLM 1968 680582

BIHANG
TILL

RIKSDAGENS PROTOKOLL
ÅR 1969
FÖRSTA SAMLINGEN
ANDRA BANDET

Bilagor till Kungl. Maj:ts proposition nr 1
angående statsverkets tillstånd och behov:
försvarsdepartementet,
socialdepartementet,
kommunikationsdepartementet,
finansdepartementet

BILAGA

6

TILL STATSVERKSPROPOSITIONEN

1969

FÖRSVARSDEPARTEMENTET
ÖVERSIKT
Försvarsdepartementets verksamhetsområde omfattar det militära för
svaret samt civilförsvaret, signalskyddet och det psykologiska försvaret.
Dessutom svarar departementet för de samordningsfrågor som rör total
försvaret.
1968 års försvarsbeslut m. m.

På grundval av 1965 års försvarsutrednings betänkande Säkerhetspolitik
och försvarsutgifter (SOU 1968: 10) har 1968 års riksdag efter förslag i
prop. 1968: 110 fattat beslut om försvarsutgifterna för budgetåren 1968/69__
1971/72 (SU 122, rskr 281). Beslutet innebär att den ekonomiska ramen för
det militära försvaret för fyraårsperioden har fastställts till 19 512
mdj. kr. i prisläge maj 1967. I detta belopp ingår återtagning av de 242
milj. kr. som på grund av konjunktur anpassningen inte disponerades bud
getåret 1966/67. Utöver ramen tillkommer medel för återstående investe
ringar för nya I 1 och Ing 1 samt för beredskapsstyrkan för FN-tjänst,
försvarets fabriksverk och flygtekniska försöksanstalten m. m.
Den av riksdagen fastställda utgiftsramen är fördelad med 17 742 milj.
kr. på grundutgifter och 1 770 milj. kr. på utgifter för kompletteringar.
Utgiftsramen skall liksom hittills kompenseras för pris- och lönestegringar.
Till grundutgifter har i princip förts de utgifter som krävs på grund av
redan gjorda åtaganden och andra bindningar. Således har till grundutgif
ter för materiel hänförts utgifter för att betala beställningar som dels har
lagts ut t. o. m. budgetåret 1967/68 enligt gällande planer, dels görs efter
den 1 juli 1968 för att fullfölja tidigare beslutade åtgärder. De beräknade
grundutgifterna innebär i övrigt bl. a. att värnpliktiga t. v. utbildas i hu
vudsak i den omfattning som beslöts av 1966 års riksdag, att befintliga ma
teriel- och fastighetstillgångar underhålls, att incident- och kuppförsvarsberedskap upprätthålls i hittillsvarande omfattning och att den beslutade
förbättringen av inbrottsskyddet vid vapen- och ammunitionsförråd genom
förs.
Utgifterna för kompletteringar avser främst materielanskaffningar som
behövs för att nå en tillfredsställande balans i organisationen och skapa
handlingsfrihet på längre sikt. Till kompletteringar har för armén beräknats
720, för marinen 200 och för flygvapnet 670 milj. kr. Därutöver har beräk1— Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 1. Bil. 6

2
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nats 110 milj. kr. för forskning och utveckling och 70 milj. kr. för att för
bättra värnpliktsförmånerna och öka krigsmaktens strategiska rörlighet.
Fördelningen av grundutgifter och utgifter för kompletteringar på de
olika budgetåren under beslutsperioden framgår av följande sammanställ
ning (milj. kr.).
1968/69

1969/70

1970/71

1971/72

Totalt

Grundutgifter.............
Kompletteringar.........

4 689
93

4 639
221

4 372
538

4 042
918

17 742
1 770

Totalt

4 782

4 860

4 910

4 960

19 512

Beträffande civilförsvaret innebär försvarsbeslutet en anslags
ram för budgetåren 1968/69—1971/72 om sammanlagt 453,3 milj. kr. i pris
läge maj 1967. Härav faller 113,3 milj. kr. på budgetåret 1968/69 och 114,
114 resp. 112 milj. kr. på de därpå följande tre budgetåren. Ramen skall
som hittills anpassas till pris- och löneutvecklingen.
Med de fastställda anslagsramarna kan den organisatoriska uppbyggna
den av civilförsvaret i stort sett avslutas under perioden 1968/69—1971/72.
Vidare kan ledningscentraler och skydd för undsättningsenheter byggas ut så
att organisationen får avsedd effekt. Skyddet för civilförsvarsorganisation
och befolkning mot kemiska stridsmedel förbättras och förutsättningar ska
pas för en ändamålsenlig förvaring av anskaffad materiel.
I anslutning till 1968 års försvarsbeslut har förberedelser vidtagits för
att införa nya riktlinjer för den långsiktiga planeringen av
krigsmaktens och civilförsvarets framtida utformning. Avsikten är att ut
vecklingen på lång sikt skall regleras genom s. k. perspektivplanering. Den
na planering syftar till att formulera och analysera alternativa utformningar
av krigsmakten och civilförsvaret i stort och att ange alternativa möj
ligheter att lösa olika typer av uppgifter inom krigsmakten och civilförsva
ret. I perspektivplanerna som avses sträcka sig 15 år framåt i tiden skall
alternativ för krigsmaktens och civilförsvarets långsiktiga utveckling redo
visas.
Verksamheten inom de närmaste fem åren avses bli inriktad med hjälp
av programplaner. I dessa redovisas krigsmaktens och civilförsvarets upp
gifter uppdelade på ett antal målinriktade program (delprogram). Program
planerna som i princip varje år förskjuts ett år framåt i tiden skall vara ett
instrument för medelsdispositioner på olika nivåer. Planerna skall vara ut
formade så att det klart framgår hur olika beslut påverkar framtida hand
lingsmöjligheter.
Som underlag för viktigare beslut om förändringar i organisation eller
utrustning avses särskilda systemplaner upprättas. Med »system» avses
inte bara vapensystem utan varje grupp av aktiviteter för vilka ett bestämt
mål kan anges. Systemplanerna skall täcka systemens totala beräknade
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livslängd. Avsikten är att de skall klarlägga de praktiska handlingsmöj
ligheterna för de olika systemen och ange konsekvenserna av olika val.
För att förbereda övergången till det nya planeringssystemet har överbe
fälhavaren och civilförsvarsstyrelsen fått i uppdrag att bedriva studier för
beskrivning och urval av angreppsfall som bör ligga till grund för krigs
maktens och civilförsvarets framtida utformning. Överbefälhavaren och
civilförsvarsstyrelsen har vidare ålagts att utarbeta en perspektivplan för
krigsmaktens resp. civilförsvarets utveckling under åren 1972—1986.
På det organisatoriska området beslöts under budgetåret
1967/68 flera rationaliseringar. Efter förslag av försvarets fredsorganisationsutredning fattades således beslut om indragning av F 9 och nedlägg
ning av flygverksamheten vid F 18. För ledning av materielförvaltningen
inom krigsmakten inrättades ett gemensamt verk, försvarets materielverk,
genom sammanslagning av försvarets förvaltningsdirektion, försvarets in
tendenturverk samt armé-, marin- och flygförvaltningarna. Vidare tillkom
försvarets rationaliseringsinstitut som organ för försvarets rationaliseringsverksamhet. Beslut fattades också om ett nytt system för inskrivning och
redovisning av värnpliktiga. I samband därmed organiserades centrala värnpliktsbyrån om till värnpliktsverket. Samtidigt fattades principbeslut om
att inrätta regionala värnpliktskontor för inskrivning och personalredovis
ning. Slutligen kan nämnas att flygtekniska försöksanstaltens organisation
anpassades till det beräknade framtida behovet av anstaltens tjänster.
Förändringar till budgetåret 1969/70

Prisregleringen av de rambundna försvarsutgifterna sker f. n.
med hjälp av särskilt beräknade prisregleringstal. Det har emellertid ansetts
riktigare att låta kompensationen avse ändringarna i den allmänna pris
nivån i stället för de prisändringar som är speciella för försvarets konsum
tion. Beräkningen av särskilda prisregleringstal för försvaret bör därför
slopas. Prisregleringen av försvarsutgifterna föreslås fr. o. m. budgetåret
1969/70 ske på grundval av nettoprisindex. Vid bestämmandet av de eko
nomiska ramarna i 1968 års försvarsbeslut utgick man emellertid från gäl
lande indexreglering. Med hänsyn härtill har utgiftsramen för det militära
försvaret och anslagsramen för civilförsvaret enligt försvarsbeslutet räk
nats om för att neutralisera skillnaden mellan prisregleringstalen och net
toprisindex.
Justeringen av den militära utgiftsramen framgår av sammanställningen
på följande sida (milj. kr.).
För civilförsvaret beräknas kompensationen för övergång till nettopris
index till sammanlagt 4 milj. kr. Med hänsyn till att priskompensationen
av civilförsvar sramen sker i efterhand bör detta belopp fördelas med 1 milj.
kr. på budgetåret 1971/72 och 1,5 milj. kr. på vart och ett av budgetåren
1972/73 och 1973/74.
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1969/70

1970/71

1971/72

4 770

4 820

4 960

90

90

—

4 860

4 910

4 960

Anslagsram enligt försvarsbeReservationsmedelsförbrukning enligt försvarsbeslutet
Utgiftsram enligt försvarsbeJustering m. h. t. indexföränd
ringen .......................................

70

160

240

Justerad utgiftsram..................

4 930

5 070

5 200

Inom ramen för de medel som enligt försvarsbeslutet har avsatts för att
förbättra vämpliktsförmånerna föreslås att antalet fria hem
resor under grundutbildning fördubblas. Försöksverksamhet med vidgad
rätt till flygresor samt med viss charterverksamhet föreslås anordnas. Vida
re föreslås väsentligt ökade resurser för fritidsundervisning och trivsel- och
förströelseåtgärder för värnpliktiga. Försvarets personalvård föreslås få
tio nya konsulenter. På detta område beräknas slutligen att bostadsbidragtill ensamstående värnpliktiga under grundutbildning skall kunna utgå i
ökad omfattning.
Tjänstgöringen för vapenfria tjänstepliktiga har nyligen
lagts om enligt beslut av 1966 års riksdag (prop. 1966: 107, 2LU 45, rskr
269). Utgifterna för vapenfriverksamheten förutsattes vid beslutet i fort
sättningen belasta elfte huvudtiteln men skulle för budgetåren 1966/67——
1968/69 övergångsvis bestridas från fjärde huvudtiteln. Orsaken härtill var
bl. a. att vissa ersättningsfrågor rörande de vapenfrias utbildning och tjänst
göring krävde ytterligare utredning. Dessa undersökningar har ännu inte
kunnat avslutas. Med hänsyn härtill bör kostnaderna för de vapenfria också
i fortsältningen övergångsvis belasta fjärde huvudtiteln.
Anslagsramen för det militära försvaret föreslås för nästa budget
år i pris- och löneläge maj 1968 till 5 135,2 milj. kr. Av anslagsbeloppet
utgör 2,1 milj. kr. kompensation för prisstegringar på kapitalbudgeten
för budgetåret 1967/68 och 190 milj. kr. beräknad prisreglering från maj
1968 till medelkostnadsläget för nästa budgetår. Utöver anslagsramen avses
160 milj. kr. av reservationsmedel tas i anspråk under nästa budgetår.
Därav utgör 90 milj. kr. del av återtagningen av de medel som inte dis
ponerades budgetåret 1966/67, medan 70 milj. kr. hänför sig till juste
ringen av utgiftsramen på grund av den ändrade indexmetoden för reglering
av prisstegringar. Utgiftsramen blir härigenom 5 295,2 milj. kr.
Jämfört med innevarande budgetår innebär detta en ökning med 93,3 milj.
kr. För övriga militära ändamål — FN-beredskapsstyrka, flyttning av I 1
och Ing 1, m. m. — föreslås 29,3 milj. kr., en minskning med 23,1 milj. kr.
För civilförsvaret m. m. beräknas sammanlagt 147 milj. kr., dvs. cn
ökning med 18,3 milj. kr. Anslagsramen för civilförsvaret har räknats om
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för prisförändringar m. m. enligt tidigare grunder från 125,5 milj. kr. till
135,6 milj. kr. För försvarets fabriksverk, flygtekniska försöksanstalten och
seismologiska multipelstationen beräknas sammanlagt 54,4 milj. kr., vilket
är en minskning med 39,2 milj. kr.
Totalt inom försvarsdepartementets verksamhetsområde föreslås för nästa
budgetår anslag om 5 675,9 milj. kr., vilket är 261,1 milj. kr. mer än bud
getåret 1968/69.
Anslagsmedlens fördelning
Belopp (milj. kr.)
Ändamål

Ram för det militära försvaret
Armén......................................
Marinen....................................
Flygvapnet..............................
Gemensamt.............................
Prisreglering............................
Summa
Övriga militära ändamål ....
Civilförsvaret m. m...................
Försvarets fabriksverk, flyg
tekniska försöksanstalten och
seismologiska multipelstationen.............................................
Lönekostnadspålägg för militära ramen ............................
Totalt inom försvarsdepartementets verksamhetsområde
1

1968/69

1969/70

Förändring

1 506,7
670,9
1 698,0
909,5
355,0

1 632,6
656,6
1 647,0
1 009,0
190,0

+ 125,9
— 14,3
— 51,0
+ 99,5
— 165,0

5 140,1

5 135,2

-

52,4
128,7

29,3
1147,0

— 23,1
+ 18,3

93,6

54,4

— 39,2

—

310,0

+ 310,0

5 414,8

5 675,9

+ 261,1

4,9

Inkl. lönekostnadspålägg

Långsiktiga planer

Det viktigaste långsiktiga projektet inom försvarsdepartementets om
råde är f. n. att fullfölja försöksverksamheten med det nya plane
ringssystemet. Som tidigare har redovisats har överbefälhavaren och
civilförsvarsstyrelsen i detta syfte redan lämnats vissa studieuppdrag m. m.
Såvitt man nu kan bedöma, bör av överbefälhavaren och civilförsvarssty
relsen upprättade perspektivplaner kunna utgöra underlag för förslag om
avvägningen av krigsmaktens och civilförsvarets fortsatta utveckling efter
budgetåret 1971/72.
Inom ramen för arbetet med det nya planeringssystemet kommer arbetet
med att utforma en programbudget för försvarsdepartementets
utgiftsområde att fortsätta. Ett av de problem som därvid återstår att lösa
är programbudgeteringens återverkningar på anslagssystemet. Dessa berör
inte bara försvarets myndigheter utan måste också ses i förhållande till
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statsförvaltningen i övrigt. Det bedöms därför nödvändigt att sätta in dessa
frågor i sitt större sammanhang, innan beslut fattas om att gå över till
programbudgetering.

Materielanskaffning för det militära försvaret

Det militära försvarets styrka under de närmaste åren är främst resul
tat av materielanskaffningar och andra åtgärder som har beslutats under
en lång följd av år. För anskaffning av intendentur-, sjukvårds- och tygmateriel m. m. har för perioden 1968/69—1971/72 beräknats inemot 6 mil
jarder kr. inom ramen för grundutgifterna (prisläge maj 1967). Härtill
kommer ca 1,7 miljarder kr. för kompletterande anskaffningar av tygmateriel m. m. enligt försvarsbeslutet. Den ekonomiska ramen för fyraårs
perioden ger alltså utrymme för ett betydande tillskott av materiel för det
militära försvaret.
Under budgetåret 1969/70 kommer att anskaffas intendentur- och sjukvårdsmateriel främst för det löpande behovet i fred men också för att täcka
vissa brister i krigsutrustningen. En ny uniform, uniform m/68, har fast
ställts för användning inom armén och kustartilleriet.
Liksom tidigare har den allmänna strävan varit att få stort utrymme för
anskaffning av tygmateriel. De beräknade leveranserna under nästa budget
år av organisations- och effektbestämmande materiel m. m. avser bl. a. till
armén pansarvärnspjäser, bärbara luftvärnsrobotar (Redeye), pansar bandvagnar och stridsvagnar, till marinen lätta helikoptrar och mate
riel för rörliga spärrförband samt till flygvapnet jaktflygplan (Dra
ken), jaktrobotar och materiel för stridsledning. Härtill kommer åtskilliga
nybeställningar av materiel för leverans ett senare budgetår.

Organisation och personal m. m.

Personalläget beträffande anställd personal utom reservpersonal inom
försvaret och civilförsvaret m. m. belyses av den på följande sida intagna
sammanställningen som grundar sig på uppgifter från myndigheterna. Per
sonalen i försvarets fabriksverk är inte inräknad.
Antalet värnpliktiga under grundutbildning beräknas av försvarsgrenschcferna för nästa budgetår till omkring 50 200 och antalet tjänstgöringsdagar till ca 16 365 000. Antalet värnpliktiga som genomgår repeti
tionsutbildning nästa budgetår beräknas till omkring 106 400 och antalet
tjänstgöringsdagar till omkring 2 265 000.
Försvarets fredsorganisationsutredning har avlämnat ett betänkande med
förslag till rationalisering av skolverksamheten inom
flygvapnet och organisation av flygvapnets förband
inom stockholmsområdet. Beredningen av förslaget beräknas
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Armén
Sum
ma

Marinen

Flygvapnet

7

Gemensamt

CivilförMilitär
Militär
Militär
Militär
o civil- Civil o civil- Civil o civil- Civil o civil- Civil svamilitär perso militär perso militär perso militär perso ret
perso nal m. m.
perso
perso
nal
perso
nal
nal
nal
nal
nal
nal

1. 10. 1967
Antal
tjänster......... 56 033 13 355
anställda... 50 430 10 749
vakanser. .. 5 603 2 606

8

1. 10. 1968
Antal
tjänster.... 55 857 13 182
anställda. . . 50 738 10 837
vakanser. .. 5 119 2 345

8

1. 10. 1969
Beräknat antal
tjänster.... 55 482 13 099
anställda. . . 51 008 10 957
vakanser. .. 4 474 2 142

8

8

8

8

1 844 11 217
1 664 10 544
180
673

553
542

806

4 771
4 524
247

6

387
5 808
579

4 843
4 658
185

1 908 11 306
1 756 10 725
152
581

528
523
5

391
5 926
465

4 715
4 604

1 909 11 223
1 774 10 683
540
135

547
544
3

773
740
33

5 266
4 231
1 035

3 760
3 748

801
776
25

5 250
4 135
1 115

3 652
3 520
132

744
723

5 258
4 280
978

3 596
3 517
79

6

21

6

494

5

688

12

111

11

kunna avslutas i sådan tid att förslag i ämnet kan föreläggas 1969 års vår
riksdag.
överbefälhavaren har lagt fram förslag om ändrad organisation av mi
litärsjukvårdens centrala och regionala ledning m. m. Beredning av för
slaget pågår. Frågan berör bl. a. försvarets sjukvårdsstyrelse,
försvarsgrensstaberna och militärområdesstaberna.
Förslag i ämnet beräknas kunna föreläggas 1969 års vårriksdag.
1968 års riksdagsbeslut (prop. 1968: 34, SU 92, rskr 214) om nytt system
för inskrivning och redovisning av värnpliktiga innefattade principbeslut
om att inrätta tre värnplikts kontor för inskrivnings- och personalredovisningsverksamheten. Förslag till organisation av kontoren läggs nu
fram.

Hemvärn och frivilliga försvarsorganisationer

Det ekonomiska stöd som hemvärnet och vissa organisationer för fri
villig försvarsverksamhet får från anslag under fjärde huvudtiteln fram
går av tabellen på följande sida. De anslagsökningar som föreslås för nästa
budgetår syftar till att kompensera prisförändringar.
1966 års värnpliktskommitté föreslår i ett betänkande utökat ekonomiskt
stöd till vissa frivilliga försvarsorganisationer. Utredningen överväger f. n.
hemvärnets verksamhet. Utredningens förslag beräknas bli avlämnat i sådan
tid att Kungl. Maj :t kan förelägga 1970 års riksdag ett samlat förslag.
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Anslag enligt riksstaten (tusental kr.)
Budgetår

Organisation

Hemvärnet...................
Sjö värnskåren.............
Svenska Aeroklubben.
Frivilliga befälsutbildningsrörelsen...........
Lottaorganisationen ..
Skytterörelsen.............
Röda Korset................
Svenska Blå Stjärnan.
Centralförbundet Folk
och Försvar.............
Summa

1966/67

1967/68

1968/69

1969/701
(förslag)

13 331
600
400

14 785
615
400

16 848
665
405

17 501
665
420

4 950

5 150

2 100

2 200

2 435
310
45

2 560
325
50

5 533
2 391
2 709
354
53

5 721
2 472
2 801
366
55

380

400

440

465

24 551

26 485

29 398

30 466

Förändring
1968/69—
1969/70

+ 653
+

15

+
+
+

188
81
92
12

+

2

25
+
+ 1068

1 Inkl. utgifter under anslagen Armén: Förband med särskild budget och Marinen: Förband
med särskild budget

Byggnadsverksamhet m. m.

Reparation och underhåll samt iståndsättning m. m. av försvarets fas
tigheter betalas dels från de på driftbudgeten uppförda anslagen till ersätt
ningar till försvarets fastighetsfond, dels av de medel under myndighets
anslagen som är avsedda för hyreskostnader. För dessa ändamål tas upp
sammanlagt 289,8 milj. kr., vilket är 11,1 milj. kr. mer än innevarande
budgetår.
För iståndsättning av försvarets fastigheter beräknas 80,4 milj. kr. för
nästa budgetår. Härav beräknas 26 milj. kr. för kasernrenoveringar. Detta
medger fortsatta kasernrenoveringar i samma höga takt som under de
senaste budgetåren.
För investeringar i byggnader och mark tas under försvarets fastighets
fond upp investeringsanslag om sammanlagt 207,2 milj. kr. I detta belopp
ingår 21,7 milj. kr. för nya kasernetablissement för 11 och Ing 1, vilket
belopp ligger utanför utgiftsramen för det militära försvaret. Vid anslags
beräkningen har beaktats att 66,4 milj. kr. skall tas i anspråk av tidigare
outnyttjade belopp.
Den beräknade medelsförbrukningen för byggnadsarbeten och markför
värv under kapitalbudgeten samt föreslagna medel för iståndsättningsarbeten under staten för försvarets fastighetsfond uppgår till sammanlagt ca
361,5 milj. kr., varav 334,5 milj. kr. avses för byggnads- och iståndsättningsarbeten och 27 milj. kr. för markförvärv. Motsvarande belopp för inne
varande budgetår är 366,5 resp. 338,5 och 28 milj. kr.
Civilförsvaret m. m.

Uppbyggnaden av civilförsvaret enligt de grunder som tidigare har god
känts av statsmakterna beräknas i stort sett kunna avslutas under perio
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den t. o. m. budgetåret 1971/72. Inom vissa sektorer, främst skyddsrums
byggande, måste uppbyggnaden ses på längre sikt. Frågor som har sam
band med skyddsrumsbyggandet ses över inom försvarsdepartementet i
syfte att klarlägga förutsättningarna för ett fortsatt skyddsrumsbyggande
som är anpassat till civilförsvarets långsiktiga utveckling i stort.
För nästa budgetår beräknas medel för fortsatt planenlig uppbyggnad av
den mobiliseringsbara organisationen och för att ställa i ordning lednings
centraler m. m.
För beredskapsnämnden för psykologiskt försvar beräknas för nästa
budgetår medel för en ökad studie- och forskningsinsats i frågor om psyko
logisk krigföring och opinionsbildning.

Försvarets fabriksverk

Fabriksverkets vinst- och förlusträkning för budgetåret 1967/68 utvisar
ett bruttoöverskott på 29,7 milj. kr. mot 18,1 milj. kr. för budgetåret 1966/
67. Det förbättrade resultatet kan till stor del förklaras av att centrala verk
staden i Arboga har förts över till fabriksverket den 1 juli 1967.
Fabriksverket skall enligt gällande bestämmelser till statsverket inleve
rera dels ränta på det i fabriksverkets fond investerade nettokapitalet,
det s. k. överskottet, dels avskrivningsmedel. För budgetåret 1967/68 har
inlevererats 8 milj. kr. i form av överskott och 7,2 milj. kr. i form av av
skrivningsmedel. Härutöver har verket i enlighet med Kungl. Maj :ts beslut
inlevererat ytterligare 2 milj. kr. av vinstmedel. Summan av vad verket in
levererat till statsverket uppgick således för budgetåret 1967/68 till 17,2
milj. kr. mot 11,8 milj. kr. för budgetåret 1966/67.
Faktureringen uppgick för budgetåret 1967/68 till 333,1 milj. kr. mot
213,9 milj. kr. för budgetåret 1966/67. Av ökningen hänför sig huvuddelen
eller 101 milj. kr. till verkstaden i Arboga.
Det svenska försvarets andel av faktureringen — inklusive faktureringen
vid verkstaden i Arboga — ökade från 75,1 milj. kr. budgetåret 1966/67
till 179,9 milj. kr. I detta sammanhang kan noteras att exportens andel av
faktureringen minskade från 42,9 milj. kr. till 40,5 milj. kr.
Orderingången uppgick vid de nytillverkande fabrikerna till 285,9 milj.
kr. under budgetåret 1967/68 mot 165 milj. kr. under föregående budgetår.
Av ökningen faller 101 milj. kr. på verkstaden i Arboga. Beställningarna
från det svenska försvaret utom den del som belöper på verkstaden i Ar
boga ökade från 116 milj. kr. till 140,5 milj. kr.
Beställningarna av civila produkter liksom exportbeställningarna minska
de något, nämligen från 21,4 milj. kr. till 18,5 milj. kr. resp. från 27,5
milj. kr. till 26,1 milj. kr.
Vid utgången av budgetåret 1967/68 utgjorde försäljningsvärdet av inne
liggande ej upparbetad orderstock ca 142 milj. kr. mot 133 milj. kr. vid
1* — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 1. Bil. 6
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utgången av närmast föregående budgetår. Orderstocken är relativt väl
fördelad mellan de nytillverkande fabriksenheterna. Den beräknas med nu
varande antal arbetare ge full sysselsättning under ca sex arbetsmånader
vid beklädnadsverkstaden i Karlskrona och under ett till två år vid de
övriga fabrikerna.
Faktureringen vid tvätterierna har ökat från 49,8 milj. kr. under bud
getåret 1966/67 till 55,2 milj. kr. Härav belöper 16,4 milj. kr. på militära
kunder och 38,8 milj. kr. på civila kunder. Drygt 71 % av tvätteriernas
fakturering hänför sig alltså till civila kunder.
Fr. o. m. den 1 juli 1968 har försvarets fabriksverk fått ökade uppgifter
inom underhållsområdet. Sålunda har driften vid de centrala flygverkstä
derna i Malmslätt och Västerås övertagits av fabriksverket den 1 juli 1968.
För budgetåret 1969/70 har fabriksverket begärt medel bl. a. för att till
godose behovet av utvidgad tvättkapacitet. Slutlig ställning härtill kan
tas först sedan fabriksverket avslutat förhandlingar med vissa landsting
om avtal inom tvätteriområdet. I avvaktan härpå tas anslaget för försva
rets fabriksverk preliminärt upp med 40 milj. kr.

Sammanfattning

Förändringarna inom försvarsdepartementets verksamhetsområde i för
hållande till riksstaten för budgetåret 1968/69 framgår av följande sam
manställning. Beloppen anges i milj. kr.

DRIFTBUDGETEN
A. Försvarsdepartementet m. m........................................
B. Armén.................................................................................
C. Marinen...............................................................................
D. Flygvapnet........................................................................
E. Gemensamma staber m. m............................................
F. Centrala förvaltningsmyndigheter..............................
G. Institutioner m. m...........................................................
H. Utbildningsanstalter........................................................
I. Fastighetskostnader........................................................
J. Viss materielanskaffning m. m....................................
K. Bidrag till frivilliga organisationer m. m.................
L. Övriga gemensamma ändamål....................................
M. Flygtekniska försöksanstalten.....................................
N. Civilförsvaret m. m.........................................................
0. Diverse......................................................................... .. • •

Anvisat
1968/69

Förslag
1969/70

9,2
1 482,5
627,7
1 696,0
87,0
172,8
147,2
11,4
285,7
51,5

10,5
1 568,2
603,0
1 630,4
99,7
179,9
168,6
13,4
272,7
47,1

Förändring
+
+
—
—
+
+
+
+
—
—
+
+
+
+
+

1,3
85,7
24,7
65,6
12,7
7,1
21,4
2,0

13,0
4,4
0,4
26,6
1,9

11,6

12,0

127,5
365,0

154,1
13,7
134,3
512,1

Summa driftbudgeten
KAP ITALBUDGETEN
I. Försvarets fabriksverk................................................
II. Statens allmänna fastighetsfond..............................
III. Försvarets fastighetsfond...........................................

5 209,0

5 419,7

+ 210,7

79,1
120,1

40,0
9,0
207,2

Summa kapitalbudgeten
Totalt för försvarsdepartementet.....................................

205,8
5 414,8

256,2
5 675,9

— 39,1
+ 2,4
+ 87,1
+ 50,4
+ 261,1

11,8
122,1

6,6

12,2

147,1
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Utdrag av protokollet över försvarsärenden, hållet inför Hans
Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den
3 januari 1969.
Närvarande:
Statsministern Erlander, ministern för utrikes ärendena Nilsson, statsråden
Sträng, Andersson, Länge, Kling, Johansson, Holmqvist, Aspling,
Palme, Lundkvist, Gustafsson, Geijer, Myrdal, Odhnoff, Wickman,
Morerg.

Chefen för försvarsdepartementet, statsrådet Andersson, anmäler de frå
gor som gäller utgifterna för budgetåret 1969/70 inom försvarsdepartemen
tets verksamhetsområde och anför.

Ramberäkningar m. ra.

Överbefälhavarens yttrande
Överbefälhavaren har liksom tidigare år gett anvisningar för myndighe
ternas anslagsframställningar. Efter granskning av framställningarna an
ger han — med utgångspunkt i beloppet 4 860 milj. kr. för grundutgifter
och kompletteringar under budgetåret 1969/70 — följande anslagsra
mar i pris- och löneläget april 1968: armén 1611,8, marinen 671,1, flyg
vapnet 1 671,1 och gemensamma ändamål 1 003,1 eller sammanlagt 4 957,1
milj. kr. Överbefälhavaren räknar härutöver med att 93 milj. kr. av re
servationsmedel den 30 juni 1969 får förbrukas för att fortsätta återtag
ningen av de medel som hölls inne under budgetåret 1966/67. Han kommer
därigenom fram till följande förbrukningsramar: armén 1 650,7,
marinen 683,1, flygvapnet 1 710 och gemensamma ändamål 1 006,3 eller
sammanlagt 5 050,1 milj. kr. Myndigheternas framställningar innebär en
förbrukningsram av sammanlagt 5 065,4 milj. kr., vilket överstiger den
ram som anges av överbefälhavaren med 15,3 milj. kr. Av detta belopp avser
2,3 milj. kr. ändamål som enligt överbefälhavaren bör anvisas utanför ra
men för det militära försvaret.
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Överbefälhavaren anför att huvuddelen av de resurser som enligt för
svarsbeslutet disponeras för budgetåret 1969/70 är bundna genom tidigare
beslut och åtaganden. Huvudintresset har därför ägnats det grundmaterial
som behövs för att inrikta planeringen för tiden därefter.
Försvarsbeslutet för perioden 1968/69—1971/72 och de anvisningar som
har meddelats i anslutning därtill har gett såväl kort- som långsiktiga ra
mar för fortsatt planering. Inskränkningen av rätten att utnyttja tilldelade
anslag med 350 milj. kr. under budgetåret 1966/67, den i förhållande till
budgetåret 1966/67 oförändrade medelstilldelningen för budgetåret 1967/68
samt den i förhållande till tidigare planering väsentligt lägre utgiftsnivå,
som 1968 års försvarsbeslut innebär, medför enligt överbefälhavaren svå
righeter att med tidigare planer som utgångspunkt inrikta verksamheten
under 1970-talet och början av 1980-talet. Det s. k. ÖB-svaret 67 gav endast
en översiktlig belysning och tiden efter försvarsbeslutet har varit för kort
för en fullständig genomgång av alla de viktiga områden som påverkas av det
nya planeringsläget. Utöver det underlag som myndigheterna nu har läm
nat måste vissa specialutredningar och särskilda studier avslutas innan
överbefälhavaren kan ta slutlig ställning till innehållet i de långsiktiga pla
nerna och till bästa sättet att använda de icke bundna medel som dispone
ras under beslutsperiodens två sista år. Strävan är enligt överbefälhavaren
att bedriva detta arbete så att beslutsunderlag finns tillgängligt våren 1969.
Dagens krigsmakt, som är ett resultat av resursinsatser under de gång
na tio-femton åren, ger f. n. enligt överbefälhavaren i huvudsak det säker
hetspolitiska stöd som statsmakterna har ansett vara erforderligt. Trots
vissa brister är krigsmaktens sammansättning i stort väl avvägd.
Överbefälhavaren har alltsedan 1954 framhållit att den ekonomiska ra
men för krigsmakten måste tillåtas öka år från ar så länge som resurserna
växer inom andra länders krigsmakter. En sådan ökning är ett villkor för
att vi skall kunna behålla den relativa försvarseffekten i förhållande till
presumtiva angripare.
Under beslutsperioden 1968/69—1971/72 stiger försvarsutgifterna något år
ligen, men för tiden därefter har man frångått den grundprincip som tidigare
har gällt. Grundalternativet för planeringen under tiden efter försvarsbe
slutet är en i förhållande till budgetåret 1971/72 horisontell utgiftsnivå. De
analyser som hittills har gjorts av följderna av en sådan inriktning visar vil
ken avgörande betydelse årliga tillskott har för att möta den tekniska ut
vecklingen. De handlingsmöjligheter som ges inom angivna grundplane
ringsramar visar på en stark försvagning av krigsmakten under 1970-talet.
Överbefälhavaren anser att nu utförd granskning av långsiktsplanerna är
tillräcklig som grund för att pröva det lämpliga i att ha den angivna ho
risontella planeringsinriktningen som grundalternativ.
I försvarsbeslutet 1968 framhävs starkt behovet av handlingsfrihet i
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framtiden. Planeringen skall under perspektivplaneperioden ske inom alter
nativa ekonomiska ramar. Överbefälhavaren strävar efter att skapa förut
sättningar härför. Handlingsfriheten i framtiden att snabbt öka försvarseffekten blir emellertid enligt överbefälhavaren reell endast om tillräckliga
medel avsätts för studier, forskning, försök och utveckling av materielobjekt. I nu inlämnade planer har medel för detta område blivit sänkta under
de kommande åren jämfört med insatserna under 1960-talets första år.
Överbefälhavaren anser att det är önskvärt att satsa mer på utveckling
av nya objekt än vad som nu har planerats, bl. a. för att kunna vidmakt
hålla hittillsvarande möjligheter att tillverka resp. anskaffa krigsmateriel
till lägsta kostnad.
När det gäller utvecklingen inom personalsektorn anser överbefälhava
ren, att det totala antalet tjänster under perioden bör successivt minska för
att ge ökat utrymme för materielanskaffning. Tjänster som behövs för för
ändrade eller nya verksamhetsområden bör i första hand tillkomma genom
omfördelning av redan befintliga tjänster. Överbefälhavaren anser vidare att
det är lämpligt att förbättra befälsrekryteringen. Under förutsättning att
prognoserna visar sig vara riktiga bör denna ökning i högre grad än vad
som framgår av långsiktsplanerna kompenseras genom minskning av öv
riga personalkategorier. Samtliga myndigheter måste i det fortsatta pla
neringsarbetet sträva efter besparingar inom personalområdet.
Reservationsmedelsbehållningen vid försvarsbeslutsperiodens slut beräk
nas till ca 800 milj. kr. Stor oklarhet råder enligt överbefälhavaren om hur
dessa medel skall utnyttjas, överbefälhavaren föreslår att reservationsmed
len framdeles får utnyttjas som en långsiktig planeringsreserv och även an
vändas som en kortsiktig likviditetsreserv.
De hittills använda och i allt väsentligt lämpliga principerna för lång
siktsplanering med rullande långsiktsplaner, kompensation för pris- och
lönestegringar och tillägg för teknisk fördyring bör enligt överbefälhavaren
behållas och vidareutvecklas. Överbefälhavaren finner efter granskningen
av långsiktsplanerna och med hänsyn till det militärpolitiska lägets utveck
ling att planeringen efter beslutsperioden som grundalternativ bör ske efter
en liknande stegvis ökning av den ekonomiska nivån som gällde under
första hälften av 1960-talet.

Departementschefen
Utfallet för budgetåret 1967/68
Ramen för det militära försvarets driftbudget för budgetåret 1967/68 har
— med frånräknande av anslag och anslagsbelopp av prisregleringskaraktär — utgjort 4 550,7 milj. kr. i prisläget maj 1966. På grund av kostnads
ökningar skall ramen enligt prisregleringstal för försvaret räknas upp med
4,7 %. Vid denna beräkning skall till ramen läggas två regleringsposter
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om sammanlagt 6,1 milj. kr. på grund av höjda indirekta skatter. I medel
prisläge för budgetåret 1967/68 gick ramen alltså upp till [4 550,7 +
4,7 (4 550,7 + 6,1)
avrundat 4 764,9 milj. kr. Anslagen för det militära för

100

]

svarets kapitalbudget utgjorde sammanlagt 68,3 milj. kr. Priskompensa
tion av kapitalbudgeten sker i efterhand. Utgiftsramen för det militära för
svaret var alltså (4 764,9 + 68,3) 4 833,2 milj. kr.
Enligt budgetredovisningen för budgetåret 1967/68 har utgifterna inom
ramen för det militära försvaret inklusive anslaget Reglering av prissteg
ringar under begränsade anslag gått upp till avrundat 4 861,8 milj. kr. Be
loppet överstiger utgiftsramen med (4 861,8 — 4 833,2) 28,6 milj. kr. Ra
men har alltså över utnyttjats med detta belopp. Om man tar hänsyn till att
18,2 milj. kr. avser förskottsbetalningar för beställningar som har tidigarelagts från budgetåret 1968/69 (prop. 1968: 110 s. 90, SU 122, rskr 281) stan
nar över utnyttjandet vid 10,4 milj. kr. Enligt gällande principer bör bas
beloppet för budgetåret 1969/70 minskas med motsvarande belopp.

Reglering av pris- och lönestegringar
Vid anmälan av prop. 1968:110 anförde jag bl. a. att frågan om utform
ningen av prisregleringen av försvarsutgifterna fr. o. m. budgetåret 1969/70
skidle övervägas inom försvarsdepartementet och att förslag i ämnet be
räknades kunna föreläggas 1969 års riksdag. Som bakgrund till det för
slag jag kommer att redovisa i det följande vill jag i korthet redogöra för
utvecklingen och innebörden av nuvarande prisregleringsteknik.
Principen om prisreglering av försvarsutgifterna infördes genom 1958 års
försvarsbeslut, som innebar bl. a. att de militära utgifterna på driftbud
geten skulle hållas realekonomiskt konstanta genom att justeras med hän
syn till inträffade pris- och löneförändringar. Genom 1961 års försvarsbe
slut utsträcktes denna princip till att omfatta också utgifterna på kapital
budgeten. Närmare regler för beräkning av pris- och löneförändringarna
antogs ursprungligen av 1959 års riksdag genom beslut om en särskild försvarsindex (prop. 1959: 119, SU 124, rskr 292). Indexkonstruktionen har
därefter modifierats genom olika beslut av riksdagen och Kungl. Maj :t
(jfr prop. 1964: 110 s. 37, 1967: 1 bil. 6 s. 18 och 1968: 1 bil. 6 s. 14). Som
följd av den senaste ändringen benämns de indextal som beräknas enligt
försvarsindexreglerna numera prisregleringstal.
På grundval av prisregleringstalen beräknas basbeloppet för den militära
anslagsramen för ett visst budgetår i pris- och löneläge maj året före det
år när statsverkspropositionen läggs fram och riksstaten fastställs av
riksdagen. Enligt de regler som gäller för prisregleringen av anslagsramen
får dock anslagen på driftbudgeten i princip belastas upp till den utgifts
nivå som svarar mot medelkostnadsläget för det aktuella budgetåret. För
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att täcka dessa beräknade utgiftsökningar på driftbudgeten anvisar riks
dagen sedan budgetåret 1967/68 två obetecknade prisregleringsanslag. För
de på kapitalbudgeten uppförda investeringsanslagen kompenseras anslags
ramen däremot i efterhand för prisstegringar från maj till medelkostnads
läge.
För civilförsvaret tillämpas i stort sett motsvarande system sedan bud
getåret 1963/64. Priskompensationen från maj till medelkostnadsläge sker
dock i detta fall i efterhand för både drift- och kapitalbudget.
De nuvarande prisregleringstalen omfattar flera olika serier, inom vilka
prisutvecklingen mäts främst med stöd av prismaterial rörande civila va
ror och tjänster. Inom varje grupp ges de s. k. representantvarorna den
vikt som svarar mot deras andel inom vederbörande anslag. Beträffande lö
nestegringar för personal vid krigsmakten gäller dock f. n. att de med hän
syn till produktivitetsförbättringen reduceras med 2,5 procentenheter innan
de uttrycks i prisregleringstal.
Som framgår av det föregående bygger nuvarande prisregleringstal i vä
sentliga delar på befintlig pris- och lönestatistik. Vid övervägandena av
prisregleringsfrågan inom försvarsdepartementet har det ansetts riktiga
re att låta priskompensationen avse ändringarna i den allmänna prisnivån
i stället för de prisändringar som är speciella för försvarets konsumtion.
Nuvarande anknytning till befintlig statistik har tagits till utgångspunkt för
att undersöka om inte de särskilda prisregleringstalen för försvaret skulle
kunna slopas och ersättas med någon av de officiella indexserierna. Konsu
mentprisindex har därvid legat närmast till hands, eftersom denna index
efter viss rensning används beträffande pris- och lönestegringsantagandena
för övriga huvudtitlar. Med hänsyn till att huvuddelen av de varor som
ingår i försvarets konsumtion är undantagna från indirekta skatter har
det dock ansetts riktigare att i stället utnyttja nettoprisindex. Vid bestäm
mandet av de ekonomiska ramarna i 1968 års försvarsbeslut utgick man
emellertid från gällande prisreglering med prisregleringstal. En övergång
till nettoprisindex måste därför kombineras med åtgärder som neutraliserar
skillnaden mellan nuvarande prisregleringstal och nettoprisindex. Detta kan
lämpligen ske genom att utgiftsramen för det militära försvaret och anslags
ramen för civilförsvaret justeras med belopp som svarar mot uppskattade
skillnader i beräkningsmetoderna. Jag förordar alltså att prisregleringen
av försvarsutgifterna fr. o. m. budgetåret 1969/70 skall ske på grundval av
nettoprisindex. Utgiftsramen för det militära försvaret för budgetåren 1969/
70—1971/72 bör i samband därmed kompenseras med 470 milj. kr. enligt
sammanställningen på följande sida (milj. kr.).
I samband med övergången till prisreglering enligt nettoprisindex bör
man också gå över till löpande beräkning av kompensation för kapital
budgeten i likhet med vad som gäller för reservationsanslagen.
För civilförsvaret beräknar jag justeringen på grund av övergång till
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Anslagsram enligt 1968 års
försvarsbeslut..........................
Reservationsmedelsförbrukning enligt 1968 års försvars
beslut........................................
Utgiftsram enligt 1968 års
försvarsbeslut..........................
Justering m.h.t. indexföränd
ringen .......................................
Justerad utgiftsram...................

1969/70

1970/71

1971/72

4 770

4 820

4 960

90

90

4 860

4 910

4 960

70

160

240

4 930

5 070

5 200

nettoprisindex till sammanlagt 4 milj. kr. Eftersom den ordinarie priskom
pensationen av civilförsvarsramen sker i efterhand bör avlösningsbeloppet
fördelas med 1 milj. kr. på budgetåret 1971/72 och 1,5 milj. kr. på vart
och ett av budgetåren 1972/73 och 1973/74.
Ramberäkningar för budgetåret 196 9/7 0
På grundval av 1965 års försvarsutrednings betänkande Säkerhetspolitik
och försvarsutgifter (SOU 1968:10) har 1968 års riksdag efter förslag i
prop. 1968: 110 fattat beslut om försvarsutgifterna för budgetåren 1968/69—
1971/72 (SU 122, rskr 281). I enlighet med de principer som har legat till
grund för försvarsbeslutet beräknar jag utgiftsramen för det mi
litära försvaret för nästa budgetår till 5 295,2 milj. kr. enligt föl
jande.
Grundutgifter och utgifter för kompletteringar (prisläge
maj 1967).......................................................................................................
Tillkommer:
Delkostnad för försvarets rationaliseringsinstitut (jfr prop. 1968: 35;
överföring från sjunde huvudtiteln)........................................................
Merkostnader efter överföring av de centrala flygverkstäderna till
försvarets fabriksverk (jfr prop. 1968:109 s. 16).................................
Ökade förmåner vid skador i militärtjänst...............................................
Ändrat ansvar för signalskyddet inom totalförsvaret (jfr prop. 1968:
109 s. 148)......................................................................................................

4 860 000 000

2

800

000

17 000 000
3 150 000
3 000 000 +25 950 000

Avgår:
Överföring av flygförvaltningens verkstadsskola i Västerås till det
allmänna skolväsendet (jfr prop. 1968:109 s. 21; överföring till
åttonde huvudtiteln)...................................................................................
Överskridande av utgiftsramen för budgetåret 1967/68 .........................
Minskning av anslagsramen m.h.t. att i grundutgifterna ingår reservationsmedelsförbrukning.........................................................................

90 000 000—101 600 000

Basbelopp 1969/70 (prisläge maj 1967)..............................................
Pris- och lönestegringar maj 1967—maj 1968..........................................

4 784 350 000
157 880 000

Basbelopp 1969/70 (prisläge maj 1968)..............................................

4 942 230 000

Tillkommer:
Delkostnad för Stockholms datamaskincentral.......................................
Beräknade pris- och lönestegringar maj 1968—medelkostnadsläge
1969/70............................................................................................................
Priskompensation av kapitalbudgeten för budgetåret 1967/68...........
Anslagsram.........................................................................................................

1 200 000

10 400 000

870 000
190 000 000
2 100 000 +192 970 000
5

135 200 000

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 6: Försvarsdepartementet

17

Reservationsmedelsförbrukning
Återtagning från budgetåret 1966/67.....................................................
Justering m.h.t. övergång till nettoprisindex......................................

90 000 000
70 000 000 +160 000 000

Utgiftsram (beräknat utfall den 30 juni 1970)....................................

5 295 200 000

Medel för sysselsättningsstimulerande åtgärder ställs i vissa fall till för
fogande för betalning av byggnadsarbeten, materiel m. m. för krigsmakten.
Sådana medel bör under nästa budgetår få disponeras utöver utgiftsramen
för det militära försvaret till ett sammanlagt belopp av 20 milj. kr.
Som jag har anfört i det föregående anvisar riksdagen sedan budgetåret
1967/68 två anslag som är avsedda att täcka de merutgifter under drift
budgetens ramreglerade anslag som beräknas uppstå genom kostnadsök
ningar från riksstatsförslagets prisläge till medelkostnadsläget för det ak
tuella budgetåret. Dessa båda anslag bör fr. o. m. nästa budgetår slås sam
man till ett anslag, Reglering av prisstegringar. Eftersom den ändrade in
dexmetod som jag har förordat i det föregående innebär bl. a. övergång till
löpande beräkning av kompensation på kapitalbudgeten, bör det nya an
slaget avses för att täcka inte bara kostnadsökningar under driftbudgetens
ramreglerade anslag utan också kostnadsstegringar under rambundna investeringsanslag. Dessa kostnadsökningar har enligt ramberäkningen upp
skattats till sammanlagt 190 milj. kr. Prisregleringsanslaget bör alltså fö
ras upp med detta belopp. Jag kommer att hemställa därom i det följande.
Utöver rambeloppet bör beräknas anslag om sammanlagt 339 257 000 kr.
för följande ändamål.
Lönekostnadspålägg för militära ramen....................................................
Militära ändamål utöver ramen
Beredskapsstyrka för FN-tjänst..............................................................
Projektilröjning på Järvafältet................................................................
Flyttning av 11 och Ing 1 .......................................................................

310 000 000
900 000
700 000
21 657 000
6

29 257 000
339 257 000

För militära ändamål föreslår jag alltså sammanlagt (5 295 200 000 +
339 257 000) 5 634 457 000 kr. Eftersom 160 milj. kr. av grundutgifterna för
det militära försvaret avser förbrukning av reservationsmedel utgör de
sammanlagda anslagen för militära ändamål 5 474 457 000 kr.
Anslagsramen för civilförsvaret beräknar jag för nästa
budgetår till 135 615 000 kr. enligt följande.
Basbelopp 19 69/70 (prisläge maj 1967)..............................................
Tillkommer:
Pris- och lönestegringar maj 1967—maj 1968..........................................
Lokalhyror.........................................................................................................
Basbelopp 1969/70 (prisläge maj 1968)..............................................
Tillkommer:
Kompensation för prisförändringar 1967/68.............................................
Nettobesparing på förslagsanslag 1967/68.................................................
Anslagsram...................................................................................................

114 000 000
358 000
1 755 000

5

+7113 000
121

113

000

702 000
4 800 000 +14 502 000

9

135 615 000

Utöver rambeloppet bör beräknas anslag om sammanlagt 11 438 000 kr.
för följande ändamål.

18

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 6: Försvarsdepartementet

Lönekostnadspålägg för civilförsvarsramen.......................................................................
Signalskyddsmateriel för civila myndigheter......................................................................
Vissa teleanordningar...............................................................................................................
Kostnader för anskaffning av identitetsbrickor................................................................
Lokalhyror för vissa skyddsrumsanläggningar..................................................................
Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar....................................................................
Vissa skyddsrumsanläggningar............................................................................................

3 750 000
420 000
400 000
290 000
1 725 000
773 000
4 080 000
11 438 000

Till de tidigare nämnda beloppen kommer anslag till flygtekniska för
söksanstalten om 13,7 (+ 1,9) milj. kr., till seismologiska multipelstationen
om 740 000 (— 1 922 000) kr. och till försvarets fabriksverk om 40 (— 39,1)
milj. kr.
För ändamål inom försvarsdepartementets verksamhetsområde föreslås
alltså anslag om totalt (5 474 457 000 + 135 615 000 + 11 438 000 + 13 700 000
+ 740 000 + 40 000 000) 5 675 950 000 kr. Härav faller 5 419 713 000
(+ 210 746 000) kr. på driftbudgeten och 256 237 000 (+ 50 397 000) kr. på
kapitalbudgeten.
I anslagsberäkningarna för det militära försvaret ingår att hittills out
nyttjade medel på kapitalbudgeten tas i anspråk med ca 48 milj. kr. På
grund härav måste en reservationsmedelsökning med lika stort belopp
göras under anslag på driftbudgeten för att det totala utfallet för det mili
tära försvaret skall rymmas inom den tidigare angivna utgiftsramen för
nästa budgetår.
Materielanskaff ning
Anskaffningen av tygmateriel eller motsvarande beräknas ske enligt de
riktlinjer för perioden 1968/69—1971/72 som har beslutats av 1968 års riks
dag. Förslagen till beställningsbemyndiganden och medel för nästa budgetår
framgår av följande sammanställning (milj. kr.).

Summa

Beräknad

BemynBemyn- digandediganden skuld den
30/6 1969

Bemyndigandeskuld den
30/6 19681
Anskaffning av
tygmateriel m. m.
Anskaffn. av fartygsmateriel m. m.
Anskaffning av
flygmateriel m. m.4
Vissa signalförbindelser.....................
Beräknad reservationsmedelsförbrukning 1969/70

1969/70 (förslag)

1968/69

1967/68

Bemyndiganden
30/61970

659,8

445,8

565,0

779,0

502,0

500,0

777,0

338,4

215,3

265,0

388,1

192,1

355,0

551,0

2 509,8

1 026,9

830,0

2 312,9

950,3

950,0

2 312,6

22,7

35,0

40,0

27,7

30,0

30,0

27,7

140,0

—

— 140,0

1 814,4

1 835,0

3 528,3

—
3 530,7

—
1 723,0

—
1 700,0

—
3 507,7

Beräknad enligt prop. 1968:110 s. 101 och 102
Medgiven utgift enligt Kungl. Maj:ts beslut t.o.m. december 1968. Häri ingår del av åter
tagningen med 62 milj. kr. (reservationsmedelsförbrukning)
3 Beräknad medelsförbrukning
4 Beredningen är inte avslutad. Anslag och bemyndigande anges med beräknade belopp
1
2
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Anskaffningen av tygmateriel styrs helt av beställningsbemyndiganden.
Dessa skall täcka alla utgifter. Dispositionerna måste ta hänsyn till i vilken
takt betalningsmedel (anslag och reservationsmedel) kommer att ställas
till förfogande.
De medel som kan avses för anskaffning av tygmateriel eller motsvarande
under nästa budgetår går till största delen åt för att betala beställningar
som har lagts ut t. o. m. budgetåret 1967/68 och beställningar under inne
varande och nästa budgetår för att fullfölja tidigare beslutade åtgärder.
Av totalt ca 1 780 milj. kr. i medelsförbrukning för tygmaterielanskaffning
till försvarsgrenarna avses ca 1 510 milj. kr. för sådana utgifter och 270
milj. kr. för betalning av nödvändiga materielkompletteringar.
I prop. 1968: 110 (s. 103) angavs vissa ramar för planeringen av tygmaterielanskaffningen. För den fortsatta planeringen beräknar jag medels
förbrukningen för anskaffning av tygmateriel m. m. till försvarsgrenarna
och för gemensamma signalförbindelser under budgetåren 1970/71—1976/77
enligt följande sammanställning (prisläge maj 1968).
Budgetår (mitj.kr.)
1970/71

1971/72

1972/73

1973/74

1974/75

1975/76

1976/77

1 850

1 900

1 900

1 900

1 900

1 900

1 900

Personal
Antalet värnpliktiga under grundutbildning beräknar jag till omkring
50 000 man. Detta innebär i stort sett oförändrat antal jämfört med inne
varande budgetår.
Repetitionsutbildningen beräknas nästa budgetår öka i jämförelse med
budgetåret 1968/69, vilket också förutsattes vid 1966 års värnpliktsbeslut.
Liksom tidigare budgetår har stor restriktivitet iakttagits i fråga om att
inrätta nya tjänster. I likhet med överbefälhavaren anser jag att myndighe
terna i första hand måste tillgodose nya personalbehov genom att dispone
ra om befintlig personal.

Utgifter för vapenfria tjänstepliktiga
Beslut om en omläggning av tjänstgöringen för värnpliktiga som har fått
tillstånd att fullgöra vapenfri tjänst (vapenfria tjänstepliktiga) fattades av
1966 års riksdag (prop. 1966: 107, 2LU 45, rskr 269).
Ansökningar om vapenfri tjänst prövas av en särskild nämnd, vapenfri
nämnden. Vilket slag av tjänstgöring som de vapenfria skall fullgöra bestäms
av arbetsmarknadsstyrelsen, som också har tillsyn över de vapenfrias ut
bildning och tjänstgöring och bestämmer när tjänstgöringen skall fullgöras.
1966 års riksdagsbeslut förutsatte att utgifterna för vapenfriverksamheten
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— bortsett från utgifterna för vapenfrinämnden — i fortsättningen skulle
belasta elfte huvudtiteln. För budgetåren 1966/67—1968/69 skulle dock ut
gifterna övergångsvis bestridas från fjärde huvudtiteln. Orsaken härtill
var bl. a. att vissa ersättningsfrågor rörande de vapenfrias utbildning och
tjänstgöring krävde ytterligare utredning. Vissa undersökningar i ämnet
har redan gjorts, men något förslag till slutlig lösning föreligger ännu inte.
Frågan kommer därför att övervägas ytterligare inom försvarsdepartemen
tet. I avvaktan på resultat av denna utredning bör kostnaderna för de vapen
fria också under budgetåret 1969/70 övergångsvis belasta fjärde huvudtiteln.

Försök med verksamhetsplanering
och budgetering m. m.
Inom försvarsdepartementet pågår f. n. ett omfattande arbete i syfte att
utforma riktlinjer för en programbudget för departementets verksamhets
område. I anslutning härtill bedrivs försöksverksamhet med verksamhets
planering, budgetering, kostnadsredovisning m. m. vid arméstaben och inom
Södra militärområdet vid Norra Smålands regemente (I 12), Skånska dra
gonregementet (P 2), Karlskrona örlogsskolor (KÖS) och Skånska flyg
flottiljen (F 10). I begränsad omfattning bedrivs försök också vid Bergsla
gens artilleriregemente (A 9). Syftet med försöksverksamheten är att på
central, regional och lokal nivå pröva och få underlag för detaljutform
ningen av ett system för ekonomisk planering, samordning, ledning och
kontroll av verksamheten. Försöken är vidare avsedda att ge underlag för
ställningstagande till frågan om att införa programbudgetering.
Verksamheten vid arméstaben och de förband som deltar i försöken regle
ras enligt särskilda budgeter som har fastställts av Kungl. Maj :t. Utbetal
ningar under budgetåret 1968/69 för den budgeterade verksamheten regleras
beträffande förbanden mot det för innevarande budgetår anvisade förslags
anslaget Förband med särskild budget (prop. 1968: 109, SU 124, rskr 282)
och beträffande arméstaben mot det på tilläggsstät I för budgetåret 1968/69
anvisade förslagsanslaget Arméstaben (prop. 1968: 155, SU 186, rskr 396).
Båda dessa anslag är uppförda med ett formellt belopp av 1 000 kr. men
får belastas med nettoutbetalningar intill 130 resp. 19,7 milj. kr. Detta inne
bär emellertid inte att den utgiftsram som har fastställts för det militära
försvaret för innevarande budgetår får överskridas. Föreskrifter har näm
ligen meddelats om att riksstatsanslag som normalt skulle ha belastats med
utgifter för arméstaben och försöksförbanden inte får belastas med utgifter
för ändamål som har tagits upp i försöksbudgeterna. På dessa anslag bör
således uppkomma besparingar som svarar mot de budgeterade utgifterna
för försöken.
Överbefälhavaren har i särskild skrivelse lämnat förslag rörande omfatt
ningen av försöksverksamheten under budgetåret 1969/70. Förslaget innebär
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en väsentlig utökning av försöken. Summan av de försöksbudgeter som
föreslås uppgår till ca 590 milj. kr. i pris- och löneläge april 1968. Överbefäl
havaren förutsätter att budgeterna räknas upp med hänsyn till pris- och
löneutvecklingen. För reseersättningar, traktamenten och arvoden som
föranleds av försöken beräknas 1 020 000 kr. som föreslås skola anvisas
i särskild ordning. Slutligen tillkommer medel för att betala erforderlig
datamaskintid. Storleken av detta medelsbehov har ännu inte kunnat be
räknas.
Jag är inte beredd att tillstyrka överbefälhavarens förslag rörande om
fattningen av försöken under budgetåret 1969/70. En viss utökning bör
dock ske. Jag förordar därför att försöken under nästa budgetår skall om
fatta — förutom arméstaben, 1 12, P 2, KÖS, F 10 och A 9 — följande för
band m. m., nämligen vid armén Falu försvarsområde (Fo 53), Dalregemen
tet (I 13) och artilleriskjutskolan (ArtSS), vid marinen Karlskrona för
svarsområde och Blekinge kustartilleriförsvar (Fo 15/BK) med Karlskrona
kustartilleriregemente (KA 2) och Norrlands kustartilleriförsvar (NK) med
Härnösands kustartillerikår (KA 5) samt vid flygvapnet Skaraborgs flyg
flottilj (F 7). I försöken bör vidare Södra militärområdesstaben (milostab S)
och Bergslagens militärområdesstab (milostab B) delta. Med hänsyn till på
gående utredning om omorganisation av militärmusikkårerna bör kostna
derna för dessa inte ingå i förbandsbudgeterna.
Försöken vid arméstaben, I 12, P 2, Fo 15/BK med KA 2, KÖS, F 10 och
milostab S bör ha samma omfattning som den hittillsvarande försöksverk
samheten vid flertalet försöksförband inom Södra militärområdet och såle
des avse bl. a. fullständig kostnadsredovisning. Vid övriga förband m. m.
bör försöken läggas upp enligt det system som nu tillämpas vid A 9.
Utgifterna för försöksverksamheten bör också i fortsättningen redovisas
på särskilda förslagsanslag. Med hänsyn till den vidgade omfattningen av
försöken är det bl. a. från redovisningssynpunkt önskvärt att antalet anslag
för detta ändamål ökas. Jag förordar därför att utgifterna vid för söksmyn
digheterna redovisas dels på anslaget Arméstaben, dels på följande nya
anslag, nämligen Armén: Förband med särskild budget, Marinen: Förband
med särskild budget, Flygvapnet: Förband med särskild budget och Militärområdesstaber med särskild budget.
Som framgår av det föregående har anslagen för försöksverksamheten
hittills tagits upp med ett formellt belopp av 1 000 kr. Samtidigt har åtgärder
vidtagits för att begränsa medelsförbrukningen under andra riksstatsanslag
med belopp som sammanlagt svarar mot de budgeterade utgifterna för för
söken. Denna lösning har visat sig mindre lämplig bl. a. från administrativ
synpunkt. Jag anser dessutom att medelsbehovet för de förband m. m. som
omfattas av försöksverksamheten bör prövas av riksdagen i samma ordning
som gäller för övriga riksstatsanslag. Jag förordar därför, att anslagen för
försöksmyndigheterna tas upp med belopp som svarar mot de beräknade
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utgifterna. Om dessa utgifter i stället hade beräknats under anslag i enlighet
med vad som hittills har tillämpats, skulle de ha fördelat sig enligt följande
sammanställning (tusental kr.).

Anslagsbeteckning

Arméstaben

1

2

B 1 Arméstaben.........
B 2 Armén: Avlöningar till aktiv per
sonal m.fl...................
B 3 Armén: Avlöningar m. m. till
värnpliktiga.............
B 4 Armén: Sjukvård m. m.................
B 5 Armén: Reseersättningar m. m.. . .
B 6 Armén: Rekryteringskostnader ...
B 7 Armén: Bränsle
m. m...........................
B 8 Armén: Renhållning............................
B 9 Armén: Telefon
m. m...........................
BIO Armén: Tvätt.. .
Bil Armén: Övriga
expenser m. m..........
B 12 Armén: Mathållning............................
B 14 Armén: Övningar m. m..............
B 15 Armén: Förhyrning av motorfordon
B 16 Armén: Beklädnåd m. m...................
B 17 Armén: Inventarier m. m...............
B 18 Armén:
Sjukvårdsmateriel..
B 20 Armén: Drivmedelsutrustning...
B 21 Armén: Drivmedelsförråd m. m..
B 27 Anskaffning av
tygmateriel m. m.. .
B 28 Underhåll
av
tygmateriel m. m.. .
B 29 Uttagning av motorfordon och motorredskap ......................
B 30 Hemvärnet: Förvaltningskostnader .
B 31 Hemvärnet:
Övningar...................
B 33 Hemvärnet: Tygmateriel m. m...........

Armén:
Marinen:
Flygvapnet: MilitäromFörband
Förband
Förband
rådesstaber
med särskild med särskild med särskild med särskild
budget
budget
budget
budget
4

3

5

18 649
900

6

50
39 382

876

642

10 300
1 300
275

1 095

5

4

1

2 193

7

830

6

1 635

255
850

65

222

8

300

5 436

9

1 055

1 300
785

15

574

26

140
19

1

9

1

655

1

244

7 786

184

730

6

252

5
26
180

110

270

130
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C 2 Marinen: Avlö
ningar till aktiv per
sonal m. fl..................
C 3 Marinen: Avlö
ningar m. m. till
värnpliktiga.............
C 4 Marinen: Sjuk
vård m. m.................
C 5 Marinen: Rese
ersättningar m. m. .
C 6 Marinen: Rekryteringskostnader ...
C 7 Marinen:
Bränsle m. m............
C 8 Marinen: Ren
hållning.....................
C 9 Marinen:
Telefon m. m............
C 10 Marinen: Tvätt..
C 11 Marinen: Övriga
expenser m. m..........
C 12 Marinen:
Mathållning..............
C 13 Marinen:
Övningar m. m........
G 14 Marinen:
Beklädnad m. m.. . .
C 15 Marinen:
Inventarier m. m.. .
C 18 Marinen: Drivmedelsutrustning...
C 19 Marinen: Drivmedelsförråd m. m..
C 20 Marinen:
Materiallörråd m.m.
C 21 Marinen: Hund
bevakningstjänsten .
G 24 Underhåll av far
tyg m. m....................
D 2 Flygvapnet: Av
löningar till aktiv
personal m. fl...........
D 3 Flygvapnet: Av
löningar m. m. till
värnpliktiga.............
D 5 Flygvapnet:
Sjukvård m. m.........
D 6 Flygvapnet:
Reseersättningar
ra. m...........................
D 8 Flygvapnet:
Bränsle m. m............
D 9 Flygvapnet:
Renhållning..............
D 10 Flygvapnet:
Telefon m. m............
D 11 Flygvapnet:
Tvätt..........................
D 12 Flygvapnet: Öv
riga expenser m. m.

23

2

35 500
5 400
470
330
10

1 930
890
400
235
260
3 950
4 893

7

290
215
5
30
25
5
6

400

29 600
2 540
360
700
1 650
550

200
220
70

24

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 6: Försvarsdepartementet
1

1

1

2

1

3

i

4

D 13 Flygvapnet:
Mathållning..............
D 14 Flygvapnet:
Övningar m. m........
D 15 Flygvapnet: Beklädnad m. m...........
D 16 Flygvapnet: Inventarier m. m.........
D 17 Flygvapnet:
Sjukvårdsmateriel..
D 20 Flygvapnet:
Drivmedelsförråd
m. m...........................
D 23 Anskaffning av
flygmateriel m. m...
D 24 Drift och underhåll av flygmateriel
m. m...........................

6

5
1 650
1 740
100

170
35
580
2 100

36 600

E 5 Militärområdesstaber:
Förvaltningskostnader.........
E 6 Militärområdesstaber: övningar. . .
E 8 Militärområdenas byggnadskontor:
Avlöningar...............

8

225
80
295

F 3 Fortifikationsförvaltningen...........

130

G 16 Försvarets
tandvård...................
G 20 Försvarets intendenturkår:
Förvaltningskostnader
G 22 Försvarets personalvård: Förvaltningskostnader.........
G 23 Försvarets
personalvård:
Fritids verksamhet........

248

96

49

107

20

115

88

12

74

65

20

I 5 Borttagande av
pansarhinder m. m..

1

25

J 5 Underhåll av sjukvårdsmateriel...........
L 4 Reseersättningar
till värnpliktiga m.fl.
L 5 Vissa hälsovårdsåtgärder m. m..........
L 10 Arbetarskydd. . .
L 11 Förslags verksamhet.......................
L 12 Försvarsupplysning............................
L 13 Publikations- och
blankettryck...........

60

14

38

6

661

833

506

5

5

10

5

5

7

20

152
57

Summa......................
Avrundning..............

21 920
—

87 043
—43

63 720
—20

79 463
+ 37

11 785
—

Anslag........................

21 920

87 000

63 700

79 500

11 785
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De i sammanställningen angivna beloppen har beaktats vid de beräkningar
som i det följande redovisas beträffande medelsbehovet under berörda an
slag. Vissa avrundningar har dock gjorts för att få jämna anslagsbelopp.
Som framgår av det föregående beräknar jag medelsbehovet för försöks
verksamheten under nästa budgetår till sammanlagt 263 905 000 kr. Härav
faller 21 920 000 kr. på arméstaben. Den ungefärliga fördelningen på övriga
enheter framgår av följande sammanställning (tusental kr.).

Försöksförband m. m.

Fo 53............................
I 12.........................
I 13..............................
P 2................................
A 9................................
ArtSS............................
Fo 15/BK med KA 2 .
NK med KA 5.............
KÖS................................
F 7................................
F 10..............................
Milostab S.....................
Milostab B....................

Armén:
Marinen:
Förband med
Förband med
särskild budget ^särskild budget

Flygvapnet:
Förband med
särskild budget

Militärområdesstaber med
särskild budget

1 750
19 800
23 800
20 800
16 800
4 050
29 300
18 300
16 100
27 700
51 800
600
5 185
6

87 000

63 700

79 500

11 785

Det ankommer på Kungi. Maj :t att besluta om den närmare medels
fördelningen mellan förband m. m. inom ramen för de olika anslagen. Pris
reglering av försöksanslagen bör ske inom ramen för den totala prisregle
ringen av försvarsutgifterna. Frågan om medel för databehandling m. m.
torde få avgöras av Kung], Maj :t sedan närmare underlag för beräkning av
medelsbehovet har avlämnats.
Pensions- och socialförsäkringskostnader
Chefen för finansdepartementet har tidigare denna dag anmält frågan
om en ny ordning för redovisning av pensions- och socialförsäkringskost
nader m. m. för statsanställda. Den nya ordningen innebär att medel för
lönekostnadspålägget skall anvisas under de riksstatsanslag som kostna
derna hänför sig till med 23 %. Det tal efter vilket lönekostnadspålägget
beräknas har angetts vara provisoriskt i avvaktan på ytterligare utredning.
Med hänsyn härtill bör det nya systemet för fjärde huvudtitelns del tilllämpas på angivet sätt endast på anslag som faller utanför ramarna för det
militära försvaret och civilförsvaret. Då lönekostnadspåläggets beräknings
grunder kan komma att ändras, kan någon slutlig reglering av ramarna
inte ske. Jag finner det därför lämpligast att medel beräknas utanför ra
marna på särskilda anslag. Jag förordar därför att två nya anslag för lönekostnadspålägg, ett för den militära ramen och ett för civilförsvarsramen,
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tas upp i riksstaten fr. o. m. nästa budgetår. Jag kommer att hemställa om
detta i det följande.
Försvarets da t adrift org an i sat i on
Statskontoret har i november 1968 redovisat resultatet av en utredning
om datamaskindriften inom försvaret. På grundval av utredningen föreslår
statskontoret att en gemensam datadriftorganisation för försvaret inrättas
genom att nuvarande datacentraler vid försvarets civilförvaltning, försvarets
materielverk och värnpliktsverket ställs under ett gemensamt driftledningsorgan. I samband därmed anses självbärande drift böra införas. Förslaget
bär tillstyrkts av samtliga remissinstanser.
Innan statskontorets förslag kan genomföras, måste vissa kompletterande
utredningar av organisatorisk art företas. Jag räknar dock med att förslag
i ämnet skall kunna föreläggas 1969 års riksdag. Vissa förberedelser för
självbärande datadrift har redan vidtagits genom att myndigheterna för
nästa budgetår har beräknat medel för databehandling enligt särskilda
taxor. Mina beräkningar i det följande av medelsbehovet för civilförvalt
ningen, materielverket och värnpliktsverket har vidare gjorts med utgångs
punkt i att driftpersonalen vid nuvarande datacentraler i fortsättningen skall
avlönas från ett nytt anslag för försvarets datadriftorganisation.
I anslutning till utredningen om datadriftorganisationen kommer också
frågan om formerna för anskaffning av datamaskiner för försvaret att
övervägas.
Långsiktsplaneringen
Nuvarande sjuårsplaner för krigsmaktens utveckling kan betraktas som
ett handlingsprogram för det militära försvarets omdaning i materiellt,
organisatoriskt och personellt avseende. Förändringarna i förhållande till
utgångsläget under de tre till fyra första åren redovisas detaljerat i planer
na medan förändringarna under planernas sista år skisseras mer översikt
ligt. Detta är naturligt med hänsyn till att betydande osäkerhet om fram
tiden inträder redan i ett så relativt kort tidsperspektiv. Erfarenheterna i
samband med den årliga rullningen av sjuårsplanerna har visat att myndig
heterna till följd av utvecklingen under det gångna året tvingas ändra sin
bedömning av framtiden och därmed också den senare delen av planerna.
Värdet av planernas två sista år som ett tillförlitligt handlingsprogram har
därmed blivit ganska ringa.
I det nya planeringssystem som är under utveckling skulle i stället för
nuvarande planer införas femåriga rullande programplaner för handlandet
på kortare sikt. För riksdagen skulle varje år redovisas programplaner för
krigsmaktens utveckling under följande femårsperiod.
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Programplanerna skall utarbetas med utgångspunkt i kunskaper om den
befintliga krigsorganisationens styrka och svagheter. Till detta läggs de
förändringar som behövs för att vidmakthålla en balanserad operativ för
måga under perioden. Slutligen övervägs behovet att styra krigsmaktens
utveckling mot mera långsiktiga mål. En övergång från sjuårsplaner till
femåriga programplaner innebär inte att planeringsperspektivet förkortas.
Tvärtom läggs i det nya planeringssystemet ökad vikt vid långsiktigheten.
Detta är nödvändigt bl. a. med hänsyn till att våra vapensystem har en för
hållandevis lång operativ livslängd. Särskild vikt läggs vid att precisera
de långsiktiga målen för försvaret så att dessa i högre grad än tidigare kan
vägleda planeringen. Termen perspektivplanering skulle användas för att
karaktärisera den verksamhet som inriktas på att ange de långsiktiga må
len och de alternativa utvecklingar i fråga om försvarets omfattning och
sammansättning i stort som bör hållas öppna intill dess behov av och förutsättningar för ett ställningstagande uppstår. En sådan planering bör
sträcka sig upp till femton år framåt i tiden. Perspektivplaneringen måste
kunna beakta den osäkerhet som är förknippad med så långsiktiga bedöm
ningar av den politiska, strategiska, militärtekniska och ekonomiska utveck
lingen liksom av framtida värderingar.
Hur den internationella miljön i framtiden kan tänkas utvecklas inom
nyss angivna områden skulle analyseras i särskilda miljöstudier. Olika
alternativa utvecklingar som kan leda till internationella kriser och risk
för olika former av angrepp mot vårt land är därvid av särskilt intresse.
Dessa situationer analyseras med avseende på en angripares politiska syfte
med ett angrepp, värdet för honom att nå detta syfte i den aktuella situa
tionen, hans möjliga resursinsatser bedömda såväl utifrån värdet att nå det
politiska syftet som med hänsyn till den alternativa användningen av de
militära resurserna för andra uppgifter etc. Även angriparens planering av
angreppet i stort studeras. Syftet är därvid främst att utesluta studierna av
en anfallsplanering som inte ter sig rationell eller förnuftig i den beskrivna
miljön. Den utveckling som leder till en situation där ett angrepp mot vårt
land framstår som tänkbart, angriparens lönsamhetsbedömning av angrep
pet och huvuddragen i hans militära anfallsplan beskrivs i ett angrepps fall.
Från denna inventering av olika angreppsfall görs sedan ett urval av sådana
fall som med hänsyn till den allmänna inriktningen av vår säkerhetspolitik
och våra resurser bör utgöra målet för inriktningen av försvarets utveckling
på lång sikt. Mot bakgrund av dessa dimensionerande angreppsfall kan
framtidsmålen för försvaret och dess olika komponenter uttryckas på ett
konkret och detaljerat sätt. Man skulle därigenom få ett viktigt medel för
att inrikta försvarets utveckling på lång sikt. Ett tillräckligt brett urval av
sådana angreppsfall minskar riskerna att styra denna utveckling fel. In
venteringen av möjliga angreppsfall måste ske fortlöpande och urvalet av
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dimensionerande angreppsfall måste omprövas allt efter utvecklingens gång.
De valda angreppsfallen utgör grunden för alternativstudier. Dessa syftar
bl. a. till att ange de alternativa utvecklingslinjer som bör hållas öppna för
försvaret och dess olika delar. Hänsyn tas därvid till skilda framtida upp
gifter som enligt de dimensionerande angreppsfallen kan bli aktuella för
försvaret. Med hänsyn till osäkerheten om våra framtida resurser sker al
ternativstudierna inom tillräckligt vida ekonomiska s. k. studieramar för
att innesluta varje rimlig kostnadsram för försvaret.
Ett första resultat av miljö- och alternativstudierna skall redovisas i
perspektivplaner, som översiktligt visar alternativa utvecklingsriktningar
för försvaret i olika studieramar under en femtonårsperiod. Perspektivpla
nen är inte ett handlingsprogram utan skall ses som en idéskiss eller vision
av framtiden och framtida möjligheter i fråga om såväl konfliktsituationer
i vår del av världen som val och utformning av medel att möta dessa kon
flikter. Den fortsatta perspektivplaneringen utgår från denna idéskiss och
tar formen av studier, forskning och tekniskt utvecklingsarbete. Detta syftar
till att fortlöpande skingra osäkerheten om framtiden, successivt begränsa
antalet alternativ, som kan komma att realiseras, och precisera dessa. En så
bedriven perspektivplanering behöver inte bindas vid någon långsiktigt an
given kostnadsram för försvaret.
Kopplingen mellan program- och perspektivplaner är väsentlig. Genom pro
gramplanen skulle perspektivplanens intentioner successivt förverkligas.
Beslutsunderlag för statsmakternas ställningstagande till särskilt resurskrävande objekt har tidigare säkerställts genom det s. k. tvåstegsförfarandet. I det nya planeringssystemet skall motsvarande beslutsunderlag redo
visas i systemplaner. Dessa skall upprättas inte bara för särskilt resurskrävande objekt utan också för större förändringar av organisation, system
och projekt. Systemplanerna skall vara föränderliga i den meningen att
beslutsunderlaget fortlöpande anpassas till resultatet av studier, utveck
lingsarbete m. m.
Som tidigare har nämnts utgör perspektivplanen dels ett resultat av mil
jö- och alternativstudier, dels utgångspunkt för inriktningen av vidare stu
dier, forskning och tekniskt utvecklingsarbete. Planen skulle därför ligga
till grund för rullande studie- och forskningsplaner. Genom att följa upp
studie- och forskningsverksamheten kan statsmakterna försäkra sig om
att tillräckligt beslutsunderlag föreligger vid de beslutstidpunkter som an
ges i planerna. Uppföljningen kan också ge motiv för en ny inriktning av
verksamheten.
Det nya planeringssystemet skulle ställa ökade krav på budgetsystemet
som måste utgöra ett smidigt administrativt verktyg för att samordna det
totala planeringsarbetet med verkställighet och uppföljning. Information
om det utvecklingsarbete på en programbudget som pågår inom försvarsde
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partementet har tidigare denna dag lämnats av chefen för finansdepartemen
tet under För flera huvudtitlar gemensamma frågor. Det kan därför räcka
med att här framhålla att programbudgetering innebär, att planering och
verkställighet inriktas på myndigheternas slutprodukter. Den ändamålsinriktade uppdelningen av försvarets verksamhet skall således skapa förut
sättningar för en avvägning och prioritering mellan olika program. Härvid
beaktas å ena sidan vad som uppnås i form av måluppfyllelse och å andra
sidan vad som krävs i resursuppoffring för att förverkliga programmen.
Programindelningen måste därvid göras så, att den speglar de verkliga
avvägningsproblem som statsmakterna och myndigheterna ställs inför. För
svarets olika beslutsproblem får därmed en klarare innebörd och en programbudgetreform kan därför stimulera till en vidgad och saklig försvarsdebatt.

Målsättning för civilförsvaret
1965 års försvarsutredning fann det angeläget att en målsättning för
civilförsvaret närmare preciserades. I prop. 1968: 110 framhöll jag att det
liksom för det militära försvaret kunde vara angeläget att precisera en
målsättning för civilförsvaret men att frågan ännu inte var så beredd att
förslag i ämnet kunde läggas fram. Jag anförde vidare att civilförsvaret på
samma sätt som det militära försvaret måste studeras ytterligare för att
man skall kunna utröna dess möjligheter att verka i olika aggressionsfall
och att dessa studier borde samordnas mot bakgrund av en gemensam syn
på vår säkerhetspolitik och betydelsen av ett förberett skydd för befolk
ningen i ett sådant sammanhang.
Genom miljöstudier och perspektivplanering beträffande civilförsvaret
kommer det erforderliga underlaget för en målsättning för civilförsvaret
att tas fram. Detta material utgör en del av det samlade underlaget för
den perspektivplan som Kungl. Maj:t har infordrat till den 1 mars 1971.
Något förslag till målsättning för civilförsvaret kan därför inte föreläggas
riksdagen före denna tidpunkt.

Utbrytningspunkter
Liksom tidigare budgetår har beredningen av vissa anslagsfrågor inte
kunnat slutföras i avvaktan på ställningstagandet till vissa utredningsför
slag m. m. Jag föreslår därför att de anslag som anges i följande samman
ställning t. v. förs upp med beräknade belopp.
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Litt. och nr

Anslagsrubrik

B 1
C 1
D 1
D 2
D 23
E 5
E 7
F 1
F 2
N 1
N 7
IA1
III 6

Arméstaben
Marinstaben
Flygstaben
Flygvapnet: Avlöningar till aktiv personal m. fl.
Anskaffning av flygmateriel m. m.
Militärområdesstaber: Förvaltningskostnader
Militärområdesstaber med särskild budget
Försvarets civilförvaltning
Försvarets sjukvårdsstyrelse
Civilförsvarsstyrelsen
Anskaffning av civilförsvarsmateriel
Byggnader och utrustning för försvarets fabriksverk
Markförvärv för övningsfält m. m.

Utnyttjande av äldre anslag
Efter förslag av Kungl. Maj :t anvisade 1962 års riksdag på tilläggsstat I
till riksstaten för budgetåret 1962/63 bl. a. ett reservationsanslag av 2 milj.
kr. till utredningar rörande förflyttning av vissa förband från Järvafältet
m. m. (prop. 1962: 190, SU 191, rskr 403). Vidare anvisade 1964 års riks
dag på tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1963/64 ett reservations
anslag av 11 milj. kr. till materiel för en svensk beredskapsstyrka för FNtjänst (prop. 1964:81, SU 65, rskr 177). På båda anslagen torde en viss
behållning komma att stå kvar vid utgången av innevarande budgetår. Be
hållningarna bör även under nästa budgetår få användas för att betala fort
satta utredningar som hänger samman med flyttningen av I 1 och Ing 1
resp. anskaffning av materiel för FN-styrkan.
Beredskapsåtgärder
Sedan budgetåret 1948/49 har riksdagen årligen medgett att vissa under
fjärde huvudtiteln uppförda reservationsanslag får överskridas enligt Kung!.
Maj :ts bestämmande, om värnpliktiga av beredskapsskäl kallas in till krigsförbandsövning (tidigare repetitionsövning) av större omfattning eller till
beredskapsövning eller om andra särskilda åtgärder av samma skäl måste
vidtas. Ett motsvarande bemyndigande behövs också för nästa budgetår
för att behålla nuvarande möjligheter att vid behov förstärka den personella
beredskapen m. m. Bemyndigandet bör i fortsättningen avse även anslaget
Försvarets radioanstalt: Anskaffning och underhåll av materiel.
Hemställan
Under åberopande av vad jag har anfört i det föregående hemställer jag,
att Kungl. Maj :t
a) föreslår riksdagen att godkänna att prisregleringen av
försvar sutgifterna fr. o. m. budgetåret 1969/70 sker på grund
val av nettoprisindex,

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 6: Försvarsdepartementet

31

b) bereder riksdagen tillfälle att yttra sig med anledning
av vad jag har anfört om ramar för det militära försvaret
och civilförsvaret, m. m.,
c) föreslår riksdagen att utgifterna för vapenfria tjänstepliktiga under budgetåret 1969/70 övergångsvis skall be
lasta fjärde huvudtiteln,
dj föreslår riksdagen att för budgetåret 1969/70 medge
att, om värnpliktiga av beredskapsskäl inkallas till krigsförbandsövning eller beredskapsövning eller av samma skäl
andra särskilda åtgärder måste vidtas, följande under riksstatens fjärde huvudtitel uppförda, av riksdagen maxime
rade anslag, nämligen Armén: Övningar m. m., Underhåll
av tygmateriel m. m., Marinen: Övningar m. m., Underhåll
av fartyg m. m., Flygvapnet: Övningar m. m., Drift och un
derhåll av flygmateriel m. m. samt Försvarets radioanstalt:
Anskaffning och underhåll av materiel får överskridas en
ligt Kungl. Maj :ts bestämmande,
e) föreslår riksdagen att medge att det för budgetåret
1962/63 anvisade reservationsanslaget Utredningar rörande
förflyttning av vissa förband från Järvafältet m. m. och
det för budgetåret 1963/64 anvisade reservationsanslaget
Materiel för en svensk beredskapsstyrka för FN-tjänst får
disponeras även under budgetåret 1969/70.
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DRIFTBUDGETEN
FJÄRDE HUVUDTITELN

A. Försvarsdepartementet m.m.
A 1. Försvarsdepartementet
1967/68 Utgift .................................................... 5 306 056»
1968/69 Anslag
............................................... 5 570 000»
1969/70 Förslag
............................................... 6 415 000
1 Anslagen Försvarsdepartementet: Avlöningar och Försvarsdepartementet: Omkostnader

Personal
Handläggande personal.......................................................................................
Övrig personal......................................................................................................

Beräknad änd1968/69 ring 1969/70
80
26

+ 1
__

106

+ 1

Anslag
Avlöning till departementschefen....................................................................
Avlöningar till tjänstemän.................................................................................
Ersättningar till expertis och tillfällig arbetskraft......................................
Sjukvård m. m......................................................................................................
Reseersättningar..................................................................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande lokaler.........................................
b) Övriga expenser..............................................................................................
Publikationstryck................................................................................................

100 000
4 225 000
675 000
12 000
133 000

+
3000
+ 375 000
— 20 000
__
+
7000

—
200 000
225 000

+ 460 000
+
10000
+
10000

5 570 000

+

845000

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 6 415 000
kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytterligare en kanslist och en
regementsofficer alternativt en pensionerad officer. Anslaget kan samtidigt
minskas med medel för en arvodestjänst i A 31.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Försvarsdepartementet för budgetåret 1969/70 an
visa ett förslagsanslag av 6 415 000 kr.

A 2. Vissa nämnder m. m.

1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

1 246 784
1 325 000
1 545 000
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Från anslaget bestrids utgifter för inskrivningsrådet, riksvärderingsnämnden, de lokala värderingsnämnderna, försvarets skaderegleringsnämnd, totalförsvarets upplysningsnämnd, försvarets personalvårdsnämnd,
försvarets centrala arbetarskyddsnämnd, försvarets skolnämnd, sakkun
niga för rådgivning i publicitetsfrågor, försvarets fastighetsnämnd, försva
rets personalnämnd, försvarets centrala företagsnämnd, militära arbetstidsdelegationen, försvarets prisregleringsdelegation, totalförsvarets chefs
nämnd, fiskeskyddsnämnder inom försvarsdepartementets verksamhetsom
råde, värnpliktsnämnden, vapenfrinämnden och försvarets haverikommis
sion.
Anslaget bör föras upp med 1 545 000 kr. Jag har därvid beräknat medel
för ytterligare en byråsekreterare vid försvarets centrala företagsnämnds
och försvarets centrala arbetarskyddsnämnds gemensamma kansli. Jag
har vidare förutsatt att försvarets prisregleringsdelegation skall upphöra
vid utgången av innevarande budgetår i samband med att ny indexmetodik
införs.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Vissa nämnder m. m. för budgetåret 1969/70 an
visa ett förslagsanslag av 1 545 000 kr.

A 3. Kommittéer m. m.
1967/68 Utgift ............................. 1 989 815 Reservation .... 10 488
1968/69 Anslag
......................... 1 700 000
1969/70 Förslag ......................... 2 000 000
Med hänsyn till belastningen bör anslaget föras upp med 2 milj. kr. Jag
hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Kommittéer m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa
ett reservationsanslag av 2 000 000 kr.

A 4. Extra utgifter
1967/68 Utgift ............................. 432 990 Reservation ...
1968/69 Anslag ............................. 600 000
1969/70 Förslag ......................... 600 000

572 786

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp, 600 000 kr. Jag hemstäl
ler, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Extra utgifter för budgetåret 1969/70 anvisa ett
reservationsanslag av 600 000 kr.

2 — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 6
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B. Armén
B 1. Arméstaben
För innevarande budgetår har anslagen Arméstaben: Avlöningar och
Arméstaben: Omkostnader förts upp med 13 400 000 resp. 2 470 000 kr.
Med hänvisning till vad jag har anfört tidigare hemställer jag, att Kungl.
Maj :t föreslår riksdagen
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Armé
staben för budgetåret 1969/70 beräkna ett förslagsanslag av
21 920 000 kr.

B 2. Armén: Avlöningar till aktiv personal m. fl.
1967/68 Utgift ............................................... 431 655 09S>
1968/69 Anslag............................................... 443 000 000
1969/70 Förslag ........................................... 427 200 000
1 Härtill kommer utgift under anslaget Förband med särskild budget
Beräknad ändring 1969/70
Chefen för
Dep.chefen
armén
1968/69

Personal
Militär personal
officerare..........................
underofficerare...............
underbefäl.......................
personal i arvodestjänst
Civilmilitär personal.........
Civil personal
handläggande personal.
övrig personal.................

—
—
—
—

18
49
20
19
—

3 129
2 462
5 262
553
1 549

+ 2
- 43
— 21
— 5
+ 2

94
6 805

+ 1
— 60

— 32

19 854

—124

—138

—

Anslag
Utgifter:
Avlöningar till tjänstemän................................
Arvoden och särskilda ersättningar...............
Avlöningar till annan personal än tjänstemän

421 457 000 + 16 615 000 + 24 015 000
119 000
119 000 +
2 051 000 +
25 142 000 + 2 316 000 + 2 316 000
448 650 000 + 19 050 000 +26 450 000

Uppbördsmedel:
Avlöningar till viss personal i verkstadsdrift...............
Bidrag till täckande av vissa kostnader för arméns ridoch körskola........................................................................

—5 550 000
—

100 000

—

450 000 —
—

450 000
—

443 000 000 + 18 600 000 + 26 000 000
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Chefens för armén anslagsframställning

1. Löneomräkning 22 451 468 kr.
2. En förstärkning av de lokala myndigheternas tyg- och intendenturavdelningar har påbörjats (prop. 1967: 110 s. 29, SU 102, rskr 250 och 1968:
109 s. 46, SU 124, rskr 282). Det är angeläget att denna fullföljs. För bud
getåret 1969/70 föreslås en sådan förstärkning vid sammanlagt sex försvarsområdesstaber och 13 förband. Förslaget innebär att sju tjänster för un
derofficer och 17 arvodestjänster för pensionerad underofficer tillkommer
samt fyra tjänster för underbefäl utgår (+ 429 189 kr.).
3. F. n. bedrivs artilleriflygutbildningen under provisoriska former. Av
främst flygsäkerhetsskäl bör den få en fast organisation. Denna bör av
ekonomiska och personella orsaker byggas upp successivt. En stomorgani
sation, benämnd artilleriflygskolan, bör fastställas att gälla från den 1
juli 1969. För denna behövs 20 tjänster. Tolv av dessa föreslås tillföras or
ganisationen genom omfördelning av befintliga tjänster vid tygtekniska
kåren. En tjänst för major eller kapten, en arvodestjänst för pensionerad
underofficer, två tjänster för underbefäl, en tjänst för förste trafikledare
— eventuellt ur flygvapnet — en tjänst för meteorologassistent samt två
biträdestjänster föreslås nyinrättas ( + 167 565 kr.).
4. En omorganisation av inskrivnings- och personalredovisningsväsendet
inom krigsmakten påbörjades den 1 juli 1968 och beräknas vara avslutad
den 1 juli 1971 (prop. 1968:34 s. 44, SU 92, rskr 214). Omorganisationen
innebär att de inskrivningsexpeditioner som finns inrättade vid vissa för
band försvinner den 1 juli 1969. Detta medför att tjänster för 21 inskrivningschefer, 23 underofficerare i arvodestjänst och 44 biträden kan utgå.
Vidare skall fr. o. m. nämnda dag 21 underbefälstjänster dras in vid förband
med inskrivningsexpedition. Vidare bör sådana tjänster vid förbandens
personaldetaljer, som i samband med den fortsatta omorganisationen skall
dras in under budgetåret 1970/71, vakantsättas vid uppkommande ledighet
(— 3 milj. kr.).
5. I fälttygkåren och fortifikationskåren ingår både förvaltare och fan
junkare. Inte sällan avböjer en fanjunkare, som genom särskild utbildning
kvalificerat sig för intransport i någon av dessa specialkårer, att inplaceras
om detta innebär flyttning men inte förvaltarbefordran. Detta medför att
en dyrbar utbildning inte kommer till användning. Därför föreslås att samtliga fanjunkartjänster vid fälttygkåren och fortifikationskåren, 33 tjäns
ter vid vardera kåren, omvandlas till tjänster för förvaltare (+ 227 328 kr.).
6. Överbefälhavaren har beslutat att förvaltningsansvaret för vissa anläggningar skall föras över från militärbefälhavaren för Bergslagens mi
litärområde till försvarsområdesbefälhavaren för fo 51. Med anledning
därav föreslås en motsvarande överföring av den personal som avses för
anläggningarna. Avlöningskostnaderna för en maskinchef, tre förste maski-
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nister, två förste reparatörer, eu värmeskötare, en rustmästare och tva vaktmän bör således föras över från militärområdesstabernas till arméns avlöningsanslag. Därjämte bör en extra tjänst för förste verkmästare tillföras
försvarsområdesstaben. En sådan tjänst finns f. n. inrättad vid militär områdesstaben (+ 263 472 kr.).
7. Arméns rid- och körskola är under avveckling. Avvecklingen skall vara
avslutad den 1 juli 1970 (prop. 1968: 109 s. 41, SU 124, rskr 282). En ar
vodestjänst för pensionerad underofficer samt tjänster för en stallförman,
två hästskötare och en hovslagare föreslås dras in fr. o. m. den 1 juli 1969
(- 101 673 kr.).
8. F. n. avlönas de underofficerare ur fälttygkåren som är placerade vid
militärområdenas tygförvaltningar från arméns avlöningsanslag. Detta med
för en felaktig kostnadsredovisning och ger i vissa fall oklara ansvarsför
hållanden. Därför bör ifrågavarande personal, 43 förvaltare och sju fan
junkare, föras upp på tygförvaltningarnas personalförteckning och arméns
avlöningsanslag minskas med kostnaderna för deras avlöning (— 1 703 736
kr.).
9. Med hänsyn till att försvarsområdesbefälhavarna har fått vidgade upp
gifter och större ansvar föreslås att sju tjänster för försvarsområdesbefälhavare, överstar på aktiv stat eller i arvodestjänst, tillkommer i utbyte mot
samma antal arvodestjänster för försvarsområdesbefälhavare (+ 181 518
kr.).
10. Staben för fo 46 behöver förstärkas med en biträdande mobiliseringsofficer och staben för fo 67 med en signalofficer. En arvodestjänst för pen
sionerad officer föreslås därför tillkomma vid vardera staben (+ 34 822 kr.).
11. I 13 behöver tillföras en arméingenjör av 1. graden. En för mobiliseringsofficer avsedd tjänst för kapten vid A 7 föreslås bytas ut mot en
tjänst för major. Vid Ing 2 behövs ett kasernkompani. För chefen för
nämnda kompani bör inrättas en arvodestjänst för pensionerad officer.
Den fortsatta avvecklingen av remontutbildningen medför att en tjänst för
remontdressör vid K 4 kan dras in (+40 559 kr.).
12. Expeditionstjänsten vid arméns underofficersskola har en sådan
omfattning att skolan behöver förstärkas med ett kvalificerat biträde. För
att tillgodose kraven på flygsäkerheten föreslås att en tjänst för förste
meteorologassistent inrättas vid arméns helikopterskola. Tygmaterielen vid
arméns motorskola har ökat i sådan omfattning att skolan behöver förstär
kas med en förrådsförman. Vid krigsskolan behövs förstärkning med två
ekonomibiträden och vid artilleriskjutskolan med ett halvtidstjänstgörande
sjukvårdsbiträde (+ 115 008 kr.).
13. Antalet tjänster på arméns reservstat minskar med 17 (—260 000
kr.).
14. Ökat antal tjänstgöringsdagar för personal i arméns reserver ökar me
delsbehovet i förhållande till innevarande budgetår med 400 000 kr. För
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ekiperingshjälp åt reservpersonal behövs ytterligare 295 000 kr. Ett minskat
antal premieberättigade i arméns reserver medger en nedräkning av anslaget
med 518 000 kr.
15. I förhållande till innevarande budgetår har behovet av medel för lån
till personal vid tygtekniska kåren ökat med 15 000 kr. Medelsbehovet för
arvoden till veterinärväsendet och rekryteringsstipendier i Boden har mins
kat med 3 600 resp. 9 000 kr. För vissa arvoden till personal vid väg- och
vattenbyggnadskåren behövs ytterligare 9 000 kr.
16. Kompletteringskurser för underbefäl, som bekostas av medel från
arméns övningsanslag, upphör fr. o. m. budgetåret 1969/70. Motsvarande
utbildning övertas av de ordinarie instruktörsskolorna. Kostnaderna för
lärare i denna utbildning, som beräknas till 100 000 kr., bör därför flyttas
över från arméns övningsanslag till arméns avlöningsanslag.
17. För representationsbidrag till militära chefer m. fl. behövs ytterligare
137 600 kr.
18. Vid arméförbandens intendenturavdelningar kan antalet arbetare
minskas med 24 (—430 000 kr.).
19. Frivilligassistenternas arbetsuppgifter har ökat. Antalet tjänstgöringsmånader för frivilligassistenter bör därför öka med 28 (+53 480 kr.).
20. Enligt försvarets materielverk beräknas antalet tjänstgöringsmånader för anställning av ekonomibiträden öka med 100 (+ 155 000 kr.).
21. Uppbördsposten Avlöningar till viss personal i verkstadsdrift bör
höjas med 450 000 kr.

Vissa personal- och driftfrågor vid militära matinrättningar och mässar

I sin berättelse över den år 1953 verkställda granskningen av statsverket
tog riksdagens revisorer upp frågan om de värnpliktigas tjänstgöring på
befälsmässar och marketenterier och uttalade bl. a. den uppfattningen att
den där bedrivna verksamheten hade karaktär av privat affärsrörelse
då det ankom på mässmedlemmarna resp. personalkassorna att svara för
den anställda personalens löner. Mot den bakgrunden föreföll det reviso
rerna oegentligt att en del av denna kostnad skulle falla på staten genom
att värnpliktig personal kommenderas till tjänstgöring där. Enligt revi
sorerna borde därför denna kommendering upphöra. Riksdagen fattade be
slut i enlighet med revisorernas förslag med den reservationen att ekono
mivärnpliktiga efter prövning i varje särskilt fall kunde få tas i anspråk
för ifrågavarande arbetsuppgifter vid vissa skolor (SU 1954: 104, rskr 253).
Med anledning härav uppdrog Kungl. Maj :t åt överbefälhavaren att i sam
råd med försvarets civilförvaltning och dåvarande statens organisationsnämnd inkomma med förslag rörande värnpliktigas utnyttjande i mässar
och marketenterier.
I skrivelse den 28 december 1960 föreslog överbefälhavaren bl. a. att be-
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fälsmässarna normalt skulle anslutas till förbandets matinrättning och räk
nas som en del av denna. Staten skulle genom anställd, civil personal svara
för transport till resp. mässar, varmhållning, servering, disk m. m. på
samma sätt som för den matsal inom matinrättningen där kontantavlönad personal av alla kategorier får köpa kronportion, den s. k. kupong
matsalen. Remissinstanserna tillstyrkte i stort sett överbefälhavarens för
slag även om statskontoret framhöll att kostnaderna för den föreslagna lös
ningen närmare borde utredas innan förslaget genomfördes.
I juli 1966 tillsattes en utredning, utredningen om handräckningsvärnpliktiga, för att behandla frågan om utbildningstiden för värnpliktiga med
begränsad militär användbarhet m. m. Utredningen har den 19 juni 1968
kommit in med ett delbetänkande rörande vissa personal- och driftfrågor
vid militära matinrättningar och mässar (Fö stencil 1968: 2).
Efter remiss har yttranden över betänkandet inkommit från överbefälha
varen, cheferna för armén, marinen och flygvapnet, försvarets civilförvalt
ning, fortifikationsförvaltningen, försvarets materielverk, försvarets ratio
naliseringsinstitut, riksrevisionsverket, 1966 års värnpliktskommitté (VK
66), Tjänstemännens centralorganisations statstjänstemannasektion (TCOS), Statstjänstemännens riksförbund (SR), Landsorganisationen i Sverige
(LO), Sveriges akademikers centralorganisation (SACO), Centerns ung
domsförbund, Folkpartiets ungdomsförbund, Högerns ungdomsförbund och
Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund.
Nuvarande ordning m. m.
Vid läkarbesiktning i samband med inskrivningsförrättning placeras värn
pliktiga i någon av besiktningsgrupperna 3 eller 4 om de på grund av kroppsbeskaffenhet och allmänt hälsotillstånd anses vara begränsat användbara
i befattningar i freds- och krigsorganisationerna. Majoriteten av dessa värn
pliktiga utgörs av handräckningsvärnpliktiga varav endast en mindre del
är krigsplacerade.
Kungl. Maj :t har i olika sammanhang utfärdat bestämmelser rörande
värnpliktiga i handräckningstjänst. F. n. disponeras ca 750 värnpliktiga
som biträdespersonal vid matlagning och servering m. m. i matinrättningar och mässar samt — inom marinen och flygvapnet och efter särskild
prövning — vid märketenterier (manskapsmässar). Av dessa tjänstgör ca
350 vid matinrättningar och ca 400 vid mässar.
I matinrättning tillreds och utspisas frukost, lunch och middag
för de värnpliktiga. I viss utsträckning levereras även portioner till befälets
mässar. Vid varje matinrättning tjänstgör i regel 2—4 värnpliktiga, som
huvudsakligen sysselsätts med skötsel av diskmaskiner, skalning m. m. av
rotfrukter, städning i matsalar och s. k. tyngre lyft. I den mån värnplik
tiga inte har funnits att tillgå har den civila ekonomipersonalen övertagit
uppgifterna. Ifrågavarande värnpliktiga utför sålunda fredstida göromål
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och något behov av att krigsplacera dem i motsvarande krigsbefattningar
föreligger i regel inte.
Befäls mässarna, där man tillhandahåller måltider i anslutning
till arbetsplatsen, tjänar också som samlingsplats för aktivt, reserv- och
värnpliktigt befäl och ger kårerna möjlighet att utöva representation och
kontaktverksamhet utåt, varvid kostnaderna som regel bestrids av resp.
befälskår. Mässarna tillgodoser dessutom personalens behov av lokaler
för rekreation i samband med måltider, håltimmar, nattjänstgöring och
kommenderingar m. m. Mässarna drivs, vad beträffar officers- och under
officerskårerna, till största delen i personalkårens egen regi.
Det byggnadstekniska ul förandet av befintliga matinrättningar medger
f. n. inte en önskvärd rationell och personalbesparande hantering av lyftoch transportredskap vilket i någon mån styr personalbehovet. Vid projek
tering av nya matinrättningar skall utrymme avses även för mässar men
dessa skall nyproj ekteras endast i den mån de kräver nybyggnad inom över
skådlig framtid. Målsättningen är dock den att samtliga lokaler som av
ses för intagande av måltid skall anslutas till matinrättningen, vilken där
med får karaktär av central militärrestaurang. Denna målsättning har emel
lertid hittills uppnåtts endast i ett fåtal fall.
I kungörelse den 28 maj 1968, nr 351, om måltidspriser vid personalser
veringar inom statlig verksamhet, m. m. har Kungl. Maj :t efter förslag av
riksrevisionsverket bl. a. behandlat prissättning och subventioneringsgrad
vid de statliga personalserveringarna (prop. 1968: 1 bil. 2, SU 14, rskr 14).
Härvid föreskrivs beträffande krigsmaktens förband att måltidspriset skall
fastställas med utgångspunkt i kostnader för livsmedel och personal.
I personalkostnaderna skall inräknas pensions- och socialförsäkringsav
gifter. Beräkningen skall avse självservering från disk. I den mån annan
serveringsform förekommer skall merkostnaden täckas genom höjda mål
tidspriser. Vid personalserveringar som drivs av de anställda eller genom
entreprenör skall myndigheten utan kostnad tillhandahålla vissa lokaler
med behövlig inredning och utrustning m. m.
Utredningens överväganden och förslag
Under sitt arbete har utredningen om handräckningsvärnpliktiga kommit
till den bestämda uppfattningen att avsikten med utbildning av värnplik
tiga är att ge dem en mot användbarheten avpassad utbildning så att de
allt efter förmåga skall kunna delta i landets försvar. Till följd härav vill
utredningen inte i värnpliktsbegreppet intolka någon skyldighet att i fred
fullgöra arbetstjänst som inte ingår i den allmänmilitära utbildningen och
finner det i princip oförenligt med värnpliktstanken, att försvarets fredsorganisation med stöd av värnpliktslag m. m. tillförsäkras arbetskraft för
uppgifter av företrädesvis civil natur. Utredningen har därför i sina hittills
gjorda överväganden utgått från att ifrågavarande värnpliktiga först skall
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få allmänmilitär utbildning och att den därpå följande tjänstgöringen ut
formas så att den bidrar till att effektivisera den övriga åldersklassens
utbildning och krigsförbandens övningar. Arbetsuppgifter som inte har
nämnda inriktning bör enligt utredningen i första hand förbehållas civil
personal.
Efter dessa synpunkter av mera principiell natur övergår utredningen till
att behandla frågan om värnpliktig personal vid matin
rättningar och redovisar inledningsvis en av statskontoret i novem
ber 1964 gjord undersökning rörande arbetskraftsbehovet i matinrättningar
na. Statskontoret fann härvid bl. a. att manlig arbetskraft var motiverad för
tyngre sysslor och att denna borde utgöras av ca fyra värnpliktiga i handräclcningstjänst för förband, uppdelade på två pass. De värnpliktigas ar
betsprestationer uppskattades till ca 80 % av de fast anställdas.
I utredningens direktiv angavs som ett alternativ att tjänstgöringstiden
för en värnpliktig i handräckningstjänst inte i väsentlig grad borde under
stiga den kortaste tjänstgöringstiden för värnpliktiga i kategorierna G och
F, f. n. ca 250 dagar inom armén och kustartilleriet. Med denna förutsätt
ning bör en handräckningsvärnpliktig enligt utredningen fullgöra handräck
ningstjänst i ca 6 månader. För en årsinsats av 2—4 värnpliktiga vid ett
normalförbands matinrättning skulle då krävas 4—8 handräckningsvärnpliktiga och utredningen beräknar årskostnaden härför till lägst 22 000 kr.
och högst 44 000 kr.
Enligt statskontorets beräkningar skulle en värnpliktigs arbetsinsats i
detta fall kunna beräknas till 80 % av en civilanställds, vilket innebär att
två helårsinsatser av värnpliktiga skulle motsvara ungefär en och en halv
civilanställd. Med en årslön av ca 17 000 kr. för en civilanställd beräknar
utredningen att merkostnaden av att använda civil personal i stället för
värnpliktig vid de 86 militära matinrättningarna, inklusive ett pålägg av
23 % för sociala förmåner m. m., blir lägst ca 370 000 kr. och högst ca
740 000 kr. för år. Utredningen anser att kostnadsökningen ligger närmare
det högre beloppet än det lägre men framhåller att man till de nämnda kost
naderna för värnpliktiga bör lägga kostnaderna för det civila produktions
bortfall som uppstår på grund av värnpliktstjänstgöringen. Värdet av
detta bortfall är utredningen f. n. inte beredd att precisera utan avser åter
komma till denna fråga i ett senare betänkande. Utredningen bedömer dock
att det är så högt att det sammanräknat med försvarets direkta utgifter för
dessa värnpliktiga i varje fall inte blir lägre än kostnaderna för att anställa
civil personal i deras ställe.
Utredningen drar av det anförda den slutsatsen att kostnadsmässiga jäm
förelser inte ensamma bör få vara avgörande vid valet mellan civil arbets
kraft och värnpliktiga. Mot bakgrunden av sin i det föregående relaterade
principiella inställning framhåller utredningen att handräckningsvärnpliktigas tjänstgöring i matinrättningar varken omedelbart underlättar eller
ansluter sig till övriga värnpliktigas utbildning och att de därför inte längre
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bör användas i sådana arbetsuppgifter. I deras ställe bör enligt utredningen
civil personal anställas. Vid ytterförläggningar tillhörande marinen, främst
kustartilleriet, torde dock värnpliktiga även i fortsättningen behöva använ
das i matinrättningarna, då det är nära nog uteslutet att anskaffa civil
personal till dessa avsides belägna platser.
Ca 350 handräckningsvärnpliktiga erfordras inte längre för tjänstgöring
i matinrättningar om utredningens förslag genomförs. Utredningen avser
återkomma till detta i ett senare betänkande.
Beträffande handräckningsvärnpliktigas tjänstgöring vid befälsmässar
har, som tidigare nämnts, riksdagen redan fattat beslut varför utredningen
behandlar lämpliga driftformer m. m. för befäls mässarnas
mathållning när värnpliktiga inte längre kan disponeras. Inlednings
vis lämnas en redogörelse för antalet matgäster vid normal besöksfrekvens
varav framgår att mässarna huvudsakligen utnyttjas under lunchtid och
eftermiddagstid. Under tider för krigsförbandsövningar och särskilda öv
ningar kan enligt utredningen beläggningen däremot vara mycket hög
beroende på att en betydande del av matgästerna då utgörs av värnpliktigt
befäl som har rätt till alla måltider utan kostnad.
Mot bakgrund av bestämmelserna rörande personalserveringar anser ut
redningen att den enskilda mässmedlemmen som del av portionspriset skall
betala kostnaden för den personal som tillagar och serverar måltiden. I detta
sammanhang relaterar utredningen en undersökning gjord av förutvarande
försvarets intendenturverk och beräknar ifrågavarande personalkostnader
vid ett genomsnittsförband med mässar belägna i matinrättning till ca
57 000 kr. för år. Med nuvarande personalkostnadsandel i portionspriset för
lunch- och middagsmål, 95 öre, måste då ca 60 000 sådana mål utspisas för
att den till staten inlevererade ersättningen skall täcka personalkostnaden.
F. n. skulle vid ett genomsnittsförband endast 35 000—40 000 kr. inlevereras.
Utredningen tror inte att man i framtiden kan räkna med högre beläggning
på mässarna än vad nu är fallet, och anser därför att man måste finna en
driftform med mindre personalinsats för att kunna täcka kostnaderna för
civil personal.
Med den normalt jämförelsevis låga beläggningen vid frukost- och mid
dagsmålen (10—20 % av antalet mässmedlemmar) som bakgrund anser
utredningen att mässarna i huvudsak är att betrakta som lunchrestauranger och att det rimligen inte borde ingå i statens åligganden att på mäss
regelbundet servera frukost- och middagsmål till tjänstemän oavsett deras
tjänstgöringsförhållanden. Utredningen förutsätter därför vid sin fortsatta
behandling av mässar drivna i statlig regi, att staten skall tillhandahålla
under arbetstiden infallande måltider mot ersättning motsvarande personaloch råvarukostnaden och att måltiderna skall tillredas i matinrättningen.
Efter att ingående ha diskuterat olika former för den fortsatta förplägnadsverksamheten vid mässarna föreslår utredningen beträffande mässar
2* — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 6
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belägna i matinrättningar att staten skall åtaga sig att på samtliga befälsmässar mot ersättning för livsmedels- och personalkostnader servera lunch
målet över disk och dessutom mot ersättning tillhandahålla personal för
servering av eftermiddagskaffe. Frukost- och middagsmålen föreslås cen
traliseras till en mäss och endast serveras i den mån tjänsten så kräver.
Beträffande mässar som inte är belägna i matinrättning men som har
fullvärdiga köks- och personalutrymmen anser utredningen att vederbö
rande befälskår bör få avgöra om mässen skall drivas i statlig eller egen
regi. I det förra fallet bör driften anordnas på samma sätt som föreslagits
för mässar belägna i matinrättning. Om befälskåren väljer att driva mäs
sen i egen regi bör staten subventionera driften genom att tillhandahålla lo
kaler med behövlig inredning och utrustning m. m. Mässar som f. n. saknar
förutsättningar för egen drift och är belägna i olika byggnader bör enligt
utredningen i regel ej upprustas i befintliga lokaler utan så snart som möj
ligt förläggas till matinrättningen. Till dess bör de drivas på samma sätt
som föreslagits för andra mässar i statlig regi.
För mässar belägna i matinrättning anser utredningen att en gemensam
mässföreståndare med halvtidstjänstgöring kommer att erfordras för led
ning och övervakning av utspisningen. Vid mässar med spridd lokalisering
kan befattningen behöva dubbleras eller arbetstiden utökas.
Utredningen hävdar att förplägnadsverksamheten vid mässarna med före
slagna driftformer kan göras självbärande. Om sjunkande besöksfrekvens
vid mässarna skulle medföra att personalkostnadsandelen i portionspriset
blir för hög bör dock serveringen av frukost- och middagsmålen enligt ut
redningens mening upphöra om man inte genom centralisering av även
lunchmålet kan ytterligare sänka personalkostnaderna.
Under tid då repetitionsutbildning är förlagd till förbandens kasernetablissement fördubblas i många fall antalet portionstagare på mässarna vilket
enligt utredningen leder till att alla måltider måste utspisas vid samtliga
mässar.
I det föregående har utredningen förutsatt att endast kronporlion skall
tillhandahållas på mässarna men anser likväl att den skall kunna bytas
ut mot lättlunch av typen filmjölk, frukt, grönsaker o. d. Möjlighet bör
också finnas att byta måltidsdryck, liksom att utan kostnad för statsverket
få måltid tillagad vid t. ex. befälskårs sammankomst på mäss.
Utredningen vill med sina förslag närma sig den civila statsförvaltning
ens och de större privata företagens sätt att lösa frågan om förplägnad av
de anställda under arbetsdagen och framhåller att dessa förslag bör be
traktas som övergångsåtgärder i en utveckling i riktning mot inrättande av
militärrestauranger med separata mässutrymmen och gemensam befälsmatsal.
Om de värnpliktiga som friställs vid övergång till civil arbetskraft på
mässarna (f. n. ca 400) inte tas i anspråk för andra uppgifter inom försvaret
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skulle en besparing av ca 3,2 milj. kr. kunna uppstå på försvarsanslagen
om man utgår från nuvarande tjänstgöringstider m. m. Utredningen avser
återkomma till denna fråga i ett senare delbetänkande.
Såvitt utredningen kunnat finna förekommer vid vissa förband att värn
pliktiga under hela eller delar av den dagliga arbetstiden tas i anspråk för
göromål, som hör samman med marketenterirörelse. Så t. ex. utnyttjas vid
några flygflottiljer värnpliktiga som bilförare (motsvarande) i rörliga
marketenteri, som besöker olika arbetsplatser m. m. inom flottiljområ
det. Enligt utredningens mening bör, i likhet med vad som föreskrivits
för armén, värnpliktiga ej heller få tjänstgöra vid dylika marketenteri,
bl. a. av det skälet att marketenteri i princip är att betrakta som privata
affärsrörelser.
För att få praktiskt underlag för genomförande av här redovisade förslag
avser utredningen genomföra vissa organisationsförsök vari även andra
funktioner som f. n. handhas av handräckningsvärnpliktiga kommer att be
handlas.

Remissyttranden

Remissinstanserna delar i stort sett utredningens principiella uppfatt
ning om syftet med de handräckningsvärnpliktigas tjänstgöring. Chefen för
flygvapnet anser dock att värnpliktiga som inte tas i anspråk i krigsorga
nisationen ej heller skall fullgöra värnpliktstjänstgöring.
Beträffande det av utredningen föreslagna utbytet av handräck
ningsvärnpliktiga mot civil arbetskraft i matinrätt
ningar och mässar har VK 66 den allmänna inställningen att det
torde vara nödvändigt att innan beslut fattas granska i vad mån de ca 750
friställda värnpliktiga kommer att användas till andra uppgifter inom för
svaret. Chefen för flygvapnet har liknande åsikt och anser dessutom att
förslaget är rationellt endast om det innebär lägre kostnader genom att de
friställda värnpliktiga ej utnyttjas i andra befattningar. Försvarets rationali
seringsinstitut finner det för sin del tveksamt om några handräckningsvärn
pliktiga kommer att kunna frikallas vid en reform grundad på utredningens
förslag, då antalet disponibla sådana kommer att minska med ungefär
hälften vid genomförande av ny värnpliktsordning med avkortad utbild
ningstid för ifrågavarande värnpliktiga.
Samtliga remissinstanser som yttrat sig i frågan biträder i övrigt utred
ningens förslag vad gäller matinrättningarna, överbe
fälhavaren, cheferna för armén och marinen samt försvarets rationaliserings
institut hävdar dock att möjlighet måste finnas att i vissa fall ta värnplik
tiga i anspråk för att driften av matinrättningarna skall kunna fortgå utan
avbrott. Chefen för armén anser dessutom att även manlig arbetskraft bör
anställas. Denna uppfattning delas av Folkpartiets ungdomsförbund samt

44

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 6: Försvarsdepartementet

LO som för sin del även förutsätter att de nyanställda lönegradsplaceras i

befordringsgång för motsvarande personal. Chefen för marinen påpekar att
de nuvarande matinrättningarna saknar personalutrymmen för manlig civil
personal vilket medför investeringskostnader.
Den av utredningen beräknade merkostnaden för civil per
sonal ifrågasätts av försvarets rationaliseringsinstitut som under samma
förutsättningar som utredningen beräknar den till ca 1,6 milj. kr. och till
ca 2,6 milj. kr. med nuvarande tjänstgöringstid för handräckningsvärnpliktiga. Chefen för marinen och VK 66 hävdar att statskontorets uppskattning
av värnpliktigas arbetsprestation till ca 80 % av civilanställdas inte med
säkerhet kan sägas gälla vid nyanställning av civil personal.
Beträffande utredningens uppfattning om värdet av det
civila produktionsbortfallet som mer än väl uppgående till
merkostnaden för civil personal anser försvarets civilförvaltning och för
svarets materielverk att detta förutsätter att de friställda värnpliktiga inte
tas i anspråk för andra uppgifter inom försvaret. Materielverket tillägger
att värdet av de värnpliktigas civila produktion dessutom måste överträffa
vad de civila ersättarna för dem hade kunnat prestera om de inte anställts.
Merkostnaden vid genomförande av utredningens förslag måste enligt
överbefälhavaren och chefen för armén betalas utanför de genom 1968 års
försvarsbeslut fastställda medelsramarna.
Även vad gäller utbyte av värnpliktiga mot civil arbets
kraft i befäls mässarna delar remissinstanserna utredningens prin
cipiella inställning. Riksrevisionsverket anser dock mot bakgrunden av den
låga beläggningen på mässarna att driften bör rationaliseras oavsett om
värnpliktiga disponeras eller inte. SR framhåller att försvarets krigsorga
nisation innehåller befattningar där »fredspraktik» på militära mässar
är värdefull.
Delade meningar råder däremot rörande mässarnas driftform
när värnpliktig personal ej längre kan disponeras. TCO-S tillstyrker ut
redningens grundförslag under förutsättning att ingen försämring sker för
mässmedlemmarna medan försvarets civilförvaltning, riksrevisionsverket
och försvarets materielverk biträder förslaget. Materielverket ifrågasätter
dock utredningens uppfattning att man inte i framtiden kan vänta sig nå
gon ökad frekventering av mässarna. Trenden för uteätning visar en sti
gande tendens och materielverket vill inte utesluta att detta kan komma att
gälla även mässarna. F. ö. anser materielverket att alla som har rätt till
portion bör kunna få sådan vid mäss som hålls öppen av tjänsteskäl.
Inte heller överbefälhavaren, cheferna för armén och marinen, TCO-S
samt SR anser sig kunna godta en driftform som innebär att frukost- och
middagsmålen serveras endast i den mån tjänsten så kräver och pekar i det
sammanhanget på de speciella tjänstgöringsförhållanden som råder inom
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försvaret — beredskapskrav, kvällstjänst, kommenderingar m. m. -— som
enligt SR borde motivera att den statliga subventioneringen blir mer om
fattande än inom den civila sektorn.
Förslaget att centralisera frukost- och middagsmå
len till en mäss stöter på motstånd från överbefälhavaren och chefen
för marinen som båda framhåller att måltid och rekreation i samband med
måltiden rimligen bör kunna ske i samma lokaler och påpekar att utnyttjan
de av annan befälskårs mäss kan komma att medföra krav på mässavgift
med åtföljande högre måltidspriser. Försvarets rationaliseringsinstitut anser
däremot att även lunchmålet redan nu bör kunna utspisas på en mäss eller
i vissa fall i kupongmatsalen. Möjligheterna härtill bör enligt institutet
ytterligare utnyttjas. Chefen för flygvapnet framhåller att mässdriftens ord
nande inte endast är en ekonomisk fråga utan även hänger samman med
trivsel och rekrytering och håller före att kostnaderna torde kunna minskas
även vid nu tillämpade former för mässhållning. Överbefälhavaren anser,
med stöd från chefen för armén, att vederbörande förbandschef inom ra
men för tillgängliga medel bör få avgöra om och i vilken utsträckning mat
servering vid mässarna skall ske.
Beträffande normerna för mässar drivna i personalkårs
egen regi anser överbefälhavaren, cheferna för armén och marinen
samt SR att mässarna liksom nu bör få köpa kronportion från matinrättning
en. SR och TCO-S anser dessutom att personalkåren härvid bör få tillgodo
räkna sig i portionspriset ingående personalkostnader — enligt TCO-S
serveringskostnader — t. ex. genom justering av portionspriset eller som
bidrag till täckande av mässens personalkostnader. SR, överbefälhavaren och
chefen för armén framhåller i det sammanhanget att det ej kan vara rimligt
att vidta åtgärder som innebär försämrade förmåner då arbetsgivarna i ge
men strävar efter att förbättra personalvården.
Överbefälhavaren, chefen för armén och SR anser att staten bör med
verka att lösa de övergångsproblem som kan uppstå för personal
som nu är anställd vid mässarna men friställs vid genomförande av utred
ningens förslag.
Försvarets civilförvaltning, försvarets rationaliseringsinstitut, TCO-S och
Folkpartiets ungdomsförbund delar utredningens uppfattning om utveck
ling mot militärrestaurang med gemensam matsal för befälskategorierna men skilda mässutrymmen. Försvarets materielverk begränsar
sig till att uttala att en sådan lösning vore rationell från driftsynpunkt. SR
säger sig inte på något sätt kunna biträda denna uppfattning utan anser
att hittills gällande normer som överenskommits i samråd med berörda per
sonalorganisationer bör gälla även i framtiden. Enligt SR skall varje befälskår alltså ha såväl egen matsal som egna mässlokaler. Sveriges socialdemo
kratiska ungdomsförbund ifrågasätter för sin del om man inte bör sträva
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mot att helt avskaffa befälsmässarna och hänvisa berörd personal till ut
rymmen som är gemensamma med de värnpliktigas.
Utredningens uppfattning att värnpliktiga i fort
sättningen inte skall få tjänstgöra vid marketenterier
delas inte av försvarets materielverk som påpekar att ambulerande marketenterier är nödvändiga på grund av stora avstånd inom vissa flygvapnets
förband. Denna service kan inte bekostas av personalkassa. Lämplig drift
form för denna marketenterirörelse bör enligt materielverket ytterligare ut
redas.
Försvarets rationaliseringsinstitut anser att utredningens förslag bör
genomföras successivt fr. o. m. den 1 juli 1969 under högst två år. SR föror
dar en övergångstid av ett år om staten medverkar att lösa övergångsproblemen för nu anställd personal medan cheferna för armén och marinen
nöjer sig med att påpeka nödvändigheten av en lång övergångstid vid för
slagets genomförande. I den mån byggåtgärder blir nödvändiga anser även
fortifikationsförvaltningen att en lång övergångstid är nödvändig om inte
nu gällande anslagsprioritering skall omprövas.

Departementschefen

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för
nästa budgetår till 469 milj. kr. Jag har därvid räknat med att medels
behovet går ned till följd av den fortsatta avvecklingen av arméns rid- och
körskola (7), indragning av en tjänst för remontdressör vid Iv 4 (11),
minskat antal tjänster på armens reservstat (13) och arbetare vid armé
förbandens intendenturavdelningar (18) samt minskade utgifter för arvo
den till veterinärväsendet och rekryteringsstipendier i Boden (15). Jag
har vid medelsberäkningen beaktat de indragningar av tjänster och över
föringar av medel mellan förevarande och andra anslag, som chefen för
armén har föreslagit (4, 6, 8 och 16). Jag har också godtagit hans beräk
ningar av medelsbehovet rörande personal i arméns reserver (14). Jag
har beräknat medel för en nettoökning med tre tjänster för förstärkning
av de lokala myndigheternas tyg- och intendenturavdelningar (2), samt för
en major i utbyte mot en kapten vid A 7 (11). Medel har också beräknats
för en ökning av lånen till personal vid tygtekniska kåren (15) samt för
ökat antal ekonomibiIräden (20).
I särskilda skrivelser har chefen för armén gjort framställningar dels
om medel för flyttning av I 1 och Ing 1, dels om överföring från för
svarets materielverk av sammanlagt sex tjänster som ingår i personalkår
ledningen för viss personal ur fälttygkåren, varav en för personalkårchef
i Co 2. Med anledning av framställningarna har jag under anslaget räknat
medel också för nämnda flyttning och överföring. Jag har också beräknat
515 000 (+ 265 000) kr. för att täcka kostnader för den personal vid arbets
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marknadsstyrelsen som handlägger ärenden angående vapenfria tjänstepliktiga.
Jag går nu över till att behandla utredningens om handräckningsvärnpliktiga delbetänkande rörande vissa personal- och driftfrågor vid mili
tära matinrättningar och mässar. Trots att delbetänkandet inte ger till
räckligt underlag för att de förslag som utredningen har lagt fram skall
kunna genomföras den 1 juli 1969, bör riksdagen redan nu få tillfälle
att yttra sig i frågan.
Som utgångspunkt för sina förslag har utredningen — förutom det av
1954 års riksdag fattade beslutet om värnpliktigas tjänstgöring vid mili
tära mässar och marketenterier — haft den principiella uppfattningen
att försvarets fredsorganisation inte med stöd av värnpliktslag m. m. bör
tillförsäkras arbetskraft för uppgifter av företrädesvis civil natur. Jag
delar helt denna uppfattning och anser i likhet med utredningen och
remissinstanserna att civil personal i princip bör anställas för de göromål
som f. n. utförs av värnpliktiga vid matinrättningar, mässar och marke
tenterier. Jag är däremot inte beredd att nu ta ställning till utredningens
förslag om ändrade driftformer vid mässarna.
Genom beslut den 20 september 1968 uppdrog Kungl. Maj :t åt cheferna
för armén och marinen att försöksvis och i viss omfattning ersätta handräckningsvärnpliktiga inom Gotlands militärkommando med civil personal
i bl. a. de sysslor som utredningen om handräckningsvärnpliktiga har be
handlat i sitt delbetänkande. Försöksverksamheten bedrivs i samråd med
utredningen, försvarets rationaliseringsinstitut och försvarets materiel
verk och beräknas vara slutförd den 30 juni 1969. På grundval av resultaten
av dessa försök kommer utredningen, enligt vad jag har inhämtat, att
lägga fram ett detaljerat underlag för genomförande av sina förslag, bl. a.
innefattande erforderliga personalförstärkningar i fråga om civil personal.
När detta underlag föreligger avser jag föreslå Kungl. Maj :t att successivt
införa det nya systemet vid därför lämpade förband. Jag kommer därvid
också att beröra frågan om mässarnas framtida driftformer. Kungl. Maj :t
kan inrätta de tjänster som erfordras för att genomföra utredningens förslag.
Jag vill i detta sammanhang anmäla att det system för s. k. frivillig
tjänstgöring, som beslutades av 1960 års riksdag (prop. 1960: 110, SU 114,
rskr 291), i visst hänseende tillämpas annorlunda än som förutsatts i det
förslag som låg till grund för riksdagens beslut. Den frivilliga tjänstgö
ringen, som innebär inkallelse efter eget åtagande av värnpliktiga och
personal i reserv m. fl. för att tillgodose föreliggande behov av utbildningsbefäl m. m., skall enligt förslaget äga rum inom ramen för ett visst antal
tjänstgöringsmånader som fastställs budgetårsvis. I staten för försvars
grenarnas allmänna avlöningsanslag anvisades tidigare i anslutning till
denna ordning medel för frivillig tjänstgöring under förslagsvis upptagna
poster. Numera får vid försvarsgrenarna den frivilliga tjänstgöringen jämte
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viss annan anställning ske inom ramen för ett visst angivet belopp. Att
begränsa den frivilliga tjänstgöringens omfattning genom tilldelning av ett
visst antal tjänstgöringsmånader har därigenom blivit överflödigt och tilllämpas inte heller beträffande försvarsgrenarnas avlöningsanslag. Även
i andra fall där på angivet sätt eller eljest möjligheterna att anlita personal
i frivillig tjänstgöring kan komma att begränsas av medelstilldelningen
avses en motsvarande anpassning av reglerna för den frivilliga tjänst
göringen ske.
Med hänsyn till vad jag tidigare har anfört om försök med verksamhets
planering och budgetering m. m. bör 900 000 kr. anvisas under anslaget
Arméstaben, 39 382 000 kr. under anslaget Armén: Förband med särskild
budget, 876 000 kr. under anslaget Marinen: Förband med särskild budget
och 642 000 kr. under anslaget Militärområdesstaber med särskild budget.
Förevarande anslag bör alltså föras upp med 427,2 (— 15,8) milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
a) bereder riksdagen tillfälle att yttra sig över vad jag har
anfört rörande vissa personal- och driftfrågor vid militära
matinrättningar och mässar,
b) föreslår riksdagen att till Armén: Avlöningar till
aktiv personal m.fl. för budgetåret 1969/70 anvisa ett för
slagsanslag av 427 200 000 kr.

B 3. Armén: Avlöningar m. m. till värnpliktiga

1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

99 693 166i
118 400 000
111 700 000

1 Härtill kommer utgift under anslaget Förband med särskild budget
Från anslaget bestrids utgifter för penningbidrag, premier, utrycknings
bidrag, särskilda ersättningar för tåssa slag av tjänstgöring och inkvarteringsersättningar till värnpliktiga vid armén och vapenfria tjänstepliktiga,
allt enligt bestämmelserna i värnpliktsavlöningskungörelsen den 12 septem
ber 1958 (nr 485).
Chefen för armén

Anslaget bör föras upp med 119 300 000 (+ 900 000) kr. Chefen för ar
mén räknar för nästa budgetår inte med utgifter för vapenfria tjänste
pliktiga från anslaget. Antalet tjänstgöringsdagar för värnpliktiga beräknas
till omkring 13 730 000, varav omkring 11 780 000 för grundutbildning m. m.
och omkring 1 950 000 för repetitionsutbildning m. m. I jämförelse med det
totala antal tjänstgöringsdagar som har beräknats för innevarande bud
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getår för både värnpliktiga och vapenfria tjänstepliktiga innebär detta en
minskning med omkring 70 000. Därvid minskar grundutbildning m. m. med
omkring 420 000 tjänstgöringsdagar och ökar repetitionsutbildning m. m.
med omkring 350 000 dagar.

Departementschefen
Anslaget bör föras upp med 111,7 milj. kr. Jag har därvid räknat med
ungefär samma antal tjänstgöringsdagar för värnpliktiga som arméchefen.
Som ett led i den fortlöpande rationaliseringen av värnpliktsutbildningen bör
försök med förkortade krigsförbandsövningar genomföras för vissa luftvärnsförband. Försöken bör avse en förkortning med 7 dagar och omfatta
ca 1 000 värnpliktiga. Härutöver räknar jag med omkring 275 000 tjänstgö
ringsdagar för vapenfria tjänstepliktiga.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Armén: Avlöningar m. m. till värnpliktiga för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 111 700 000
kr.

B 4. Armén: Sjukvård m.m.
1967/68 Utgift
............................................... 12 306 2951
1968/69 Anslag ............................................... 10 700 000
1969/70 Förslag ............................................... 13 700 000
1 Härtill kommer utgift under anslaget Förband med särskild budget
Från anslaget betalas sjukvård, begravningshjälp, skyddsympning m. m.
vid arméns förband och utbildningsanstalter i den mån utgifterna inte skall
bestridas från annat anslag. Vidare bestrids från anslaget löneförmåner till
tjänsteläkare inom förbandssjukvården samt tussa utgifter i samband med
kurser för förbandsläkare, tjänsteläkare och förbandssjuksköterskor. Från
anslaget betalas också sjukvård åt vapenfria tjänstepliktiga.

Försvarets sjukvårdsstyrelse
Anslaget bör föras upp med 14,5 (+3,8) milj. kr. Sjukvårdsstyrelsen
räknar för nästa budgetår inte med utgifter för vapenfria tjänstepliktiga
från anslaget.
1. Förändring av antalet tjänstgöringsdagar ökar medelsbehovet med
190 000 kr.
2. Ökad belastning till följd av den nya organisationen av förbandssjuk
vården, ökad läkemedelsförbrukning m. m. samt prishöjningar motiverar
en höjning av anslaget med 3 590 000 kr.
3. Styrelsen beräknar medel för omläggning av sjukredovisning m. m.
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till ADB. Av totalkostnaden, 40 000 kr., bör 20 000 kr. falla på anslaget
Armén: Sjukvård m. m.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 13,7 milj. kr. Jag har därvid beräknat medel
även för vapenfria tjänstepliktiga.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Armén: Sjukvård m. m. för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 13 700 000 kr.
B 5. Armén: Reseersättningar m. m.

1967/68 Utgift
............................................... 14 288 099'
1968/69 Anslag ............................................... 15 700 000
1969/70 Förslag ............................................... 16 700 000
1 Härtill kommer utgift under anslaget Förband med särskild budget
Från anslaget betalas resekostnadsersättningar, traktamenten, flyttningsersättningar m. m.
Chefen för armén

Anslaget bör tas upp med 17 (+ 1,3) milj. kr. enligt följande.
1. Järnvägstaxornas höjning den 1 januari 1968 och traktamentshöjningarna den 1 april 1968 medför ett ytterligare medelsbehov av 1 272 000 kr.
2. Arméstaben beräknas belasta anslaget med 267 000 kr. På grund av
pågående försöksverksamhet med kostnadsredovisning vid arméstaben bör
beloppet föras över till stabens anslag.
3. Ansvaret för totalförsvarets signalskyddsskola har ålagts chefen för
armén. Elevernas rese- och traktamentskostnader medför ett ytterligare
medelsbehov av 295 000 kr.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 16,7 milj. kr. Jag har därvid beräknat
1 126 000 kr. för utgifter i samband med flyttning av I 1 och Ing 1 samt
tagit hänsyn till belastningen.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Armén: Reseersättningar m.m. för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 16 700 000 kr.
B 6. Armén: Rekryteringskostnader

1967/68 Utgift ............................. 411 5381 Reservation . ... 18 731
1968/69 Anslag ............................. 430 000
1969/70 Förslag ......................... 435 000
1 Härtill kommer utgift under anslaget Förband med särskild budget
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Från anslaget bestrids utgifter som hänger samman med rekrytering av
militär och civilmilitär personal vid armén.

Chefen för armén

Anslaget bör höjas med 170 000 kr. på grund av prisstegringar och ökad
rekryteringsverksamhet och således föras upp med 600 000 kr.

Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 435 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Armén: Rekrgteringskostnader för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 435 000 kr.

B 7. Armén: Bränsle m. m.
1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

............................................... 20 473 002'
............................................... 21 400 000
............................................... 21 300 000

1 Härtill kommer utgift under anslaget Förband med särskild budget
Från anslaget bestrids utgifter för bränsle och elektrisk energi m. m. vid
arméns förband och utbildningsanstalter samt för anslutning av vattenoch avloppsledningar till arméns befintliga byggnader och anläggningar
m. m.

Fortifikations förvaltningen

Anslaget bör föras upp med 22,7 (+ 1,3) milj. kr. enligt följande.
1. Taxehöjningar och ökad förbrukning av elektrisk energi ökar me
delsbehovet med 750 000 kr.
2. Anslutning av avlopp i Karlsborg medför att medelsbehovet ökar med
550 000 kr.

Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 21,3 milj. kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Armén: Bränsle m. m. för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 21 300 000 kr.
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B 8. Armén: Renhållning

1967/68 Utgift
7 453 035»
1968/69 Anslag ...............................................
7 800 000
1969/70 Förslag
............................................... 8 170 000
1 Härtill kommer utgift under anslaget Förband med särskild budget
Från anslaget bestrids utgifter för renhållning och renhållningsmateriel
i byggnader och anläggningar som disponeras av arméns förband och utbildningsanstalter.
Försvarets materielverk

Anslaget bör föras upp med 8 130 000 (+ 330 000) kr. enligt följande.
1. Pris- och lönehöjningar ökar medelsbehovet med 656 000 kr.
2. Med hänsyn till belastningen kan anslaget minskas med 641 000 kr.
3. För anskaffning av renhållningsinventarier för I 1 och Ing 1 vid för
bandens flyttning behövs 315 000 kr.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 8 170 000 kr. Jag har därvid beräknat 329 000
kr. för utgifter i samband med flyttningen av I 1 och Ing 1 samt tagit hänsyn
till belastningen.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Armén: Renhållning för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 8 170 000 kr.

B 9. Armén: Telefon m. m.

1967/68 Utgift .................................................... 3 236 905»
1968/69 Anslag
............................................... 3 550 000
1969/70 Förslag
............................................... 3 530 000
1 Härtill kommer utgift under anslaget Förband med särskild budget
Från anslaget betalas samtalsavgifter och telegram samt utbyggnad av
telefonväxlar m. m. vid arméns förband och utbildningsanstalter.
Försvarets materielverk

Anslaget bör föras upp med 3 900 000
1. På grund av ökad samtalsfrekvens
2. Med hänsyn till prisstegringar för
växlar behövs en uppräkning med 10 000

(+ 350 000) kr. enligt följande.
bör anslaget höjas med 50 000 kr.
inträdesavgifter för vissa telefon
kr.
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3. För snabbtelefonanläggningar till de nya kasernetablissementen för I 1
och Ing 1 behövs under nästa budgetår 200 000 kr.
4. För utbyte av telefonväxlar och anskaffning av snabbtelefonanlägg
ningar bör anslaget räknas upp med 90 000 kr.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 3 530 000 kr. Jag har därvid beräknat 240 000
kr. för utbyte av telefonväxlar och anskaffning av snabbtelefonanläggningar
samt 3 500 kr. för utgifter i samband med I l:s och Ing l:s flyttning.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Armén: Telefon m.m. för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 3 530 000 kr.

B 10. Armén: Tvätt

1967/68 Utgift ......... ........................................ 5 777 7621
1968/69 Anslag
. . ........................................ 6 750 000
1969/70 Förslag
........................................ 6 205 000
1 Härtill kommer utgift under anslaget Förband med särskild budget
Från anslaget betalas tvätt, som utförs vid försvarets materielverks tvätt
inrättning och vid försvarets fabriksverks tvätterier m. m.
Försvarets materielverk

Anslaget bör föras upp med 7 055 000 (+ 305 000) kr. enligt följande.
1. På grund av prisstegringar för tvätt som utförs vid försvarets fabriks
verks tvätterier bör anslaget räknas upp med 205 000 kr.
2. Med hänsyn till ökat antal tjänstgöringsdagar för repetitionsutbild
ning i förhållande till budgetåret 1968/69 bör anslaget höjas med 100 000
kr.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 6 205 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Armén: Tvätt för budgetåret 1969/70 anvisa ett
förslagsanslag av 6 205 000 kr.
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B 11. Armén: Övriga expenser m. m.

1967/68 Utgift .................................................... 2 668 324'
1968/69 Anslag
............................................... 3 000 000
1969/70 Förslag
............................................... 3 045 000
1 Härtill kommer utgift under anslaget Förband med särskild budget
Från anslaget betalas skrivmateriel, kontorsmaskiner, annonsering, vakt
tjänst m. m. vid arméns förband och utbildningsanstalter.
Försvarets materielverk

Anslaget bör föras upp med 3 170 000 (+ 170 000) kr. enligt följande.
1. På grund av prisstegringar för expensmateriel m. m. bör anslaget höjas
med 20 000 kr.
2. För vakttjänst som utförs av Allmänna Bevakningsaktiebolaget beräk
nas medelsbehovet till 275 000 kr. Hänsyn har härvid inte kunnat tas till
kostnader för de ytterligare bevakningsuppdrag som kan bli en följd av
pågående utredning om övergång i ökad omfattning till denna form av
bevakning (— 175 000 kr.).
3. För ersättningsanskaffning av skrivmateriel i mobiliseringsförråd be
hövs under nästa budgetår 75 000 kr.
4. Medelstilldelningen för underhåll och anskaffning av kontorsmaski
ner bör öka med 250 000 kr.
D e partemen ts chefen

Anslaget bör föras upp med 3 045 000 kr. Jag har därvid beräknat 5 000
kr. för utgifter i samband med I 1 :s och Ing 1 :s flyttning och tagit hänsyn
till belastningen.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Armén: Övriga expenser m. m. för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 3 045 000 kr.

B 12. Armén: Mathållning

1967/68 Utgift
............................................... 55 923 135'
1968/69 Anslag ............................................... 65 700 000
1969/70 Förslag ............................................... 54 000 000
1 Härtill kommer utgift under anslaget Förband med särskild budget
Från anslaget bestrids utgifter för livsmedel till arméns förband och ut
bildningsanstalter för utspisning på förläggningsorten och under övningar.
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Vidare betalas kvartersförplägnad, portionsgottgörelse och portionsersättning till personal ur armén samt lagerhållning och transport av livsmedel
m. m. Från anslaget betalas också förplägnad åt vapenfria tjänstepliktiga.
Försvarets materielverk

Anslaget bör föras upp med 63,3 (— 2,4) milj. kr. Försvarets materielverk
räknar för nästa budgetår inte med utgifter för vapenfria tjänstepliktiga
från anslaget. Minskningen beror på minskat antal portionsdagar, minskad
kostnad per portionsdag och prisförändringar.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 54 milj. kr. Jag har därvid beräknat medel
även för vapenfria tjänstepliktiga. Jag har vidare räknat med att viss ökning
av lagerhållningen innevarande budgetår tillfälligtvis minskar anslags
behovet för nästa budgetår.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Armén: Mathållning för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 54 000 000 kr.

B 13. Armén: Furagering

1967/68 Utgift .................................................... 1 082 221
1968/69 Anslag
............................................... 1 050 000
1969/70 Förslag
...............................................
890 000
Från anslaget betalas furage för utfodring av hästar och hundar vid
arméns förband och utbildningsanstalter.
Försvarets materielverk

Anslaget bör föras upp med 890 000 (— 160 000) kr. enligt följande.
1. Minskat antal underhållsdagar för hästar beräknas medföra att me
delsbehovet går ned med 36 000 kr.
2. Minskat antal underhållsdagar för hundar beräknas medföra att me
delsbehovet går ned med 34 000 kr.
3. Med hänsyn till prisförändringar m. m. bör anslaget minskas med
90 000 kr.
Departementschefen

Jag biträder försvarets materielverks förslag. Jag hemställer, att Kungl.
Maj :t föreslår riksdagen
att till Armén: Furagering för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 890 000 kr.
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B 14. Armén: Övningar m. m.
1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

................ 64 106 094‘ Reservation
................ 77 000 000
................ 74 500 000

.5 758 956

1 Härtill kommer utgift under anslaget Förband med särskild budget
Från anslaget bestrids i huvudsak utgifter som direkt kan hänföras till
utbildnings- och övningsverksamheten, dock inte utgifter för krigsmateriel,
ammunition, beklädnad, mathållning, sjukvård eller förläggning i kasern.
Från anslaget betalas inte heller administrativa omkostnader eller sådana
utgifter för avlöningsförmåner som bestrids från annat anslag.
Försvarets materielverk

Anslaget bör föras upp med 82 150 000 (+ 5 150 000) kr. Av ökningen
avser 3,6 milj. kr. kompensation enligt prisregleringstal.
1. Engångsutgifterna för stora övningar blir mindre. För budgetåret
1969/70 planeras två generalstabsfältövningar och en arméfältövning
(- 1 150 000 kr.).
2. Kursverksamheten för fast anställt befäl minskar (—400 000 kr.).
3. Viss kursverksamhet bör föras över till värnpliktsverket (— 100 000 kr.).
4. Medel för fortsatt befälsutbildning vid arméstaben och för framställ
ning inom staben av filmer, fotografier och bilder bör fr. o. m. nästa budget
år anvisas under arméstabens anslag (— 1 562 000 kr.).
5. Ändrade bestämmelser för prisskjutning ökar medelsbehovet för be
löningar med 225 000 kr.
6. Repetitionsutbildningen ökar i omfattning (+3,5 milj. kr.).
7. Skjutövningar med robot 69 (Redeye) ökar medelsbehovet med 100 000
kr.
8. Utgifterna för drivmedel ökar på grund av tillförsel av nya fordon
men minskar genom att färre stridsvagnsförare skall utbildas (— 90 000 kr.).
9. I samband med införandet av stridsvagn 103 (»S») måste instruktörer
utbildas (+450 000 kr.).
10. Programbudgetstudierna ger anledning att vidta vissa effekthöj ande
åtgärder (+ 327 000 kr.).
11. Flyttningen av I 1 och Ing 1 gör att viss övningsmateriel måste nyanskaffas (+ 250 000 kr.).

Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 74,5 milj. kr. Jag hemställer, att Kungl.
Maj :t föreslår riksdagen
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att till Armén: Övningar m. m. för budgetåret 1969/70 an
visa ett reservationsanslag av 74 500 000 kr.

B 15. Armén: Förhyrning av motorfordon m. m.

1967/68 Utgift
............................................... 4 212 3011
1968/69 Anslag ...............................................
8 700 000
1969/70 Förslag
........................................... 10 700 000
1 Härtill kommer utgift under anslaget Förband med särskild budget
Från anslaget betalas dels förhyrning av motorfordon m. m. och därmed
sammanhängande reparationer och transporter, dels utnyttjande i vissa
fall av kronans egna, förrådsställda specialfordon. Sådant utnyttjande före
kommer när man inte kan hyra tillräckligt många standardfordon till god
tagbart pris.
Försvarets materielverk

Anslaget bör föras upp med 12 630 000 (+ 3 930 000) kr. Antalet förhyrningsdagar beräknas till 123 200 och den genomsnittliga dagskostnaden till
ca 100 kr.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 10,7 milj. kr. Jag hemställer, att Kungl.
Maj :t föreslår riksdagen
att till Armén: Förhyrning av motorfordon m. m. för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 10 700 000 kr.

B 16. Armén: Beklädnad m. m.

1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

52 312 1321 Reservation ... 6 339 934
................ 58 000 000
................ 63 700 000

1 Härtill kommer utgift under anslaget Förband med särskild budget
Från anslaget betalas anskaffning och underhåll av beklädnadsmateriel
m. m. samt förrådshållning och försök m. m. som avser till anslaget hänförlig materiel.
Försvarets materielverk

Anslaget bör föras upp med 60,9 (+ 2,9) milj. kr.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Löpande verksamhet...........................................................................................................
Anskaffning av bottiner och pyjamas.............................................................................
Beklädnadsmateriel för repetitionsutbildning..............................................................
Utrikes tjänsteresor.............................................................................................................
Hanterings- och inredningsmateriel för 11och Ing 1..................................................
Uniform m/68.......................................................................................................................
Dataproduktion....................................................................................................................
Prisförändringar...................................................................................................................

+
—
+
+
—
+2
+
—

372 000
280 000
313 000
5 000
700 000
640 000
850 000
300 000

+ 2 900 000

1. Dagskostnaden för beklädnadsmateriel beräknas till genomsnittligt
2:80 kr. (prisläge april 1967). Antalet tjänstgöringsdagar som bör läggas
till grund för löpande anskaffning och underhåll av beklädnadsmateriel
budgetåret 1969/70 uppgår till 14 309 000. Inkomsten för uthyrning av be
klädnad till furirer m. fl. beräknas inflyta med 90 öre under 554 300 tjänst
göringsdagar. Medelsbehovet för den löpande verksamheten beräknas därför
till (14 309 000 x 2:80 — 554 300 x 0:90) avrundat 39 567 000 kr. Jämfört
med budgetåret 1968/69 innebär detta en ökning med avrundat 372 000 kr.
2. För att fortsätta den under budgetåret 1966/67 påbörjade standard
förbättringen för personal som får grundutbildning avses enligt långsiktsplan 400 000 kr. för anskaffning av bottiner och pyjamas. Medel för ända
målet tas inte upp nu (— 280 000 kr.).
3. Kostnaden för engångsökning av persedelstocken på grund av det nya
systemet för repetitionsutbildning utgör enligt långsiktsplan 21 378 000 kr.
(prisläge april 1967). Under tidigare budgetår har totalt 3 milj. kr. kunnat
disponeras för detta ändamål. För anskaffningarna under den kommande
treårsperioden behövs därför årligen 6 126 000 kr. Nu kan emellertid endast
1 813 000 kr. tas upp för ändamålet. I förhållande till budgetåret 1968/69
innebär detta en ökning med 313 000 kr. Om långtidsplanen inte genomförs
blir det på sikt nödvändigt att för repetitionsutbildningen utnyttja krigs
utrustning. Detta skulle vara oekonomiskt och sänka beredskapen.
5. För anskaffning av hanterings- och inredningsmateriel för I 1 och
Ing 1 disponeras 700 000 kr. under budgetåret 1968/69. För budgetåret 1969/
70 behövs inte medel för detta ändamål.
6. Under budgetåret 1969/70 behövs 2 640 000 kr. till konfektionering
m. m. av uniform m/68, som avses bli tilldelad elever vid skolor och vissa
värnpliktiga.
7. För dataproduktion och registeruppläggning tas upp 850 000 kr.
Leveranstiderna för en stor del av beklädnadsmaterielen är så långa att
det inte är möjligt att inom ett budgetår genomföra anskaffningarna och
få slutliga leveranser. Beställningar bör därför läggas ut före det budgetår
under vilket leverans erfordras. Härigenom vinner man bl. a. att betalnings
utfall erhålls under avsett budgetår och att tillverkaren bättre kan planera
in tillverkningen på för denne lämpliga tider, varigenom lägre priser kan
erhållas. Vidare kan man räkna med tillförsel i rätt tid, att materielverkets
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långsiktiga planering underlättas och att inköps- och kontrollorganen blir
jämnare belastade under året.
För att komplettera och täcka brister i krigsutrustningen av beklädnadsmateriel m. m. bör utöver anslaget få läggas ut beställningar inom en kost
nadsram av 15 milj. kr. Vidare bör utöver anslaget beställningar av mate
riel för den löpande verksamheten få läggas ut inom en kostnadsram av
15 milj. kr. Betalningsutfall förutsätts ske budgetåret 1971/72.

Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 63,7 milj. kr. Härav avser jag 6,5 milj. kr. för
återbetalning av medel som under budgetåret 1967/68 har ställts till för
fogande för beställningar av beklädnadsmateriel i sysselsättningsstimulerande syfte. För vapenfria tj änstepliktiga har jag beräknat 500 000 kr. Jag
räknar med att uniform m/68 t. v. skall anskaffas endast för försäljning.
Beställningar bör få läggas ut utöver anslaget för nästa budgetår. Jag
kan dock endast tillstyrka en kostnadsram av 20 milj. kr. för sådana
beställningar.
Jag hemställer, att Ivungl. Maj :t föreslår riksdagen att
a) till Armén: Beklädnad m. m. för budgetåret 1969/70
anvisa ett reservationsanslag av 63 700 000 kr.,
b) bemyndiga Kungl. Maj :t att medge att utöver anslaget
beställningar av beklädnadsmateriel får läggas ut inom en
kostnadsram av 20 000 000 kr.

B 17. Armén: Inventarier m. m.
1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

11 289 150i Reservation
................ 15 300 000
................ 15 900 000

3 996 972

1 Härtill kommer utgift under anslaget Förband med särskild budget
Från anslaget betalas anskaffning, vård och förrådshållning av kasern
inventarier och förplägnadsmateriel med undantag för sådan materiel som
behövs för driften vid förråd och verkstäder m. m. eller är avsedd för sjuk
hus eller sjukrum.

Försvarets materielverk

Anslaget bör föras upp med 18 688 000 (+ 3 388 000) kr.
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A. Kaserninventarier
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Löpande verksamhet...........................................................................................................
Anskaffning m. m. i samband med renoveringar av kaserner m. m.......................
Anskaffning m. m. på grund av nybyggnader m. m. utom för11 och Ing 1....
Anskaffning för I 1 och Ing 1............................................................................................
Täckning av vissa brister i krigsutrustningen..............................................................
Inredning och utrustning för armémedicinska forskargruppen................................

+1
+1
+
—1
4+

090
136
815
386
330

000
000
000
000
000
3000

B. Förplägnadsmateriel
1. Löpande verksamhet........................................................................................................... —- 500 000
2. Anskaffning m. m. på grund av nybyggnad, ombyggnad eller renovering av
matinrättningar, mässar och marketenterier utom för 11 och Ing 1....................
+1 221 000
3. Anskaffning för 11 och Ing 1............................................................................................ + 729 000
4. Täckning av vissa brister i krigsutrustning..................................................................
+ 150 000
5. Upprustning av den maskinella utrustningen i matinrättningarna........................ — 500 000
6. Prisförändringar...................................................................................................................
+ 300 000
+ 3 388 000

A 1. För underhåll av befintliga kaserninventarier och för central an
skaffning av inventarier för de värnpliktigas förläggningslokaler m. m. be
hövs omkring 5,3 milj. kr.
2—3. Medelsbehovet är 3 908 000 ler. För nästa budgetår tas dock upp en
dast 3 658 000 kr. Det är mycket angeläget att behovet av kaserninventarier
tillgodoses i takt med renoveringar, nybyggnader m. m.
4. Enligt materielplan för I 1 och Ing 1 behövs kaserninventarier för nya
kasernetablissement för 2 197 000 kr.
B 1. För den löpande verksamheten behövs 2,5 milj. kr. Nu tas dock upp
endast 1,8 milj. kr.
3. Enligt materielplan för I 1 och Ing 1 behövs förplägnadsmateriel för
nya kasernetablissement till en kostnad av 729 000 kr.
5. Upprustning av den maskinella utrustningen i matinrättningarna kan
endast ske i begränsad omfattning. För ändamålet beräknas 200 000 kr.
under nästa budgetår.
Under budgetåret 1969/70 bör utöver anslaget få läggas ut beställningar
av kaserninventarier inom en kostnadsram av 2 milj. kr. Betalningsutfall
förutsätts ske budgetåret 1970/71. Vidare bör beställningar av förplägnads
materiel för fältbruk (distributionsmateriel) få läggas ut inom en kostnads
ram av 7,5 milj. kr. Betalningsutfall förutsätts ske budgetåren 1970/71 och
1971/72. Beträffande motiv för denna hemställan hänvisas till vad som
bar anförts under anslaget Armén: Beklädnad m. m.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 15,9 milj. kr. Jag är inte beredd att tillstyrka
några beställningar utöver anslaget.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Armén: Inventarier m. m. för budgetåret 1969/70
anvisa ett reservationsanslag av 15 900 000 kr.
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B 18. Armén: Sjukvårdsmateriel

1967/68 Utgift .................... 7 401 670* Reservation ... 3 099 577
1968/69 Anslag
................ 7 500 000
1969/70 Förslag
................ 8 160 000
1 Härtill kommer utgift under anslaget Förband med särskild budget

Från anslaget betalas anskaffning och underhåll av sjukvårdsmateriel och
inventarier för arméns läkarmottagningar och sjukrumsavdelningar. Vi
dare betalas anskaffning och underhåll av sjukvårdsmateriel för arméns ut
bildning och övningar samt anskaffning av sjukvårdsmateriel och läkemedel
för arméns krigsförband m. m. Slutligen betalas förrådshållning och för
sök beträffande förnödenheter som hänförs till anslaget.
Försvarets sjukvårdsstyrelse

Anslaget bör föras upp med 8 650 000 (+ 1 150 000) kr.
1.
2.
3.
4.
5.

Materiel för läkarmottagningar m.m.................................................................................................
Materiel för utbildning och övningar i sjukvårdstjänst...........................................................
Vissa engångsanskaffningar................................................................................................................
Sjukvårdsmateriel och läkemedel för krigsförband....................................................................
Prisförändringar......................................................................................................................................

-f. 300 000
50 000
— 50 000
-:- 500 000
350 000
+ 1 150 000

1. Ökningen behövs för drift och modernisering av läkarmottagningar
och sjukrumsavdelningar samt för hörselskydd. Sterilförpackad engångsmateriel utnyttjas i ökad utsträckning bl. a. med hänsyn till de skärpta fö
reskrifter som har utfärdats av dåvarande medicinalstyrelsen i oktober
1967.
2. Omfattningen av repetitionsutbildningen och kraven på modern utbildningsmateriel ökar medelsbehovet.
3. För engångsanskaffning av materiel bl. a. för I 1 och Ing 1 har för
innevarande budgetår beräknats 200 000 kr. För I 1 och Ing 1 behövs nästa
budgetår 150 000 kr.
4. För innevarande budgetår har beräknats 5,3 milj. kr. för ändamålet.
För anskaffningar under fyraårsperioden 1969/70—1972/73 enligt sjukvårdsmaterielplanen för armén behövs sammanlagt 35,7 milj. kr. Med beaktan
de av chefens för armén anvisningar räknar sjukvårdsstyrelsen för budget
året 1969/70 med endast 5,8 milj. kr., räknat i 1967 års prisläge.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 8 160 000 kr. Jag hemställer, att Kungl.
Maj :t föreslår riksdagen
att till Armén: Sjukvårdsmateriel för budgetåret 1969/70
anvisa ett reservationsanslag av 8 160 000 kr.
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B 19. Armén: Ökning av drivmedelslagringen

1967/68 Utgift .................................. 1 000 Reservation
1968/69 Anslag
............................. 1 000
1969/70 Förslag ............................. 1 000

900 000

Från anslaget betalas varukostnader för ökad lagerhållning av drivmedel
för armén.
Försvarets materielverk

Anslaget bör oförändrat föras upp med ett formellt belopp av 1 000 kr.
Disponibla medel på arméns förrådstitel för drivmedelslagring bedöms täc
ka kostnaderna för att fylla sådana nya lagringsutrymmen som beräknas
bli färdiga under budgetåret 1969/70.
Departementschefen

Jag biträder materielverkets förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att till Armén: Ökning av drivmedelslagringen för bud
getåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 1 000 kr.

B 20. Armén: Drivmedelsutrustning

1967/68 Utgift
.................... 4 022 187^ Reservation
1968/69 Anslag .................... 4 400 000
1969/70 Förslag.................... 4 480 000

6 004 825

1 Härtill kommer utgift under anslaget Förband med särskild budget

Från anslaget betalas anskaffning av i krigs- och fredsutrustning ingå
ende materiel för distribution av drivmedel.
Försvarets materielverk

Anslaget bör föras upp med 4 500 000 (+ 100 000) kr. ökningen avser
kompensation för prisförändringar.
Materielverket bör utöver anslaget få lägga ut beställningar av drivme
delsutrustning inom en kostnadsram av 1 milj. kr. Betalningsutfall förut
sätts ske med 500 000 kr. under vartdera av budgetåren 1970/71 och 1971/72.
Beställningsbemyndigandet behövs på grund av de långa leveranstider
som i fortsättningen måste påräknas och de möjligheter till en mer ekono
misk anskaffning som öppnar sig genom att större kvantiteter kan beställas
samtidigt.
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D e partementschefen

Anslaget bör föras upp med 4 480 000 kr. Jag är inte beredd att tillstyrka
förslaget om beställningar av drivmedelsutrustning utöver anslaget.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Armén: Drivmedelsutrustning för budgetåret 1969/
70 anvisa ett reservationsanslag av 4 480 000 kr.

B 21. Armén: Drivmedelsförråd m. m.
1967/68 Utgift .................................................... 1 203 819»
1968/69 Anslag.................................................... 1 600 000
1969/70 Förslag ............................................... 1 660 000
1 Härtill kommer utgift under anslaget Förband med särskild budget

Från anslaget betalas frakter och transporter av drivmedel till och från
arméns förråd samt omkostnader vid förråden.
Försvarets materielverk

Anslaget bör föras upp med 1 670 000 (+ 70 000) kr. Ökningen avser
höjda fraktsatser och andra prisförändringar.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 1 660 000 kr. Jag hemställer, att Kungl.
Maj :t föreslår riksdagen
att till Armén: Drivmedelsförråd m. m. för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 1 660 000 kr.

B 22. Armén: Remontering
1967/68 Utgift .........
1968/69 Anslag.........
1969/70 Förslag

171 503 Reservation
300 000
250 000

450 493

Under anslaget redovisas de utgifter och inkomster som hänger samman
med inköp, försäljning och utackordering av hästar.
Försvarets materielverk

Anslaget bör föras upp med 250 000 (— 50 000) kr. På grund av beslutad
omorganisation har behovet av remonter minskat. Av samma skäl före-
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ligger nu inte behov av att köpa stamdraghästar och ackordridhästar. Anskaffningsbehovet av ackorddraghästar är däremot t. v. oförändrat.
Departementschefen

Jag biträder materielverkets förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t före
slår riksdagen
att till Armén: Remontering för budgetåret 1969/70 an
visa ett reservationsanslag av 250 000 kr.

B 23. Armén: Uttagning av hästar
1967/68 Utgift
........................................................ 49 949
1968/69 Anslag ........................................................ 70 000
1969/70 Förslag ........................................................ 65 000
Från anslaget betalas resor och traktamenten i samband med hästuttagningsmyndighetens kontroll- och inspektionsverksamhet. Från anslaget utgår
vidare arvoden, reseersättningar och traktamenten för hästbesiktningsmän
nen och ledamöter i uttagningsnämnderna samt ersättning till hästägare
för besiktning.
Försvarets materielverk

Anslaget bör föras upp med 65 000 (— 5 000) kr. På grund av att man
minskar antalet hästanspända förband minskar även omfattningen av
hästuttagningen.
Departementschefen

Jag biträder materielverkets förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Armén: Uttagning av hästar för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 65 000 kr.

B 24. Armén: Veterinärvård
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag...........
1969/70 Förslag

88 633 Reservation
115 000
90 000

118 662

Från anslaget betalas anskaffning, underhåll och — såvitt avser omkost
nader — förrådshållning av veterinärmateriel och djurläkemedel för arméns
freds- och krigsorganisation.
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Försvarets materielverk
Anslaget bör föras upp med 90 000 (- 25 000) kr. Minskningen beror
främst på ökade inkomster genom försäljning av övertalig veterinärmateriel.

Departementschefen
Jag biträder materielverkets förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Armén: Veterinärvård för budgetåret 1969/70 an
visa ett reservationsanslag av 90 000 kr.

B 25. Armén: Hundväsendet
1967/68 Utgift
.............................
19 849 Reservation . . . . 95 204
1968/69 Anslag ............................. 100 000
1969/70 Förslag .............................
60 000
Från anslaget betalas anskaffning och transport av hundar för armén
utom hemvärnet samt anskaffning av viss stallmateriel m. m.

Försvarets materielverk
Anslaget bör föras upp med 60 000 (- 40 000) kr. Medelsbehovet mot
svarar skillnaden mellan beräknade utgifter och inkomster.

Departementschefen
Jag biträder materielverkets förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att till Armén: Hundväsendet för budgetåret 1969/70 an
visa ett reservationsanslag av 60 000 kr.

B 26. Armén: Förband med särskild budget
Nytt anslag (förslag) ...................................... 87 000 000
Som jag har anfört under Ramberäkningar m. m. avses artilleriskjutskolan, Falu försvarsområde, Dalregementet, Bergslagens artilleriregemente,
Norra Smålands regemente och Skånska dragonregementet delta i försöken
med verksamhetsplanering och budgetering m. m. under nästa budgetår. Me
delsbehovet för dessa förband m. m. beräknar jag enligt den tidigare redovi
sade sammanställningen till 87 milj. kr.

3 — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 6
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Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Armén: Förband med särskild budget för budget
året 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 87 000 000 kr.

B 27. Anskaffning av tygmateriel m. m.
1967/68 Utgift
........... 537 573 880 Reservation
1968/69 Anslag ........... 493 058 000
1969/70 Förslag ........... 508 000 000

176 614 005

Från anslaget betalas anskaffning och modernisering av tygmateriel m. m.
Bemyndigandeskulden under anslaget var den 30 juni 1968 — vid in
gången av den fyraårsperiod som omfattas av 1968 års försvarsbeslut -—
659 821 000 kr. För innevarande budgetår har riksdagen lämnat beställningsbemyndigande till ett belopp av 565 milj. kr. medan Kungl. Maj :t en
ligt beslut t. o. m. december 1968 har medgett förbrukning av 445,8 milj. kr.
under anslaget. Den på detta sätt beräknade bemyndigandeskulden blir
(659 821 000 + 565 000 000 - 445 800 000) 779 021 000 kr.

Försvarets materielverk
Anslaget bör föras upp med 538 350 000 (+ 45 292 000) kr. Hela anslagsbeloppet bör få förbrukas. Anslaget avses för utgifter på grund av beställ
ningar enligt följande sammanställning (milj. kr.).
1. Beställningar t. o. m. budgetåret 1967/68.....................................................................
2. Beställningar 1968/69 och 1969/70 som behövs för att fullfölja tidigare beslutade
åtgärder..................................................................................................................................
3. Beställningar 1968/69 och 1969/70 av materielkompletteringar..............................

268,0
134,8
135,6
538,4

För nästa budgetår bör inhämtas ett beställningsbemyndigande om 500
milj. kr. Bemyndigandebeloppet avses för beställningar enligt följande sam
manställning (milj. kr.).
1. För att fullfölja tidigare beslutade åtgärder.................................................................
2. För materielkompletteringar.............................................................................................

306,0
194,0
500,0

Bemyndigandebeloppet fördelar sig på materielslag m. m. enligt följande
(milj. kr.).
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Förnyelse och komplettering av tygmateriel m. m.
Vapenmateriel m. m..................................................................................
Fordonsmateriel m. m...............................................................................
Fältarbetsmateriel m. m...........................................................................
Elektromateriel..........................................................................................
Materiel för reparationstjänst och verkstäder....................................
Utbildningsmateriel...................................................................................
Ammunition för krigsbruk......................................................................

30,0
100,0
30,0
45,0
7,0
15,0
66,0

293,0
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2.
3.
4.
5.
6.
V.

Ammunition för övningar...............................
Forskning, försök och utveckling..................
Omkostnader för tygmaterielanskaffningen
Centralt utförda renoveringar m. m.............
Reservdelar m. m. för fredsbruk...................
Reglering av prisstegringar............................

67
55.0
40.0
12.0
30,0
30.0
40.0
500,0

la) Bemyndigandet avser bl. a. moderniseringar av centralinstrumente
ringar för kanonluftvärnet och ersättningsanskaffning av skyddsmateriel.
1 b) Bemyndigandet behövs bl. a. för anskaffning av bärgningsbandvagnar och ersättningsanskaffning av personbilar, lastbilar, cyklar och hjul
traktorer samt ombyggnad av drivkärror för hjultraktorer.
1 c) Bemyndigandet avser bl. a. anskaffning av brobandvagnar och ersätt
ningsanskaffning av maskeringsnät och fältarbetsmaskiner.
1 d) Bemyndigandet avses bl. a. för anskaffning av bärfrekvensapparater,
bilburna kortvågsradiostationer och stabshytter samt modifiering av spa
nings- och eldledningsradarstationer för kanonluftvärnet.

Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 508 milj. kr. För att hittills outnyttjade
belopp under kapitalbudgetanslag för investeringar inom armén och för
vissa gemensamma ändamål skall kunna tas i anspråk inom utgiftsramen
för det militära försvaret måste medelsförbrukningen under förevarande
anslag bli mindre än anslagssumman. Av anslaget bör få utnyttjas
502 028 000 kr. under nästa budgetår. Härtill kommer del av den reservationsmedelsförbrukning som får ske under budgetåret.
För nästa budgetår bör inhämtas bemyndigande att medge beställningar
inom en kostnadsram av 500 milj. kr. För beställningsverksamheten finns
detaljerade materielplaner, som har gjorts upp med utgångspunkt i rikt
linjerna enligt 1968 års försvarsbeslut. Fördelningen på materielslag m. m.
framgår av det föregående. Det bör liksom tidigare ankomma på Kungl. Maj :t
att ta ställning till vilka anskaffningar som bör ske inom ramen för det
beställningsbemyndigande som riksdagen kan komma att lämna.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
a) bemyndiga Kungl. Maj :t att medge att beställningar
av tygmateriel m. m. får läggas ut inom en kostnadsram av
500 000 000 kr.,
b) till Anskaffning av tygmateriel m. m. för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 508 000 000 kr.
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B 28. Underhåll av tygmateriel m. m.
1967/68 Utgift ................ 106 435 6241 Reservation
1968/69 Anslag ........... 86 000 000
1969/70 Förslag................ 87 900 000

36 726 073

1 Härtill kommer utgift under anslaget Förband med särskild budget

Från anslaget betalas i huvudsak underhållsåtgärder som regionala och
lokala myndigheter vidtar beträffande tygmateriel i förråd eller i bruk för
utbildning. Vidare betalas frakter, kursverksamhet, rationaliseringsverksamhet m. m.

Försvarets materielverk
Anslaget bör föras upp med 97,2 (+ 11,2) milj. kr. ökningen avser främst
kompensation enligt prisregleringstal (+ 3 870 000 kr.), införande av ny
materiel och ökad utbildning.
Anslaget avses få disponeras enligt följande plan. Som jämförelse anges
motsvarande poster enligt underhållsplanen för innevarande budgetår (milj.
kr.).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verksamhet vid militärområdesverkstäder................
Verksamhet vid militärområdenas tygförvaltningar
Reparation av standardfordon......................................
Reparation av terräng- och stridsfordon....................
Reparation och vård av annan tygmateriel...............
Verksamhet vid materielverket....................................

Anvisat
1968/69

Förslag
1969/70

7,0
3,0
11,0
20,0
37,4
7,6

4,0
16,6
22,6
43,6
10,4

86,0

97,2

—

Departementschefen
Anslaget bör föras upp med 87,9 milj. kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Underhåll av tygmateriel m. m. för budgetåret 1969/
70 anvisa ett reservationsanslag av 87 900 000 kr.

B 29. Uttagning av motorfordon och motorredskap
1967/68 Utgift ........................................................ 62 686
1968/69 Anslag
.................................................... 120 000
1969/70 Förslag .................................................... 115 000
Från anslaget betalas förbesiktning av motorfordon och motorredskap
som har tagits ut för användning inom krigsmakten under krig eller krigs
fara. Genom förbesiktningen fastställs den tekniska standarden och om det
är möjligt att anbringa speciell militär utrustning.
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Försvarets materielverk

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp, 120 000 kr. Registrerade
motorfordon och släpvagnar till bilar kontrollbesiktigas av AB Svensk bil
provning och materielverket godtar sådan besiktning som förbesiktning.
Andra fordon i stort antal, t. ex. traktorer, släpfordon till traktorer, mo
torredskap och reservregistrerade fordon, måste dock besiktigas genom krigs
maktens försorg.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 115 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Uttagning av motorfordon och motorredskap för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 115 000 kr.

B 30. Hemvärnet: Förvaltningskostnader
1967/68 Utgift .................................................... 2 851 637*
1968/69 Anslag
............................................... 2 918 000»
1969/70 Förslag.................................................... 3 015 000
1 Anslagen Hemvärnet: Avlöningar och Hemvärnet: Omkostnader
Från anslaget betalas avlöning till personal vid hemvärnsstaben och
hemvärnets stridsskola samt ersättningar till kretshemvärnschefer, hemvärnschefer, hemvärnskompanichefer m. fl. Vidare bestrids utgifter för an
skaffning, vård och underhåll av sjukvårdsmateriel för hemvärnet, resor
och traktamenten enligt hemvärnskungörelsen den 30 juni 1947 (nr 673; änd
rad senast 1968: 400) samt expenser och publikationstryck m. m.
Beräknad ändring 1969/70

14

Chefen för
armén
—
—

Dep.chefen
__
—

25

—

—

....................

1 207 000

+ 53 800
— 1 800

+ 53 800
— 1800

—

—

.................

299 500

+ 27 000

+ 27 000

.................
.................
.................

35 000
584 000
6 500

+ 19 000

+ 14 000

—

—

2 948 000

+ 98 000

+ 93 000

Personal

1968/69

Militär personal.......................................................
Civil personal............................................................ .................

Anslag
Avlöningar till tjänstemän....................................
Arvoden och särskilda ersättningar....................
Sjukvård m. m..........................................................
Reseersättningar......................................................
Expenser
a) Bränsle, lyse, vatten och bad.........................
b) Övriga expenser.................................................
Publikationstryck....................................................
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Chefen för armén

1. Löne- och prisomräkning m. m. 91 000 kr.
2. Hemvärnets ökade verksamhet har medfört större åtgång av expensmateriel. Anslaget bör därför höjas med 7 000 kr.

Departementschefen
Medelsbehovet för nästa budgetår beräknar jag till 3 041 000 kr. Med
hänsyn till vad jag tidigare har anfört om försök med verksamhetsplane
ring och budgetering m. m. bör 26 000 kr. anvisas under anslaget Armén:
Förband med särskild budget. Förevarande anslag bör alltså föras upp med
3 015 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Hemvärnet: Förvaltningskostnader för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 3 015 000 kr.

B 31. Hemvärnet: Övningar
1967/68 Utgift
......................... 4 726 115 Reservation . ... 427 974
1968/69 Anslag ......................... 4 700 000
1969/70 Förslag
.................... 4 710 000
Från anslaget bestrids utgifter som är direkt hänförliga till utbildning
och till andra övningar inom hemvärnet än sådana som anordnas av militär
befälhavare eller högre myndighet.
Försvarets materielverk

Anslaget bör föras upp med 5 350 000 (+ 650 000) kr. ökningen avser
kompensation enligt prisregleringstal (+ 235 000 kr.) och ökad utbildning
(+415 000 kr.).

Departementschefen
Anslaget bör föras upp med 4 710 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Hemvärnet: Övningar för budgetåret 1969/70 an
visa ett reservationsanslag av 4 710 000 kr.

B 32. Hemvärnet: Intendenturmateriel m. m.
1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

1 950 000 Reservation

2 000 000
2 000 000
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Från anslaget betalas anskaffning, vård (inkl. tvätt) och transporter av
intendenturmateriel för hemvärnet samt anskaffning av identitetsbrickor
för hemvärnsmän. Från anslaget utgår enligt Kungl. Maj :ts bestämmande
årligen visst bidrag till liemvärnsfonden för underhåll m. m. av hemvärnets
stridsskola.
Försvarets materielverk

Anslaget bör föras upp med 2 400 000 (+ 400 000) kr.
1. Anskaffning av fältuniform m/58
2. Prisförändringar................................

+ 412 000
12 000

—

+ 400 000

1. För att betala fältuniformer m/58 som har beställts under innevarande
budgetår behövs 1 milj. kr. Anskaffningen till hemvärnet av denna uniformstyp bör slutföras snarast möjligt. En ökning av anslaget med 400 000
kr. skulle medge att ytterligare omkring 5 000 uniformer kan anskaffas.
Liksom under budgetåret 1968/69 bör, utöver anslaget, få läggas ut beställningar av fältuniform m/58 inom en kostnadsram av 1 milj. kr. Betalnings
utfall för bemyndigandet förutsätts inträffa budgetåret 1970/71.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp, 2 milj. kr. Jag är inte
beredd att tillstyrka några beställningar av fältuniform m/58 utöver anslaget
för nästa budgetår.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Hemvärnet: Intendenturmateriel m. m. för bud
getåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 2 000 000 kr.

B 33. Hemvärnet: Tygmateriel m. m.
1967/68 Utgift ......................... 5 592 382 Reservation .
1968/69 Anslag ......................... 7 200 000
1969/70 Förslag......................... 7 060 000

233 200

Från anslaget betalas underhåll av tygmateriel m. m. samt anskaffning
av ammunition som förbrukas vid övningar.
Försvarets materielverk

Anslaget bör föras upp med 7 460 000 (+ 260 000) kr. Härav behövs 1
milj. kr. för underhåll av vapen m. m. och 6 460 000 kr. för ammunition.
Ökningen avser kompensation enligt prisregleringstal.

72

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 6: Försvarsdepartementet

Verksamheten under anslaget bör fr. o. m. budgetåret 1969/70 helt styras
av beställningsbemyndiganden. För nästa budgetår behövs medgivande att
lägga ut beställningar inom en kostnadsram av 7 460 000 kr.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 7 060 000 kr. Jag är inte beredd att tillstyrka
att anslaget får karaktär av bemyndigandeanslag.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Hemvärnet: Tygmateriel m. m. för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 7 060 000 kr.
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C. Marinen
C

1.

Marinstaben

För innevarande budgetår har anslagen Marinstaben: Avlöningar och
Marinstaben: Omkostnader förts upp med 11,3 resp. 2,1 milj. kr. Med hän
visning till vad jag har anfört tidigare hemställer jag, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Marin
staben för budgetåret 1969/70 beräkna ett förslagsanslag av
15 200 000 kr.

C 2. Marinen: Avlöningar till aktiv personal m. fl.
1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

181 030 842
176 000 000
150 500 000

1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Chefen för
marinen
Dep. chefen

Personal
Militär personal
officerare..........................................................................
underofficerare...............................................................
underbefäl m. fl..............................................................
personal i arvodestjänst...............................................
Civilmilitär personal.........................................................
Civil personal
handläggande personal.................................................
övrig personal...............................................................
Anslag
Utgifter:
Avlöningar till tjänstemän..............................................
Arvoden och särskilda ersättningar..............................
Avlöningar till annan personal än tjänstemän...........

696
1 449
2 593
58
267

+ 4
— 17

— 20

_

—

+
+

8
4

—

—

_

129
2 390

— 26

— 26

7 582

— 27

— 46

160 208 000
872 000
17 620 000

+ 4 542 000 + 10 650 000
+
28 000 +
30 000
— 520 000 —
530 000

178 700 000

+ 4 050 000

Uppbördsmedel:
Avlöningar till viss personal i verkstadsdrift ...........
— 800 000
Ersättning för avlöningskostnader på statens isbrytarfartyg.......................................................................... — 1 900 000

176 000 000

+ 10 150 000

—

50 000 —

50 000

—

100 000 —

100 000

+ 3 900 000 + 10 000 000

3*—Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 1. Bil. 6
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Chefen

för

marinen

1. Löneomräkning 6 524 007 kr.
2. Förvaltarkursen vid marinens underofficersskola vid Berga örlogsskolor har fått ökat elevantal till följd av ökat antal tjänster för förvaltare
vid marinen. Skolan bör förstärkas med en tjänst för underofficer (+ 35 712
kr.).
3. För bemanning av en ny isbrytare, Njord, som tas i bruk i februari
1970, behövs en tjänst för regementsofficer, en tjänst för officer och två
tjänster för underofficer (+ 172 164 kr.).
4. Vid örlogsbas Väst saknas representant för sambandstjänsten. En
tjänst för officer bör inrättas och avses för denna verksamhet (+ 42 888 kr.).
5. 20 tjänster för underofficer på övertalig stat föreslås dras in (— 556 800
kr.).
6. Enligt organisationen för staben vid fo 32/31 GbK finns vid denna stab
en repetitionsövningsdetalj med en officer. Motsvarande tjänst behövs vid
staben vid fo 46 SK. Behovet kommer än mer att accentueras när det nya
systemet för repetitionsutbildning blir genomfört. En tjänst för officer
bör därför tillkomma på kustartilleriets stat för fo 46 SK stab (+ 43 908 kr.).
7. För planläggning och ledning av krigsförbandsutbildning vid flottans
landförband behövs fyra tjänster för pensionerad officer, fördelade med en
vid envar av Sydkustens, Västkustens och Ostkustens örlogsbasstab samt
örlogsbasavdelningen vid Norrlands kustartilleriförsvar (+63 403 kr.).
8. För säkerhetstjänsten vid fo 15 BK och fo 32/31 GbK behövs i vardera
staben en heltidstjänstgörande säkerhetsofficer. Två tjänster för pensione
rad officer föreslås därför tillkomma. Om tjänsten vid fo 32/31 GbK in
rättas kan en tillfälligt inrättad arvodestjänst för säkerhetsofficer utgå
(+ 15 851 kr.).
9. Kassaavdelningarna vid fo 15 BK och lo 46 SK är underbemannade,
vilket har bestyrkts i försvarets civilförvaltnings utredning rörande för
svarets A-kassor. En arvodestjänst för underofficer behövs vid vardera kas
san (+ 23 331 kr.).
10. Vid GK behövs en tjänst för kokerska (+ 20 820 kr.).
11. För att minska behovet av övertid med anledning av beslut om vecko
arbetstidens förkortning fr. o. m. den 1 januari 1968 föreslås att fem tjäns
ter för konstapel inrättas vid marinens poliskår, varav för Stockholm två,
Karlskrona två och Göteborg en (+ 116 928 kr.).
12. Den nya organisationen av förbandssjukvården förutsätter bl. a. att
kvalificerad kontorspersonal står till förfogande. Därför föreslås att en
tjänst för kvalificerat biträde, läkarsekreterare, inrättas vid fo 15 BK
(+ 22 920 kr.).
13. För stabstjänst vid kustflottan behövs en tjänst för förste marin
läkare. Marinläkarnas tjänstgöring vid staber i land bör ske i form av heltidstjänstgöring. Därvid kan en tjänst för förste marinläkare och en tjänst
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för marinläkare av 1. graden utgå. Heltidstjänster erfordras vid SK samt
vid fo 32/31 GbK och fo 15 BK (+ 56 868 kr.).
14. Avvecklingsorganisationerna vid örlogsbaserna beräknas minska med
ca 70 tjänstemän på tjänster som inte återbesätts (—1 660 000 kr.).
15. För att fullfölja organisationsarbetet vid örlogsbaserna föreslås nio
verkstadsarbetare bli överförda till förrådsarbetare. För att kunna bedriva
värnpliktsutbildning enligt fastställt system behövs en utökning med 120
arbetsmånader, avsedda för förrådsarbetare vid huvudsakligen mobiliseringsförråd. Antalet verkstadsarbetare i avvecklingsorganisationerna beräk
nas däremot minska med ca 31. Totalt beräknas antalet arbetare minska med
21, vilket motsvarar en kostnadsminskning med 872 000 kr.
16. Uppbördsposten Personal i verkstadsdrift beräknas — enligt materiel
verkets uppgifter — öka med 50 000 kr. och posten Ersättning för avlöningskostnader på statens isbrytarfartyg öka med 100 000 kr. (—150 000 kr).

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för
nästa budgetår till 186 milj. kr. Jag har därvid räknat med att medelsbe
hovet minskar till följd av att 20 tjänster för underofficer på övertalig
stat vid flottan dras in och att 70 tjänster i avvecklingsorganisationerna för
örlogsbaserna utgår (5, 14). Anslaget kan vidare minskas med medel för 21
arbetare och med sammanlagt 150 000 kr. genom ökning av uppbördsmedlen (15, 16).
Som jag har anmält tidigare (B 2) har beträffande s, k. frivillig tjänst
göring börjat tillämpas ett system vid försvarsgrenarna som i visst avse
ende avviker från det förslag som har legat till grund för riksdagens beslut
i ämnet.
Med hänsyn till vad jag tidigare har anfört om försök med verksamhetspla
nering och budgetering m. m. bör 35,5 milj. kr. anvisas under anslaget Ma
rinen: Förband med särskild budget. Förevarande anslag bör alltså föras
upp med 150,5 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Marinen: Avlöningar till aktiv personal m. fl. för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 150 500 000
kr.

C 3. Marinen: Avlöningar m. m. till värnpliktiga
1967/68 Utgift ...................................................... 20 741 443
1968/69 Anslag ................................................. 22 400 000
1969/70 Förslag ................................................. 17 190 000
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Från anslaget bestrids utgifter för penningbidrag, premier, utrycknings
bidrag, särskilda ersättningar för vissa slag av tjänstgöring och inkvarteringsersättningar till värnpliktiga vid marinen, allt enligt bestämmelserna
i värnpliktsavlöningskungörelsen.
Chefen för marinen

Anslaget bör föras upp med 22 590 000 (+ 190 000) kr. Antalet tjänstgöringsdagar beräknas till omkring 2 285 000 för grundutbildning och om
kring 227 000 för repetitionsutbildning.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 17 190 000 kr. Jag har därvid för flottans
del räknat med omkring 1 390 000 tjänstgöringsdagar för grundutbildning
m. m. och omkring 60 000 dagar för repetitionsutbildning m. ni. För kust
artilleriet har jag räknat med ett motsvarande behov av omkring 895 000
resp. omkring 165 000 tjänstgöringsdagar.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Marinen: Avlöningar m. m. till värnpliktiga för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 17 190 000 kr.

C 4. Marinen: Sjukvård m. m.

1967/68 Utgift .................................................... 2 948 955
1968/69 Anslag
............................................... 2 500 000
1969/70 Förslag
............................................... 2 580 000
Från anslaget betalas sjukvård, begravningshjälp, skyddsympning m. m.
vid marinens förband och utbildningsanstalter i den mån utgifterna inte
skall bestridas från annat anslag. Vidare bestrids från anslaget löneförmå
ner till tjänsteläkare inom förbandssjukvården samt vissa utgifter i sam
band med kurser för förbandsläkare, tjänsteläkare och förbandssjuksköterskor.
Försvarets sjukvårdsstyrelse

Anslaget bör föras upp med 3 050 000 (+ 550 000) kr. enligt följande.
1. ökat antal tjänstgöringsdagar ökar medelsbehovet med 45 000 kr.
2. Ökad belastning till följd av den nya organisationen av förbandssjuk
vården, ökad läkemedelsförbrukning m. m. samt prishöjningar motiverar
eu höjning av anslaget med 495 000 kr.
3. Styrelsen beräknar medel för omläggning av sjukredovisning m. m.
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till ADB. Av totalkostnaden, 40 000 kr., bör 10 000 kr. falla på anslaget Ma
rinen: Sjukvård in. m.

Departementschefen
Anslaget bör föras upp med 2 580 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att till Marinen: Sjukvård m.m. för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 2 580 000 kr.

C 5. Marinen: Reseersättningar m, m.
1967/68 Utgift .................................................... 4 584 058
1968/69 Anslag .................................................... 4 270 000
1969/70 Förslag.................................................... 4 570 000
Från anslaget betalas resekostnadsersättningar, traktamenten, flyttningsersättningar m. m.

Chefen för marinen
Anslaget bör föras upp med 4 900 000 (+ 630 000) kr. med hänsyn till
inträffade pris- och lönestegringar.

Departementschefen
Anslaget bör föras upp med 4 570 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Marinen: Reseersättningar m. m. för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 4 570 000 kr.

C 6. Marinen: Rekryteringskostnader
1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

380 000 Reservation
390 000
390 000

Fi ån anslaget bestrids utgifter som hänger samman med rekrytering av
militär och civilmilitär personal vid marinen samt utgifter för anställningspenningar m. m.

Chefen för marinen
Med hänsyn till inträffade pris- och lönestegringar bör anslaget föras upp
med 425 000 (+ 35 000) kr.
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Departementschefen
Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp, 390 000 kr. Jag hemställer,
att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Marinen: Rekrijteringskostnader för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 390 000 kr.

C 7. Marinen: Bränsle m. m.
1967/68 Utgift .................................................... 8 906 928
1968/69 Anslag .................................................... 8 600 000
1969/70 Förslag
............................................... 7 370 000
Från anslaget bestrids utgifter för bränsle och elektrisk energi m. m.
vid marinens förband och utbildningsanstalter samt för anslutning av vat
ten- och avloppsledningar till marinens befintliga byggnader och anlägg
ningar m. m.
Fortifikationsförvaltningen

Anslaget bör föras upp med 9 050 000 (+ 450 000) kr. Ett antal nya an
läggningar beräknas bli färdigställda och tagna i drift, vilket tillsammans
med en allmän ökning av elförbrukningen medför att medelsbehovet ökar
med 450 000 kr.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 7 370 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Marinen: Bränsle m. m. för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 7 370 000 kr.

C 8. Marinen: Renhållning
1967/68 Utgift .................................................... 3 360 866
1968/69 Anslag .................................................... 3 600 000
1969/70 Förslag.................................................... 3 010 000
Från anslaget bestrids utgifter för renhållning och renhållningsmateriel
x byggnader som disponeras av marinens förband och utbildningsanstalter.
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Försvarets materielverk

Anslaget bör föras upp med 3 800 000 (+ 200 000) kr. enligt följande.
1. Pris- och löneförändringar ökar medelsbehovet med 302 000 kr.
2. Med hänsyn till belastningen kan anslaget minskas med 102 000 kr.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 3 010 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Marinen: Renhållning för budgetåret 1969/70 an
visa ett förslagsanslag av 3 010 000 kr.

C 9. Marinen: Telefon m. m.
1967/68 Utgift .................................................... 2 196 932
1968/69 Anslag .................................................... 2 450 000
1969/70 Förslag
............................................... 2 100 000
Från anslaget betalas samtalsavgifter och telegram samt utbyggnad av
telefonväxlar m. m. vid marinens förband och utbildningsanstalter.
Försvarets materielverk

Anslaget bör föras upp med 2 500 000 (+ 50 000) kr. Höjningen hänför sig
till ökad samtalsfrekvens.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 2,1 milj. kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att till Marinen: Telefon m.m. för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 2 100 000 kr.

C 10. Marinen: Tvätt
1967/68 Utgift .................................................... 1 298 546
1968/69 Anslag
............................................... 1 600 000
1969/70 Förslag ............................................... 1 365 000
Från anslaget betalas tvätt som utförs vid försvarets materielverks tvätt
inrättning och försvarets fabriksverks tvätterier m. m.
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Försvarets materielverk

Anslaget bör föras upp med 1 700 000 (+ 100 000) kr. enligt följande.
1. På grund av prisstegringar för tvätt som utförs vid försvarets fabriks
verks tvätterier bör anslaget räknas upp med 50 000 kr.
2. Med hänsyn till ökat antal tjänstgöringsdagar för repetitionsutbild
ning i förhållande till budgetåret 1968/69 bör anslaget höjas med 50 000 kr.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 1 365 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Marinen: Tvätt för budgetåret 1969/70 anvisa ett
förslagsanslag av 1 365 000 kr.

C 11. Marinen: Övriga expenser m. m.
1967/68 Utgift .................................................... 1 108 632
1968/69 Anslag
............................................... 1 445 000
1969/70 Förslag
............................................... 1 540 000
Från anslaget betalas skrivmateriel, kontorsmaskiner, annonsering, vakt
tjänst m. m. vid marinens förband och utbildningsanstalter.
Försvarets materielverk

Anslaget bör föras upp med 1 600 000 (+ 155 000) kr. enligt följande.
1. Prisförändringar ökar medelsbehovet under anslaget med 30 000 kr.
2. För anskaffning och underhåll av kontorsmaskiner bör medelstilldel
ningen öka med 85 000 kr.
3. Med hänsyn till belastningen bör medlen för kontorsmateriel öka med
40 000 kr.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 1 540 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Marinen: Övriga expenser m. m. för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 1 540 000 kr.

C 12. Marinen: Mathållning
1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

18 089 888
20 500 000
15 550 000
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Från anslaget bestrids utgifter för livsmedel till marinens förband och
utbilaningsanstalter för utspisning på förläggningsorten, under övningar
och ombord på fartyg. Vidare betalas kvartersförplägnad, mässpenningar,
portionsgottgörelse och portionsersättning till personal ur marinen samt
lagerhållning och transport av livsmedel m. m. Från anslaget betalas ock
så anskaffning m. m. av foder till tjänstehundar.

Försvarets materielverk
Anslaget bör föras upp med 18,7 (- 1,8) milj. kr. Minskningen beror i
huvudsak på minskad kostnad per portionsdag.

Departementschefen
Anslaget bör föras upp med 15 550 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Marinen: Mathållning för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 15 550 000 kr.

C 13. Marinen: Övningar m. m.
1967/68 Utgift .................... 32 470 345 Reservation
1968/69 Anslag
............... 29 300 000
1969/70 Förslag
27 600 000

5 863 320

Från anslaget bestrids i huvudsak utgifter som direkt kan hänföras till
utbildnings- och övningsverksamheten, dock inte utgifter för krigsmateriel,
beklädnad, mathållning, sjukvård eller förläggning i kasern. Från anslaget
betalas inte heller administrativa omkostnader eller sådana utgifter för av
löningsförmåner som bestrids från annat anslag.

Försvarets materielverk
Anslaget bör föras upp med 34,2 (+ 4,9) milj. kr. Av ökningen avser 1,7
milj. kr. kompensation enligt prisregleringstal.
1. Kungl. Maj :t har medgett att under innevarande budgetår får förbru
kas 1 milj. kr. av reservationsmedel under anslaget. För att behålla samma
utbildningsnivå som under budgetåret 1968/69 behövs en uppräkning av an
slaget med 1 milj. kr.
2. Utbildningen enligt det nya värnpliktssystemet medför ökad ammunitionsförbrukning och ökade utgifter för inhyrning av fartyg (+ 1,4 milj.
kr.).
3. Den grundläggande krigsförbandsutbildningen, i första hand vid kust
flottan, kräver ökad gångtid för fartyg (+ 500 000 kr.).
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4. Det nya arbetstidsavtalet medför behov av att i ökad omfattning ta ut
övertid vid grundläggande krigsförbandsutbildning (+300 000 kr.).
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 27,6 milj. kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Marinen: Övningar m.m. för budgetåret 1969/70
anvisa ett reservationsanslag av 27 600 000 kr.

C 14. Marinen: Beklädnad m. m.

1967/68 Utgift
......................... 7 668 603 Reservation
1968/69 Anslag ......................... 8 150 000
1969/70 Förslag......................... 8 210 000

... 434 920

Från anslaget betalas anskaffning och underhåll av beklädnadsmateriel
m. m. samt förrådshållning och försök m. m. som avser till anslaget hänförlig materiel.
Försvarets materielverk

Anslaget bör föras upp med 9 800 000 (+ 1 650 000) kr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Löpande verksamhet...........................................................................................................
Beklädnadsmateriel för repetitionsutbildning..............................................................
Utrikes tjänsteresor.............................................................................................................
Materiel för ny krigssjukvårdsorganisation...................................................................
Anskaffning av uniform m/68...........................................................................................
Dataproduktion....................................................................................................................
Prisförändringar...................................................................................................................

+
+
—
+
+1
+
—

207 000
246 000
3 000
100 000
000 000
140 000
40 000

+ 1 650 000

1. Dagskostnaden för beklädnadsmateriel beräknas till genomsnittligt
2:82 kr. (prisläge april 1967). Antalet tjänstgöringsdagar som bör läggas
till grund för löpande anskaffning och underhåll av beklädnadsmateriel
budgetåret 1969/70 uppgår till 2 783 600. Inkomster för uthyrning av be
klädnad till furirer m. fl. beräknas inflyta med 90 öre under 269 875 tjänst
göringsdagar. Medelsbehovet för den löpande verksamheten beräknas där
för till (2 783 600 x 2: 82 - 269 875 x 0: 90) avrundat 7 607 000 kr. Jämfört
med budgetåret 1968/69 innebär detta en ökning med 207 000 kr.
2. Kostnaden för engångsökning av persedelstocken på grund av det nya
systemet för repetitionsutbildning utgör enligt långsiktsplan 10 093 000 kr.
(prisläge april 1967). Under tidigare budgetår har totalt 745 000 kr. kunnat
disponeras för detta ändamål. För anskaffningarna under den kommande
treårsperioden behövs därför årligen 3 116 000 kr. Med hänsyn till chefens
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för marinen ram kan emellertid endast 991 000 kr. tas upp för budgetåret
1969/70. I förhållande till budgetåret 1968/69 innebär detta en ökning med
246 000 kr. Om långtidsplanen inte genomförs blir det på sikt nödvändigt
att för repetitionsutbildningen utnyttja krigsutrustning. Detta skulle vara
oekonomiskt och sänka beredskapen.
4. För marinens nya krigssjukvårdsorganisation behövs intendenturmateriel (främst tältmateriel och sovsäckar) till en kostnad av 100 000 kr.
5. För anskaffning, lagerhållning och försäljning m. m. av uniform m/68
för personal vid kustartilleriet behövs 2 milj. kr. För budgetåret 1969/70
kan emellertid endast 1 milj. kr. tas upp varför uniform m/68 t. v. endast
kan tillhandahållas i begränsad omfattning.
6. För dataproduktion och registeruppläggning tas upp 140 000 kr.
Under budgetåret 1969/70 bör utöver anslaget beställningar av materiel
för den löpande verksamheten få läggas ut inom en kostnadsram av 5 milj.
kr. Betalningsutfall förutsätts ske budgetåret 1971/72. Beträffande motiv
hänvisas till vad som har anförts under anslaget Armén: Beklädnad m. m.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 8 210 000 kr. Jag räknar med att kustartille
riets uniform m/68 t. v. skall anskaffas endast för försäljning.
Beställningar bör få läggas ut utöver anslaget för nästa budgetår. Jag
biträder materielverkets förslag till kostnadsram.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
a) till Marinen: Beklädnad m. m. för budgetåret 1969/70
anvisa ett reservationsanslag av 8 210 000 kr.,
b) bemyndiga Kungl. Maj :t att medge att utöver anslaget
beställningar av beklädnadsmateriel för den löpande verk
samheten får läggas ut inom en kostnadsram av 5 000 000 kr.

C 15. Marinen: Inventarier m. m.
1967/68 Utgift
......................... 2 590 030 Reservation .... 616 334
1968/69 Anslag ......................... 3 700 000
1969/70 Förslag
.................... 3 285 000
Från anslaget betalas anskaffning, vård och förrådshållning av kasern
inventarier och förplägnadsmateriel med undantag för sådan materiel som
behövs för driften vid förråd och verkstäder m. m. eller är avsedd för sjuk
hus eller sjukrum.
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Försvarets materielverk

Anslaget bör föras upp med 4 200 000 (+ 500 000) kr.
A. Kaserninventarier
1. Löpande verksamhet...........................................................................................................
2. Inventarier för nya lokaler................................................................................................
B. Förplägnadsmateriel
1. Löpande verksamhet...........................................................................................................
2. Anskaffning m. m. på grund av nybyggnad, ombyggnad eller renovering av mat
inrättningar, mässar och marketenterier.......................................................................
3. Täckning av vissa brister i krigsutrustning..................................................................
4. Upprustning av den maskinella utrustningen i matinrättningarna........................
5. Prisförändringar...................................................................................................................

+355 000
+200 000

15

000

....630 000
+400 000
+ 75 000
gg qqq
+ 500 000

A 1. För underhåll av befintliga kaserninventarier och för central an
skaffning av inventarier för värnpliktigas förläggningslokaler m. m. behövs
omkring 1 565 000 kr. För budgetåret 1969/70 tas dock upp endast 1 073 000
kr. Det är mycket angeläget att dessa materielbehov tillgodoses för att und
vika en eljest ofrånkomlig standardsänkning.
2. Medelsbehovet är 1 714 000 kr. För nästa budgetår tas dock upp endast
1 227 000 kr. Det är mycket angeläget att behovet av kaserninventarier till
godoses i takt med renoveringar, nybyggnader m. m.
B 1. För den löpande verksamheten behövs 800 000 kr. Nu tas dock upp
endast 645 000 kr.
Under budgetåret 1969/70 bör utöver anslaget få läggas ut beställningar
av kaserninventarier inom en kostnadsram av 500 000 kr. Betalningsutfall
förutsätts ske budgetåret 1970/71. Vidare bör beställningar av förplägnads
materiel för fältbruk (distributionsmateriel) få läggas ut inom en kost
nadsram av 400 000 kr. Betalningsutfall förutsätts ske budgetåren 1970/71
och 1971/72. Beträffande motiv för denna hemställan hänvisas till vad som
har anförts under anslaget Armén: Beklädnad m. m.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 3 285 000 kr. Jag är inte beredd att tillstyrka
några beställningar utöver anslaget för nästa budgetår.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Marinen: Inventarier m. m. för budgetåret 1969/70
anvisa ett reservationsanslag av 3 285 000 kr.

G 16. Marinen: Sjukvårdsmateriel
1967/68 Utgift
1 674 531 Reservation
1968/69 Anslag .......................... 1 800 000
1969/70 Förslag .......................... 2 000 000

531 009
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t rån anslaget betalas anskaffning och underhåll av sjukvårdsmateriel och
inventarier för marinens läkarmottagningar och sjukrumsavdelningar. Vi
dare betalas anskaffning och underhåll av sjukvårdsmateriel för marinens
utbildning och övningar samt anskaffning av sjukvårdsmateriel och läke
medel för marinens krigsförband m. m. Slutligen betalas förrådshållning
och försök beträffande förnödenheter som hänförs till anslaget.
Försvarets sjukvårdsstyrelse

Anslaget bör föras upp med 2 290 000 (+490 000) kr.
1.
2.
3.
4.
5.

Materiel för läkarmottagningar m. m............................................................................
Materiel för utbildning och övningar i sjukvårdstjänst.............................................
Vissa engångsanskaffningar .................................................................................
Sjukvårdsmateriel och läkemedel för krigsförband.................................................
Prisförändringar...................................................................................................................

+ 30 000
+ 10 000
.... 10 000
+370 000
4- 90 000
+ 490 000

1. Ökningen behövs för drift och modernisering av läkarmottagningar
och sjukrumsavdelningar. Sterilförpackad engångsmateriel måste utnytt
jas i ökad utsträckning bl. a. med hänsyn till de skärpta bestämmelserna för
skyddsympning som har utfärdats av dåvarande medicinalstyrelsen i ok
tober 1967.
2. Omfattningen av repetitionsutbildningen och kraven på modern sjuk
vårdsmateriel ökar medelsbehovet.
3. hör engångsanskaffning av materiel för marinens undersökningscentral m. m. beräknades för innevarande budgetår 50 000 kr. Medelsbehovet
för engångsanskaffningar under budgetåret 1969/70 beräknas till 40 000 kr.
4. 1 agaende modernisering av krigssjukvardsorganisationen inom mari
nen och anskaffning av autoinjektorer m. m. motiverar en ökning med
370 000 kr.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 2 milj. kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Marinen: Sjukvårdsmateriel för budgetåret 1969/70
anvisa ett reservationsanslag av 2 000 000 kr.

C 17. Marinen: Ökning av drivmedelslagringen
1967/68 Utgift ..................................... 210 000 Reservation
1968/69 Anslag ..................................... 140 000
1969/70 Förslag
................................
1 000
Från anslaget betalas varukostnader för ökad lagerhållning av drivmedel
för marinen.

86

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 6: Försvarsdepartementet

Försvarets materielverk
Anslaget bör föras npp med 1 000 (— 139 000) kr. Disponibla medel på
marinens förrådstitel för drivmedelslagring bedöms täcka kostnaderna för
att fylla sådana nya lagringsutrymmen som beräknas bli färdiga under bud
getåret 1969/70.

Departementschefen
Jag biträder materielverkets förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Marinen: Ökning av drivmedelslagring en för bud
getåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 1 000 kr.

C 18. Marinen: Drivmedelsutrustning
1967/68 Utgift ............................. 474 372 Reservation
1968/69 Anslag ............................. 475 000
1969/70 Förslag
......................... 470 000

139 939

Från anslaget betalas anskaffning av i krigs- och fredsutrustning ingående
materiel för distribution av drivmedel.

Försvarets materielverk
Anslaget bör föras upp med 500 000 (+ 25 000) kr. Av ökningen avser
17 500 kr. kompensation enligt prisregleringstal.
Moderniseringen av marinens drivmedelsutrustning beräknas fortsätta.
Typ minskning och standardisering pågår för att möjliggöra att samma
slags materiel används inom hela krigsmakten (+ 7 500 kr.).

Departementschefen
Anslaget bör föras upp med 470 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Marinen: Drivmedelsutrustning för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 470 000 kr.

C 19. Marinen: Drivmedelsförråd m. m.
1967/68 Utgift ...................
1968/69 Anslag
................
1969/70 Förslag ..............

243 970
375 000
345 000
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Från anslaget betalas frakter och transporter av drivmedel till och från
marinens förråd samt omkostnader vid förråden och driftkostnader för
marinens tankfartyg.
Försvarets materielverk

Anslaget bör föras upp med 400 000 (+ 25 000) kr. Genom den successiva
strukturförändringen av sjöstridskrafterna minskar beredskapslagringen
av eldningsolja 35 för fartygsdrift. Detta kräver vissa omflyttningar från
de operativa drivmedelsförråden till förråden vid fredsbaserna. Till följd
härav bedöms kostnaderna för frakter och transporter öka med 25 000 kr.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 345 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Marinen: Drivmedelsförråd m. m. för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 345 000 kr.

C 20. Marinen: Materialförråd m. m.
1967/68 Utgift ........................................................ 319 944
1968/69 Anslag........................................................ 225 000
1969/70 Förslag .................................................... 210 000
Från anslaget betalas frakter och transporter m. m. samt vissa inrednings
arbeten och driftsinventarier vid marinens materialförråd.
Försvarets materielverk

Anslaget bör föras upp med 235 000 (+ 10 000) kr. Det ökade medelsbe
hovet beror på prishöjningar samt minskade inkomster vid försäljning.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 210 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Marinen: Materialförråd m. m. för budgetåret 1969/
70 anvisa ett förslagsanslag av 210 000 kr.

C 21. Marinen: Hundbevakningstjänsten
1967/68 Utgift....................................... 8 831 Reservation
1968/69 Anslag .................................. 15 000
1969/70 Förslag .................................. 10 000

1 503
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Från anslaget betalas anskaffning och transport av hundar för marinen,
anskaffning av viss stallmateriel m. m. samt anskaffning, vård och förrådshållning av veterinärmateriel och djurläkemedel för marinens tjänstehundhållning.

Försvarets materielverk
Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp, 15 000 kr.

Departementschefen
Anslaget bör föras upp med 10 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Marinen: Hundbevakningstjänsten för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 10 000 kr.

C 22. Marinen: Förband med särskild budget
Nytt anslag (förslag) ......................................

63 700 000

Som jag har anfört under Ramberäkningar m. m. avses Karlskrona för
svarsområde och Blekinge kustartilleriförsvar med Karlskrona kustartilleriregemente, Karlskrona örlogsskolor och Norrlands kustartilleriförsvar med
Härnösands kustartillerikår delta i försöken med verksamhetsplanering
och budgetering m. m. under nästa budgetår. Medelsbehovet för dessa för
band m. m. beräknar jag enligt den tidigare redovisade sammanställningen
till 63,7 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Marinen: Förband med särskild budget för budget
året 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 63 700 000 kr.

C 23. Anskaffning av fartygsmateriel m. m.
1967/68 Utgift
........... 236 246 904 Reservation
1968/69 Anslag ........... 245 550 000
1969/70 Förslag ........... 197 300 000

.

111 336 173

Från anslaget betalas anskaffning och modernisering av fartygsmateriel
m. m.
Bemyndigandeskulden under anslaget var den 30 juni 1968 — vid in
gången av den fyraårsperiod som omfattas av 1968 års försvarsbeslut —
338 355 000 kr. För innevarande budgetår har riksdagen lämnat beställningsbemyndigande till ett belopp av 265 milj. kr. medan Kungl. Maj :t en
ligt beslut t. o. m. december 1968 har medgett förbrukning av 215,3 milj. kr.
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under anslaget. Den på detta sätt beräknade bemyndigandeskulden blir
(338 355 000 + 265 000 000 - 215 300 000) 388 055 000 kr.

Försvarets materielverk
Anslaget bör föras upp med 216 100 000 (— 29 450 000) kr. Hela anslagsbeloppet bör få förbrukas. Anslaget avses för utgifter på grund av beställ
ningar enligt följande sammanställning (milj. kr.).
1. Beställningar t. o. m. budgetåret 1967/68.....................................................................
2. Beställningar 1968/69 och 1969/70 som behövs för att fullfölja tidigare beslutade
åtgärder..................................................................................................................................
3. Beställningar 1968/69 och 1969/70 avmaterielkompletteringar.............................

116,5
63,8
35,8
216,1

För nästa budgetår bör inhämtas ett beställningsbemyndigande om 389,6
milj. kr. Bemyndigandebeloppet avses för beställningar enligt följande sam
manställning (milj. kr.).
1. För att fullfölja tidigare beslutade åtgärder..............................................................
2. För materielkompletteringar............................................................................................

142,2
247,4
389,6

Bemyndigandebeloppet fördelar sig på materielslag m. m. enligt följande
(milj. kr.).
A. Flottan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Torpedbåtar (inkl. torpeder).................................................................
Trängfartyg och båtmateriel.................................................................
Fartygsmoderniseringar..........................................................................
Skeppsteknisk materiel...........................................................................
Helikoptrar................................................................................................
Artillerimateriel........................................................................................
Hobotmateriel...........................................................................................
Torpedmateriel.........................................................................................
Minmateriel................................................................................................
Telemateriel...............................................................................................
Nautisk materiel, stridsledningsmateriel m. m.................................
Fordonsmateriel.......................................................................................
Forskning, försök och utveckling.........................................................

190,1
3,1
4,6

10,3
11;0
4,8
2,1
3;8
16,6
16,1
1,0
1,2
66,9

331,6

B. Kustartilleriet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lätta robotbatterier..................................................................................
Tunga batterier...........................................................................................
Lätta batterier............................................................................................
Rörliga spärrbataljoner.............................................................................
Rörliga spärrkompanier............................................................................
Kustjägarförband.......................................................................................
Övrig materiel.............................................................................................
Forskning, försök ochutveckling............................................................

12,0
0,6
11,6
3,6

0,5
0,8
18,0
2,5

49,6

C. Prisstegringar
1. Flottan..........................................................................................................
2. Kustartilleriet..............................................................................................

8,2
0,2

8,4
389,6
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A 1. För budgetåret 1968/69 har lämnats bemyndigande att anskaffa sex
torpedbåtar av modifierad Spicatyp. Bemyndigandet för nästa budgetår av
ser ytterligare sex torpedbåtar av samma typ.
4. Bemyndigandet avser främst vissa bristtäckningar. Ersättningsanskaff
ning av ackumulatorbatterier för ubåtar har förts över till detta anslag från
anslaget Underhåll av fartyg m. m.
5. Bemyndigandet behövs för anskaffning av tio lätta helikoptrar. Dessa
skall utgöra ersättning för marinens nuvarande helikoptrar modell HKP 2,
som kommer att utrangeras under åren 1969—1973.
9. Bemyndigandet avses för bl. a. minor, sjunkbomber och minröjningsmateriel.
10. Bemyndigandet behövs för fortsatt ersättningsanskaffning av radiomateriel för kortvåg och ultrakortvåg samt modernisering, bristtäckning
m. m.
13. Bemyndigandet avser bl. a. objekt som kräver projektering under bud
getåret 1969/70, främst ubåt typ A 14 (23 milj. kr.) och minsvepare av
fiskefartygstyp. 30 milj. kr. avses för fortsatt utveckling av bränslecell
maskineri för ubåtar. I avvaktan på beslut om detta utvecklingsarbete pla
neras enligt chefens för marinen anvisningar t. v. sistnämnda bemyndigandebelopp och 5,5 milj. kr. av det begärda bemyndigandebeloppet för
konstruktion av ubåt typ A 14, sammanlagt 35,5 milj. kr., utöver den ram
för medelsförbrukning som överbefälhavaren har angett för marinen.
B 1. Bemyndigandet avses för fortsatt materielanskaffning för beslutade
lätta robotbatterier samt påbörjande av materielanskaffning för ytterligare
batterier.
2—6. Bemyndigandena avser fortsatt anskaffning av materiel m. m. för
Lunga batterier, 7,5 cm tornbatterier, rörliga spärrbataljoner, rörliga spärr
kompanier och kustjägarförband.
7. Bemyndigandet behövs för modernisering, bristtäckning och ersätt
ningsanskaffning.
8. Utvecklingsarbetet avser bl. a. ammunition till vapensystem för er
sättning av tunga batterier samt studier om ersättning av luftvärn, nya ro
botvapensystem m. m.

Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 197,3 milj. kr. För att hittills outnyttjade
belopp under kapitalbudgetanslag för investeringar inom marinen och för
vissa gemensamma ändamål skall kunna tas i anspråk inom utgiftsramen
för det militära försvaret måste medelsförbrukningen under förevarande
anslag bli mindre än anslagssumman. Av anslaget bör få utnyttjas
192 080 000 kr. under nästa budgetår. Härtill kommer del av den reservationsmedelsförbrukning som får ske under budgetåret.
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Materielverket föreslår för nästa budgetår beställningsbemyndigande för
anskaffning av bl. a. tio lätta helikoptrar. Kungl. Maj :t har i maj 1968 gett
överbefälhavaren i uppdrag att utreda frågan om användning av helikoptrar
inom krigsmakten. Utredningsarbetet beräknas vara slutfört inom de när
maste månaderna. Den arbetsgrupp som på överbefälhavarens uppdrag dri
ver utredningen har emellertid redan nu kunnat styrka behovet av lätta
helikoptrar. Kungl. Maj :t har med hänsyn härtill på särskild framställning
av försvarets materielverk medgett beställning av tio lätta helikoptrar inne
varande budgetår för att befintlig optionsklausul för sådan anskaffning skall
kunna utnyttjas.
För nästa budgetår bör inhämtas ett beställningsbemyndigande om 355
milj. kr. Häri ingår 10,2 milj. kr. som täckning för beställningen av lätta
helikoptrar redan innevarande budgetår. För beställningsverksamheten finns
detaljerade materielplaner, som har gjorts upp med utgångspunkt i rikt
linjerna enligt 1968 års försvarsbeslut. Fördelningen på materielslag m. m.
framgår av det föregående. Det bör liksom tidigare ankomma på Kungl. Maj :t
att ta ställning till vilka anskaffningar som bör ske inom ramen för det be
ställningsbemyndigande som riksdagen kan komma att lämna.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
a) bemyndiga Kungl. Maj :t att medge att beställningar
av fartygsmateriel m. m. får läggas ut inom en kostnadsram
av 355 000 000 kr.,
b) till Anskaffning av fartygsmateriel m. m. för budget
året 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 197 300 000 kr.

C 24. Underhåll av fartyg m. m.
1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

77 534 767 Reservation
79 500 000
77 100 000

12 945 889

Från anslaget betalas underhåll av fartyg, helikoptrar och övrig vapenoch skeppsteknisk materiel inom marinen.
Försvarets materielverk

Anslaget bör föras upp med 88,4 (+ 8,9) milj. kr. Ökningen avser främst
kompensation enligt prisregleringstal (4,5 milj. kr.) och ökade utgifter på
grund av att underhållsbehoven för stridsfartyg m. m. har ackumulerats.
Anslaget avses få disponeras enligt följande plan. Som jämförelse anges
motsvarande poster enligt underhållsplanen för innevarande budgetår (milj.
kr.).
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Anvisat
1968/69

Förslag
1969/70

A. Flottan
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fartygsbundet underhåll
Generalöversyner av stridsfartyg.........................................................
Rustade och depåförlagda stridsfartyg...............................................
Beredskapsförlagda och upplagda stridsfartyg................................
Trängfartyg, övriga fartyg och båtar.................................................
Motorer och gasturbiner.........................................................................
Övrigt..........................................................................................................

15,9
10,8
2,7
5,2
3,5
3,0

17,4
12,5
2,8
5,5
4,7
0,1

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ej fartygsbundet underhåll
Artilleri- och robotmateriel m. m..........................................................
Torpedmateriel.........................................................................................
Minmateriel................................................................................................
Tele- och nautisk materiel......................................................................
Fordonsmateriel........................................................................................
Skeppsteknisk materiel...........................................................................
Övrigt..........................................................................................................

2,4
1,4
1,1
4,4
0,7
2,8
1,1

3,8
1,8
1,2
4,9
0,4
2,9
M

3,6
0,7
3,5
1,7
4,2
0,3
0,3
0,9

4,1
0,7
3,5
1,6
5,4
0,3
0,3
1,1

0,4
0,1
0,7
1,1
—
3,7
3,3
—
79,5

0,8
0,1
0,8
0,8
1>4
4,6
3,7
0,1
88,4

B. Kustartilleriet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Artilleri- och robotmateriel m. m.........................................................
Minmateriel................................................................................................
Telemateriel...............................................................................................
Fordonsmateriel........................................................................................
Skeppsteknisk materiel...........................................................................
Sjö- och landförbindelser........................................................................
Artilleriammunition.................................................................................
Övrigt..........................................................................................................

C. Gemensamt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vapenteknisk materiel............................................................................
Skeppsteknisk materiel...........................................................................
Verkstäder..................................................................................................
Förråd.........................................................................................................
Kostnader för databehandling..............................................................
Helikoptrar................................................................................................
Haverier......................................................................................................
övrigt..........................................................................................................

A 6. Utgifter för anskaffning av ackumulatorbatterier för ubåtar bör i
fortsättningen bestridas från anslaget Anskaffning av fartygsmateriel m. m.
Ändringen minskar medelsbehovet med ca 1,8 milj. kr.
B 8. I delposten har räknats in 35 000 kr. för Vaxholms fästnings mu
seum.

Departementschefen
Anslaget bör föras upp med 77,1 milj. kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Underhåll av fartyg m. m. för budgetåret 1969/70
anvisa ett reservationsanslag av 77 100 000 kr.
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C 25. Anskaffning av vissa maskiner m. m.

1967/68 Utgift ............................. 700 000 Reservation . . . . 469 762
1968/69 Anslag
......................... 700 000
1969/70 Förslag ......................... 700 000
Från anslaget betalas anskaffning av arbetsmaskiner och verkstadsutrustning m. m. för marinens verkstäder och baser, lyftanordningar och hanteringsredskap för vissa förråd, omformaraggregat för fartygsanslutning till
kaj samt utrustning för vissa krigsreparationsanstalter.
Försvarets materielverk

Anslaget bör föras upp med 1 000 000 (+ 300 000) kr. Av ökningen utgör
25 000 kr. kompensation enligt prisregleringstal.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp, 700 000 kr. Jag hemställer,
att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Anskaffning av vissa maskiner m. m. för budget
året 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 700 000 kr.

U 26. Bidrag till sjövärnskåren

1967/68 Utgift.................................. 636 656 Reservation .... 14 276
1968/69 Anslag ............................. 665 000
1969/70 Förslag ............................. 665 000
Från anslaget utgår bidrag till sjövärnskårens verksamhet.
Chefen för marinen

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp, 665 000 kr.
Departementschefen

Jag biträder chefens för marinen förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Bidrag till sjövärnskåren för budgetåret 1969/70
anvisa ett reservationsanslag av 665 000 kr.
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D. Flygvapnet
D 1. Flygstaben. D 2. Flygvapnet: Avlöningar till aktiv personal m. fl.

För innevarande budgetår har anslagen Flygstaben: Avlöningar och Flyg
staben: Omkostnader förts upp med 14 490 000 resp. 1 235 000 kr. och an
slaget Flygvapnet: Avlöningar till aktiv personal m. fl. med 205 milj. kr.
Med hänvisning till vad jag har anfört tidigare hemställer jag, att Kungl.
Maj :t föreslår riksdagen
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för bud
getåret 1969/70 beräkna
a) till Flijgstaben ett förslagsanslag av 18 625 000 kr.,
b) till Flygvapnet: Avlöningar till aktiv personal m. fl.
ett förslagsanslag av 195 400 000 kr.

D 3. Flygvapnet: Avlöningar m. m. till värnpliktiga

1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

16 872 662'
17 800 000
15 070 000

1 Härtill kommer utgift under anslaget Förband med särskild budget

Från anslaget bestrids utgifter för penningbidrag, premier, utrycknings
bidrag, särskilda ersättningar för vissa slag av tjänstgöring och inkvarteringsersättningar till värnpliktiga vid flygvapnet, allt enligt bestämmel
serna i värnpliktsavlöningskungörelsen.

Chefen för flygvapnet

Anslaget bör föras upp med 17 613 000 (— 187 000) kr. Chefen för flyg
vapnet räknar med omkring 2 300 000 tjänstgöringsdagar för grundutbild
ning m. m. och omkring 88 000 dagar för repetitionsutbildning m. m. An
talet tjänstgöringsdagar för värnpliktiga, för vilka utgifter skall bestridas
från detta anslag, beräknas minska med omkring 120 000 dagar för grund
utbildning m. m. och öka med omkring 45 000 dagar för repetitionsutbild
ning m. m.
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Departementschefen
Anslaget bör föras upp med 15 070 000 kr. Jag har därvid räknat med
omkring 2 300 000 tjänstgöringsdagar för grundutbildning m. m. och om
kring 90 000 dagar för repetitionsutbildning m. m.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Flygvapnet: Avlöningar m. m. till värnpliktiga
för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 15 070 000
kr.

D 4. Flygvapnet: Tjänstepremier m. m.

1967/68 Utgift .................................................... 2 378 368
1968/69 Anslag
............................................... 3 000 000
1969/70 Förslag
............................................... 2 500 000
Från anslaget bestrids utgifter för tjänstepremier och civilanställningsutbildning för fältflygare och flygnavigatörer.

Chefen för flygvapnet

»

Anslaget bör föras upp med 2 239 000 (— 761 000) kr. Minskningen beror
på minskad avgång bland fältflygare och flygnavigatörer.

Departementschefen
Anslaget bör föras upp med 2,5 milj. kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Flygvapnet: Tjänstepremier m. m. för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 2 500 000 kr.

D 5. Flygvapnet: Sjukvård m. m.

1967/68 Utgift ................................................... 2 385 538»
1968/69 Anslag
............................................... 2 300 000
1969/70 Förslag.................................................... 2 190 000
1 Härtill kommer utgift under anslaget Förband med särskild budget

Från anslaget betalas sjukvård, begravningshjälp, skyddsympning m. m.
vid flygvapnets förband och utbildningsanstalter i den mån utgifterna inte
skall bestridas från annat anslag. Vidare bestrids från anslaget löneför
måner till tjänsteläkare inom förbandssjukvården samt vissa utgifter i sam
band med kurser för förbandsläkare, tjänsteläkare och förbandssjuksköt er skor.

96

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 6: Försvarsdepartementet

Försvarets sjukvårdsstyrelse

Anslaget bör föras upp med 2 550 000 (+ 250 000) kr. enligt följande.
1. Ökat antal tjänstgöringsdagar ökar medelsbehovet med 5 000 kr.
2. Ökad belastning till följd av den nya organisationen av förbandssjukvården, ökad läkemedelsförbrukning m. m. samt prishöjningar motiverar
en höjning av anslaget med 235 000 kr.
3. Styrelsen beräknar medel för omläggning av sjukredovisning m. m.
till ADB. Av totalkostnaden, 40 000 kr., bör 10 000 kr. falla på anslaget Flyg
vapnet: Sjukvård m. m.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 2 190 000 kr. Jag räknar därvid för flygvap
nets del med en viss minskning av antalet tjänstgöringsdagar för värnplik
tiga i jämförelse med innevarande budgetår.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Flygvapnet: Sjukvård m. m. för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 2 190 000 kr.

D 6. Flygvapnet: Reseersättningar m. m.
1967/68 Utgift ....................................................
1968/69 Anslag ...............................................
1969/70 Förslag ...............................................

8 822 756*
10 000 000
10 300 000

1 Härtill kommer utgift under anslaget Förband med särskild budget

Från anslaget betalas resekostnadsersättningar, traktamenten, flyttningsersättningar m. m.
Chefen för flygvapnet

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp, 10 milj. kr., enligt föl
jande.
1. Taxe- och traktamentshöjningar motiverar att anslaget höjs med
420 000 kr.
2. Höjda anståndstraktamenten och flyttningsersättningar medför ett
ökat medelsbehov av 400 000 kr.
3. Med hänsyn till belastningen kan anslaget minskas med 820 000 kr.
Departementschefen

Anslaget bör med hänsyn bl. a. till belastningen föras upp med 10,3 milj.
kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
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att till Flygvapnet: Reseersättningar m. m. för budget
året 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 10 300 000 kr.

D 7. Flygvapnet: Rekryteringskostnader
1967/68 Utgift .................................. 446 4611 Reservation .... 2 039
1968/69 Anslag
............................. 450 000
1969/70 Förslag ............................. 450 000
1 Härtill kommer utgift under anslaget Förband med särskild budget

Från anslaget bestrids utgifter som hänger samman med rekrytering
av militär och civilmilitär personal vid flygvapnet samt utgifter för anställningspenningar m. m.
Chefen för flygvapnet

Anslaget bör på grund av prisstegringar och ökad rekryteringsverksamhet
föras upp med 699 000 (+ 249 000) kr.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp, 450 000 kr. Jag hemstäl
ler, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Flygvapnet: Rekryteringskostnader för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 450 000 kr.

D 8. Flygvapnet: Bränsle m. in.
1967/68 Utgift
...............................................
8 945 696*
1968/69 Anslag ............................................... 11 000 000
1969/70 Förslag ............................................... 9 850 000
1 Härtill kommer utgift under anslaget Förband med särskild budget

Från anslaget bestrids utgifter för bränsle och elektrisk energi m. m. vid
flygvapnets förband och utbildningsanstalter samt för anslutning av vattenoch avloppsledningar till flygvapnets befintliga byggnader och anläggningar
m. m.
Fortifikationsförvaltningen

Anslaget bör på grund av ökad bränsle- och elförbrukning föras upp med
11 200 000 (+ 200 000) kr.

4

— Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 6
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Departementschefen

Anslaget bör föras npp med 9 850 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Flygvapnet: Bränsle m. m. för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 9 850 000 kr.

D 9. Flygvapnet: Renhållning

1967/68 Utgift .................................................... 3 893 706»
1968/69 Anslag ............................................... 4 400 000
1969/70 Förslag ............................................... 4 250 000
1 Härtill kommer utgift under anslaget Förband med särskild budget

Från anslaget bestrids utgifter för renhållning och renhållningsmateriel
i byggnader och anläggningar som disponeras av flygvapnets förband och
utbildningsanstalter.
Försvarets materielverk

Anslaget bör föras upp med 4 500 000 (+ 100 000) kr. enligt följande.
1. Löne- och prisförändringar ökar medelsbehovet med 378 000 kr.
2. Med hänsyn till belastningen kan anslaget minskas med 278 000 kr.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 4 250 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Flygvapnet: Renhållning för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 4 250 000 kr.

D 10. Flygvapnet: Telefon m. m.

1967/68 Utgift .................................................... 5 906 576»
1968/69 Anslag.................................................... 6 600 000
1969/70 Förslag ............................................... 6 400 000
1 Härtill kommer utgift under anslaget Förband med särskild budget

Från anslaget betalas samtalsavgifter, telegram, luftbevaknings- och
flygsäkerhetsförbindelser samt utbyggnad av telefonväxlar m. m. vid flyg
vapnets förband och utbildningsanstalter samt vid strilorgan och flygbaser.
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Försvarets materielverk

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp, 6,6 milj. kr. enligt föl
jande.
1. Medelsbehovet för samtalsavgifter ökar med 180 000 kr. på grund av
nytillkomna abonnemang vid ytterligare strilorgan och flygbaser som av
ses tas i drift.
2. På grund av ökad förbrukning av fj ärr skriftpapper bör anslaget höjas
med 40 000 kr.
3. Genom nytillkomna abonnenter i fredsfj ärr skriftnätet och nya abon
nemang för strilorgan och flygbaser beräknas kostnaderna öka med 180 000
kr.
4. Genom övergång till radiolänkförbindelser kan ett antal trådförbin
delser utgå (— 400 000 kr.).
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 6,4 milj. kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Flygvapnet: Telefon m. m. för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 6 400 000 kr.

D 11. Flygvapnet: Tvätt

1967/68 Utgift .................................................
1 236 296'
1968/69 Anslag ............................................... 1 730 000
1969/70 Förslag ............................................... 1 610 000
1 Härtill kommer utgift under anslaget Förband med särskild budget

Från anslaget betalas tvätt som utförs vid försvarets materielverks tvätt
inrättning och försvarets fabriksverks tvätterier m. m.
Försvarets materielverk

Anslaget bör föras upp med 1 830 000 (+ 100 000) kr. enligt följande.
1. På grund av ökade tvättgodsmängder bör anslaget höjas med 47 000
kr.
2. Höjning av priserna vid försvarets fabriksverks tvätterier medför en
kostnadsökning med 53 000 kr.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 1 610 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen

100

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 6: Försvarsdepartementet
att till Flygvapnet: Tvätt för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 1 610 000 kr.

D 12. Flygvapnet: Övriga expenser m. m.
1967/68 Utgift .................................................... 1 132 082»
1968/69 Anslag
............................................... 1 535 000
1969/70 Förslag ............................................... 1 800 000
1 Härtill kommer utgift under anslaget Förband med särskild budget

Från anslaget betalas skrivmateriel, kontorsmaskiner, annonsering, vakt
tjänst m. m. vid flygvapnets förband och utbildningsanstalter.

Försvarets materielverk
Anslaget bör föras upp med 1 740 000 (+ 205 000) kr. enligt följande.
1. På grund av prisförändringar bör anslaget höjas med 35 000 kr.
2. För att förnya och underhålla kontorsmaskinbeståndet behövs ytter
ligare 170 000 kr.

Departementschefen
Anslaget bör med hänsyn till bl. a. belastningen föras upp med 1,8 milj.
kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Flygvapnet: Övriga expenser m. m. för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 1800 000 kr.

D 13. Flygvapnet: Mathållning
1967/68 Utgift ...............................................
1968/69 Anslag ...............................................
1969/70 Förslag...............................................

11 124 057*
12 300 000
10 350 000

1 Härtill kommer utgift under anslaget Förband med särskild budget

Från anslaget bestrids utgifter för livsmedel till flygvapnets förband och
utbildningsanstalter för utspisning på förläggningsorten och under öv
ningar. Vidare betalas kvartersförplägnad, portionsgottgörelse och portionsersättning till personal ur flygvapnet samt lagerhållning och transport av
livsmedel m. m. Från anslaget betalas också anskaffning m. m. av foder
till tjänstehundar.
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Försvarets materielverk
Anslaget bör föras upp med 12 600 000 (+ 300 000) kr. Antalet portionsdagar beräknas öka i jämförelse med det antal portionsdagar som har le
gat till grund för beräkningen av anslaget innevarande budgetår. Trots
minskad kostnad per portionsdag ökar därför medelsbehovet.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 10 350 000 kr. Jag räknar för flygvapnets
del med en viss minskning av antalet tjänstgöringsdagar för värnpliktiga
i jämförelse med innevarande budgetår.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Flygvapnet: Mathållning för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 10 350 000 kr.

D 14. Flygvapnet: Övningar m. m.

1967/68 Utgift
14 500 1921 Reservation
1968/69 Anslag ................ 20 000 000
1969/70 Förslag ............... 18 050 000

6 376 411

1 Härtill kommer utgift under anslaget Förband med särskild budget

Från anslaget bestrids i huvudsak utgifter som direkt kan hänföras till
utbildnings- och övningsverksamheten, dock inte utgifter för krigsmateriel,
ammunition, beklädnad, mathållning, sjukvård eller förläggning i kasern.
Från anslaget betalas inte heller administrativa omkostnader eller sådana
utgifter för avlöningsförmåner som bestrids från annat anslag.
Försvarets materielverk

Anslaget bör föras upp med 20 400 000 (+400 000) kr. Kompensation
enligt prisregleringstal motiverar en ökning med 1 370 000 kr. medan för
ändringar i verksamheten m. m. ger en minskning med 970 000 kr.
1. Övningsverksamheten ökar till den omfattning den hade före budget
året 1968/69 (+920 000 kr.).
2. Någon krigsmaktsövning kommer inte att äga rum (- 1 620 000 kr.).
3. Utgifterna för förbandsövningstillägg i samband med repetitionsut
bildning beräknas minska (— 280 000 kr.).
4. Utbildningen av meteorologer vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut blir dyrare (+ 8 000 kr.).
5. Utgifterna för idrottspriser ökar (+ 2 000 kr.).
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Departementschefen
Anslaget bör föras upp med 18 050 000 kr. Jag hemställer, att Kungl.
Maj :t föreslår riksdagen
att till Flygvapnet: Övningar m. m. för budgetåret 1969/70
anvisa ett reservationsanslag av 18 050 000 kr.

D 15. Flygvapnet: Beklädnad m. m.
1967/68 Utgift .................... 10 345 1611 2Reservation
*45
1968/69 Anslag ................ 11 500 000
1969/70 Förslag ................ 11 400 000
1 Härtill kommer utgift under anslaget Förband med särskild budget

Från anslaget betalas anskaffning och underhåll av beklädnadsmateriel
m. m. samt förrådshållning och försök m. m. som avser till anslaget hänförlig materiel.

Försvarets materielverk
Anslaget bör föras upp med 12 100 000 (+ 600 000) kr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Flygbeklädnad......................................................
Löpande verksamhet i övrigt............................
Utrikes resor..........................................................
Dataproduktion....................................... ••••••
Beklädnadsmateriel för repetitionsutbildning
Beklädnadsmateriel för bristtäckning.............
Prisförändringar...................................................

— 70 000
+ 161 000
— 3 000
+ 280 000
+252 000
+ 45 000
— 65 000
+ 600 000

1. Kostnaderna för flygande personal i allmän flygtjänst beräknas till
(348 X 182: 70) 63 358 kr. och för övrig flygande personal till (927 X 364:
90) 338 262 kr. Detta utgör avrundat 402 000 kr. och innebär en minskning
med 70 000 kr. i förhållande till innevarande budgetår.
2. Dagskostnaderna för beklädnadsmateriel beräknas till genomsnittligt
2:75 kr. (prisläge april 1967). Antalet tjänstgöringsdagar som bör läggas
till grund för löpande anskaffning och underhåll av beklädnadsmateriel
budgetåret 1969/70 uppgår till 3 135 600. Inkomster för uthyrning av be
klädnad till furirer m. fl. beräknas inflyta med 90 öre under 430 340 tjänst
göringsdagar. Medelsbehovet för den löpande verksamheten beräknas där
för till (3 135 600 x 2:75-430 340 x 0:90) avrundat 8 234 000 kr. Jäm
fört med budgetåret 1968/69 innebär detta en ökning med avrundat 161 000
kr.
4. För dataproduktion och registeruppläggning tas upp 280 000 kr.
5. Kostnaden för engångsökning av persedelstocken på grund av det
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nya systemet för repetitionsutbildning utgör enligt långsiktsplan 9 606 000
kr. (prisläge april 1967). Under tidigare budgetår har totalt 4,5 milj. kr.
kunnat disponeras för detta ändamål. För anskaffningarna under den kom
mande treårsperioden behövs därför årligen 1 702 000 kr. För innevarande
budgetår har tagits upp 1 450 000 kr.
6. För att komplettera och täcka brister i krigsutrustningen behövs en
ligt långsiktsplan ytterligare 27 929 000 kr. (prisläge april 1967). För bud
getåret 1969/70 behövs 3 491 000 kr. Flygvapnets planeringsram medger dock
endast att 1 545 000 kr. tas upp. Jämfört med budgetåret 1968/69 innebär
detta en ökning med 45 000 kr.
För att komplettera och täcka brister i krigsutrustningen av beklädnadsmateriel m. m. bör utöver anslaget få läggas ut beställningar inom en kost
nadsram av 2 milj. kr. Vidare bör utöver anslaget beställningar av materiel
för den löpande verksamheten få läggas ut inom en kostnadsram av 5 milj.
kr. Betalningsutfall förutsätts ske budgetåret 1971/72. Beträffande motiv
hänvisas till vad som har anförts under anslaget Armén: Beklädnad m. m.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 11,4 milj. kr.
Beställningar bör få läggas ut utöver anslaget för nästa budgetår inom
en kostnadsram av 5 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
a) till Flygvapnet: Beklädnad m. m. för budgetåret 1969/
70 anvisa ett reservationsanslag av 11 400 000 kr.,
b) bemyndiga Kungl. Maj :t att medge att utöver ansla
get beställningar av beklädnadsmateriel får läggas ut inom
en kostnadsram av 5 000 000 kr.

D 16. Flygvapnet: Inventarier m. m.

1967/68 Utgift ......................... 3 043 853* Reservation .... 816 741
1968/69 Anslag ......................... 3 200 000
1969/70 Förslag .................... 3 330 000
1 Härtill kommer utgift under anslaget Förband med särskild budget

Från anslaget betalas anskaffning, vård och förrådshållning av kasern
inventarier och förplägnadsmateriel med undantag för sådan materiel som
behövs för driften vid förråd och verkstäder m. m. eller är avsedd för sjuk
hus eller sjukrum.
Försvarets materielverk

Anslaget bör föras upp med 3 800 000 (+ 600 000) kr.
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A. Kaserninventarier
1. Löpande verksamhet...........................................................................................................
2. Inventarier för nya lokaler m. m......................................................................................
B. Förplägnadsmateriel
1. Löpande verksamhet...........................................................................................................
2. Anskaffning m. m. på grund av nybyggnad, ombyggnad eller renovering av
matinrättningar, mässar och marketenterier................................................................
3. Täckning av vissa brister i krigsutrustning..................................................................
4. Prisförändringar...................................................................................................................

+ 94 000
+206 000

— 25 000
+125 000
+130 000
+ V0 000
+ 600 000

A 1. För underhåll av befintliga kaserninventarier och för central an
skaffning av inventarier för värnpliktigas förläggningslokaler m. m. be
hövs 1 856 000 kr. För budgetåret 1969/70 tas dock upp endast 1 332 000 kr.
Det är mycket angeläget att dessa materielbehov tillgodoses för att und
vika en eljest ofrånkomlig standardsänkning.
2. Medelsbehovet är 1 784 000 kr. För nästa budgetår tas dock upp en
dast 748 000 kr. Det är mycket angeläget att behovet av kaserninventarier
tillgodoses i takt med renoveringar, nybyggnader m. m.
B 1. För den löpande verksamheten behövs 665 000 kr. Nu tas dock upp
endast 575 000 kr.
Under budgetåret 1969/70 bör utöver anslaget få läggas ut beställningar
av kaserninventarier inom en kostnadsram av 500 000 kr. Betalningsutfall
förutsätts ske budgetåret 1970/71. Beträffande motiv för denna hemstäl
lan hänvisas till vad som har anförts under anslaget Armén: Beklädnad
m. m.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 3 330 000 kr. Jag är inte beredd att tillstyrka
några beställningar utöver anslaget för nästa budgetår.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Flygvapnet: Inventarier m. m. för budgetåret 1969/
70 anvisa ett reservationsanslag av 3 330 000 kr.

D 17. Flygvapnet: Sjukvårdsmateriel

1967/68 Utgift ............................. 765 8481 Reservation
1968/69 Anslag ......................... 750 000
1969/70 Förslag ......................... 765 000

183 180

1 Härtill kommer utgift under anslaget Förband med särskild budget

Från anslaget betalas anskaffning och underhåll av sjukvårdsmateriel och
inventarier för flygvapnets läkarmottagningar och sjukrumsavdelningar.
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Vidare betalas anskaffning och underhåll av sjukvårdsmateriel för flyg
vapnets utbildning och övningar samt anskaffning av sjukvårdsmateriel och
läkemedel för flygvapnets krigsförband m. m. Slutligen betalas förrådshållniing och försök beträffande förnödenheter som hänförs till anslaget.
Försvarets sjukvårdsstyrelse

Anslaget bör föras upp med 900 000 (+ 150 000) kr.
1.
2.
3.
4.
5.

Materiel för läkarmottagningar m. m............................................................................
Materiel för utbildning och övningari sjukvårdstjänst...........................................
Vissa engångsanskaffningar
...................................................................................
Sjukvårdsmateriel och läkemedel för krigsförband.....................................................
Prisförändringar...................................................................................................................

+120 000
+
30000
+
30000
—
60000
+
30000
+ 150 000

1. Ökningen behövs för drift och modernisering av läkarmottagningar
och sjukrumsavdelningar. Sterilförpackad engångsmateriel måste utnyttjas
i ökad utsträckning bl. a. med hänsyn till de skärpta bestämmelser för
skyddsympning som har utfärdats av dåvarande medicinalstyrelsen i ok
tober 1967.
2. Omfattningen av repetitionsutbildningen och kraven på modern utbildningsmateriel ökar medelsbehovet.
3. Ökningen behövs för en materiell upprustning vid flygvapnets medi
cinska undersökningscentral.
4. Med beaktande av chefens för flygvapnet anvisningar räknar sjuk
vårdsstyrelsen med minskad anskaffning av sjukvårdsmateriel och läke
medel för krigsförband.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 765 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Flygvapnet: Sjukvårdsmateriel för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 765 000 kr.

D 18. Flygvapnet: Ökning av drivmedelslagringen
1967/68 Utgift ........................................... 1 000 Reservation .... —
1968/69 Anslag ........................................... 1 000
1969/70 Förslag........................................... 1 000
Från anslaget betalas varukostnader för ökad lagerhållning av drivmedel
för flygvapnet.
4* — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 6
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Försvarets materielverk

Anslaget bör oförändrat föras upp med ett formellt belopp av 1 000 kr.
Disponibla medel på flygvapnets förrådstitel för drivmedelslagring bedöms
täcka kostnaderna för att fylla sådana nya lagringsutrymmen som beräknas
bli färdiga under budgetåret 1969/70.
Departementschefen

Jag biträder materielverkets förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Flygvapnet: Ökning av drivmedelslagringen för
budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 1 000 kr.

D 19. Flygvapnet: Drivmedelsutrustning
1967/68 Utgift .................... 2 091 560* Reservation ... 3 694 378
1968/69 Anslag .................... 1 750 000
1969/70 Förslag.................... 1 800 000
1 Härtill kommer utgift under anslaget Förband med särskild budget

Från anslaget betalas anskaffning av i krigs- och fredsutrustning ingåen
de materiel för distribution av drivmedel samt anskaffning av vissa cister
ner för flygdrivmedel på flygplatser.
Försvarets materielverk

Anslaget bör föras upp med 1 800 000 (+ 50 000) kr. ökningen avser
kompensation för prisförändringar.
Departementschefen

Jag biträder materielverkets förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Flygvapnet: Drivmedelsutrustning för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 1 800 000 kr.

D 20. Flygvapnet: Drivmedelsförråd m. m.
1967/68 Utgift .................................................... 5 832 574*
1968/69 Anslag.................................................... 6 100 000
1969/70 Förslag ............................................... 5 670 000
1 Härtill kommer utgift under anslaget Förband med särskild budget
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Från anslaget betalas frakter och transporter av drivmedel till och från
flygvapnets förråd samt omkostnader vid förråden.
Försvarets materielverk

Anslaget bör föras upp med 6 400 000 (+300 000) kr.
1. Frakter och transporter....................................................................................................
2. Omkostnader vid förråden................................................................................................

+250 000
+ 5° 000
+300 000

1. Den mängd drivmedel som skall transporteras beräknas under budget
året 1969/70 uppgå till 350 000 ml Detta innebär en ökning med 17 %
från budgetåret 1967/68, vilket motsvarar ca 950 000 kr. Då förhållandena
sistnämnda år inte var normala bör transportkostnaderna inte beräknas
schablonmässigt. Det bör vara tillräckligt att räkna upp anslaget med
250 000 kr. för den beräknade ökningen av transportbehovet.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 5 670 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Flygvapnet: Drivmedelsförråd m.m. för budget
året 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 5 670 000 kr.

D 21. Flygvapnet: Hundbevakningstjänsten

1967/68 Utgift .................................. 39 4601 Reservation
1968/69 Anslag
............................. 65 000
1969/70 Förslag ............................. 70 000

10 206

1 Härtill kommer utgift under anslaget Förband med särskild budget

Från anslaget betalas anskaffning och transport av hundar för flygvap
net, anskaffning av viss stallmateriel m. m. samt anskaffning, vård och
förrådshållning av veterinärmateriel och djurläkemedel för flygvapnets
tj änstehundhållning.
Försvarets materielverk

Anslaget bör föras upp med 70 000 (+ 5 000) kr. Ökningen beror på pris
förändringar.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 70 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
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att till Flygvapnet: Hundbevakningstjänsten för budget
året 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 70 000 kr.

D 22. Flygvapnet: Förband med särskild budget
Nytt anslag (förslag) ...................................... 79 500 000
Som jag har anfört under Ramberäkningar m. m. avses Skaraborgs flyg
flottilj och Skånska flygflottiljen delta i försöken med verksamhetsplane
ring och budgetering m. m. under nästa budgetår. Medelsbehovet för dessa
förband beräknar jag enligt den tidigare redovisade sammanställningen till
79,5 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Flygvapnet: Förband med särskild budget för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 79 500 000 kr.

D 23. Anskaffning av flygmateriel m. m.
För innevarande budgetår har anslaget förts upp med 1 080 445 000 kr.
Med hänvisning till vad jag har anfört tidigare hemställer jag, att Kungl.
Maj :t föreslår riksdagen
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till An
skaffning av flygmateriel m. m. för budgetåret 1969/70 be
räkna ett reservationsanslag av 987 200 000 kr.

D 24. Drift och underhåll av flygmateriel m. m.
1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

236 174 9881 Reservation . . . . 89 913 474
........... 280 000 000
........... 243 400 000

1 Härtill kommer utgift under anslaget Förband med särskild budget

Från anslaget betalas drivmedel för flygplan och motorfordon, under
håll och vård av flygplan, robotar och markutrustning samt vissa moderniseringsarbeten på flygmateriel m. m.
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Försvarets materielverk
Anslaget bör såvitt avser drivmedel föras upp med 41,6 (+11,5) milj. kr.
Av ökningen avser 6,7 milj. kr. kompensation enligt prisregleringstal och
4,8 milj. kr. ökad drivmedelsförbrukning.
Anslaget bör såvitt avser underhåll och avlöningar föras upp med 251,9
(+2) milj. kr. ökningen utgörs av skillnaden mellan kompensation enligt
prisregleringstal (11 250 000 kr.) och besparingar i form av minskade upp
gifter (9 250 000 kr.).
Vid ärendets beredning har medelsbehovet delats upp enligt följande
sammanställning. Som jämförelse anges motsvarande poster enligt planen
för innevarande budgetår (milj. kr.).
Anvisat
1968/69

Förslag
1969/70

30,1

41,6

1. Flygplanskrov och motorer........
2. Utrustning......................................
3. Omställning av verkstads driften

130,4
51,0
5,0

150,4
86,2
2,5

C. Avlöningar...........................................

12,2

12,8

D. Till Kungl. Maj:ts disposition.........

51,3

—
293,5

A. Drivmedelskostnader
Flygplan och motorfordon...............
B. Underhållskostnader

280,0

Departementschefen
Riksrevisionsverket har nyligen slutfört en utredning om verksamheten
under förevarande anslag (jfr prop. 1968: 109 s. 92). Jag räknar med att
under nästa budgetår fa bättre underlag för att bedöma konsekvenserna av
ökningar eller minskningar av anslaget. F. n. är utgifterna i stor utsträck
ning redovisade som beroende av flygtidsuttaget. En genomförd ökning av
tiderna mellan tillsyner och översyner har gett vissa besparingar. Det är
angeläget att uppmärksamma möjligheterna att rationalisera den löpande
underhållsverksamheten ytterligare.
Anslaget bör föras upp med 243,4 milj. kr. Jag hemställer, att Kungl.
Maj :t föreslår riksdagen
att till Drift och underhåll av flygmateriel m. m. för bud
getåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 243 400 000
kr.

D 25. Understöd åt segelflygverksamhet m. m.
1967/68 Utgift
...................................... 400000 Reservation
1968/69 Anslag ...................................... 405000
1969/70 Förslag...................................... 420000
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Från anslaget utgår bidrag till den av Svenska Aeroklubben ledda segelflygverksamheten.
Beräknad ändring 1969/70
Chefen för
Dep.chefen
flygvapnet
1968/69

1. Löner och arvoden m. m.
a) Arvoden till viss instruktörpersonal..........
b) Övriga utgifter................................................
2. Bidrag till materielkostnader.....................
3. Bidrag till utbildningsverksamheten i övrigt

102 000
119 000
61 000
123 000

+ 51000
+ 30 000
+ 19 000
+ 64 000

+
+

405 000

+ 164 000

+ 15 000

+

8 000
5 000
—
2 000

Departementschefen

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Understöd åt segelflygverksamhet m. m. för bud
getåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 420 000 kr.
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E. Gemensamma staber m.m.
E 1. Försvarsstaben: Förvaltningskostnader
1967/68 Utgift
............................................... 15 007 4021
1968/69 Anslag ............................................... 17 390 000'
1969/70 Förslag ............................................... 20 200 000
1 Anslagen Försvarsstaben: Avlöningar och Försvarsstaben: Omkostnader

Försvarsstaben är överbefälhavarens stab. I stabens arbetsuppgifter in
går bl. a. att biträda överbefälhavaren i fråga om ledningen av den operativa
verksamheten inom krigsmakten samt krigsmaktens utveckling och in
riktning. Staben är organiserad på operationsledning och fyra sektioner
för i huvudsak samverkansfrågor (sektion I), underrättelse- och säkerhets
tjänst (sektion II), personalfrågor (sektion III) samt studie- och planerings
verksamhet (sektion IV). Dessutom finns en personalvårdsbyrå, en kommendanturavdelning och en befästningsinspektion.

Personal
Handläggande personal
officerare....................
övriga..........................
Övrig personal
militär personal.........
civil personal.............
Anslag

1968/69

Beräknad ändring 1969/70
överbefäl
havaren
Dep.chefen

+2

172
27

—

23

122
+2

344

Avlöningar till tjänstemän..................................................... 13 727 000
Arvoden och särskilda ersättningar.....................................
153 000
Särskilda löneförmåner till försvars- och biträdande försvarsattachéer.......................................................................
900 000
Sjukvård m. m...........................................................................
55 000
Reseersättningar
a) Reseersättningar till försvarsattachéer.........................
325 000
b) Utrikes tjänsteresor.............................................. ..
50 000
c) Övriga resekostnadsersättningar.................................... .
375 000
d) Flyttningsersättningar, anståndstraktamenten m. m.
60 000
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande lokaler...............
b) Bränsle, lyse, vatten och renhållning..............................
270 000
c) Samtalsavgifter....................................................................
95 000
d) Vissa telekostnader för försvarsattachéer......................
8 000
e) Vakttjänst..............................................................................
296 000
f) Kostnader för databehandling m. m................................
400 000
g) Övriga expenser..................... ..............................................
579 000
Övriga utgifter............................................................................
97 000
17 390 000

+ 686 000

+
+

682 000
4 000

+

4 000

+

15 000

+

15 000

—

25 000

—

25 000

____

+

50 000
4 000

—
+

50 000
4 000

+
+
+

480 000
16 000
18 000

+
+
+

480 000
16 000
18 000

+ 1 663 000
6 000
+
5 000

—

6 000

+

5 000

—

+ 2 806 000

+ 1 663 000

+ 2 810 000
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Överbefälhavaren

1. Löne- och prisomräkning m. in. 1 194 104 kr., varav för lokalhyror
480 000 kr.
2. För att avlasta chefen för kommendanturavdelningen bör en ny tjänst
för pensionerad officer (säkerhetschef) tillkomma (+ 30 000 kr.).
3. För att leda utredningar om arbetsformer m. m. för förbättrad eko
nomisk ledning inom krigsmakten föreslås att en tjänst för regementsoffi
cer tillkommer. Om tjänsten inrättas kan en tillfälligt inrättad extratjänst
för regementsofficer utgå. De två kaptenstjänster som hålls vakanta i an
slutning till sistnämnda tjänst föreslås få disponeras för ursprungligt
ändamål vid staben (+ 64 896 kr.).
4. För att göra det möjligt att inrätta tjänsterna under 2. och 3. föreslås
minskning av tilldelade medel för frivillig tjänstgöring och för tillfälligt
anställd personal samt för särskilt tillkallade sakkunniga med sammanlagt
95 000 kr.
5. För ökade databehandlingskostnader behövs 1 663 000 kr. och för
ökade sjukvårdskostnader och samtalsavgifter sammanlagt 30 000 kr. Där
emot beräknas kostnaderna för reseersättningar och övriga expenser minska
med sammanlagt 81 000 kr. (+ 1 612 000 kr.).

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 20,2
milj. kr. Jag har därvid beräknat medel för ytterligare en arvodestjänst (2)
och en tjänst för regementsofficer (3), dock under förutsättning att två
kaptenstjänster inom krigsmakten dras in.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Försvarsstaben: Förvaltningskostnader för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 20 200 000 kr.

E 2. Försvarsstaben: Särskilda förvaltningskostnader

För innevarande budgetår har anslagen Försvarsstaben: Särskilda av
löningar och Försvarsstaben: Särskilda omkostnader förts upp med
3 800 000 resp. 2 825 000 kr. Med hänvisning till en promemoria, som har
upprättats inom försvarsdepartementet och torde få överlämnas till riks
dagens vederbörande utskott, hemställer jag, att Kungl. Maj :t föreslår riks
dagen
att till Försvarsstaben: Särskilda förvaltningskostnader
för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 7 075 000
kr.
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E 3. Försvarsstabens Övningar

1967/68 Utgift.................................. 118 851 Reservation ...
1968/69 Anslag ............................. 130 000
1969/70 Förslag ............................. 530 000

83 455

Från anslaget bestrids utgifter dels för fältövningar och utbildningskurser
för försvarsstabens personal och sådan personal som genom stabens för
sorg placeras i specialbefattningar, dels för vissa större stabsövningar.
Överbefälhavaren

Anslaget bör höjas med 400 000 kr. för en särskild övning och alltså föras
upp med 530 000 kr.
Departementschefen

Jag biträder överbefälhavarens förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Försvarsstaben: Övningar för budgetåret 1969/70
anvisa ett reservationsanslag av 530 000 kr.

E 4. Försvarsstaben: Vissa bostadskostnadsersättningar

1967/68 Utgift
.................................................... 449 122'
1968/69 Anslag .................................................... 620 000*
1969/70 Förslag ................................................... 620 000
1 Anslagen Försvarsstaben: Vissa bostadskostnadsersättningar och Ersättning till statens all
männa fastighetsfond: Beskickningsfastigheternas delfond

Från anslaget betalas bostadskostnader, hyror m.m. för bostäder åt försvarsattachéer m.fl.
Byggnadsstyrelsen

Kostnaderna för privatanskaffade bostäder i utlandet åt försvarsattachéer för nästa budgetår beräknas till sammanlagt 321 000 kr., varav ca
221 000 kr. för hyror, 50 000 kr. för merkostnader i samband med personal
byten och 50 000 kr. för reparations- och underhållsarbeten.
För statsägda eller statsförhyrda lägenheter beräknas motsvarande kost
nader till sammanlagt 315 000 kr., varav ca 265 000 kr. för bostadskostnader
och 50 000 kr. för reparations- och underhållsarbeten.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 620 000 kr. Jag har därvid beräknat oföränd
rat belopp, 320 000 kr., för förhyrning av privatanskaffade bostäder. Här
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utöver har jag beräknat 300 000 kr. för bostadskostnader för statsägda eller
statsförhyrda bostäder. Medel för dessa kostnader har hittills anvisats un
der förslagsanslaget Ersättning till statens allmänna fastighetsfond: Beskickningsfastigheternas delfond. Sistnämnda anslag kan härvid utgå ur
riksstaten nästa budgetår.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Försvarsstaben: Vissa, bostadskostnadsersättningar
för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 620 000
kr.

E 5. Militärområdesstaber: Förvaltningskostnader
För innevarande budgetår har anslagen Militärområdesstaber: Avlöning
ar och Militärområdesstaber: Omkostnader förts upp med 21 175 000 resp.
11,8 milj. kr. Med hänvisning till vad jag har anfört tidigare hemställer jag,
att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Mili
Förvaltningskostnader för budgetåret
1969/70 beräkna ett förslagsanslag av 27 435 000 kr.
tärområdesstaber:

E 6. Militärområdesstaber: Övningar
1967/68 Utgift
............................. 539 680 Reservation
1968/69 Anslag ............................. 610 000
1969/70 Förslag ............................. 700 000

.

. 10 320

Från anslaget bestrids utgifter för utbildning av viss personal för krigs
organisationen vid militärområdesstaberna och Gotlands militärkommandostab samt militärområdenas och Gotlands militärkommandos byggnadskontor och intendentur- och tygförvaltningar.
Överbefälhavaren

Anslaget bör föras upp med 780 000 (+ 170 000) kr. Härav utgör 35 000
kr. prisförändringar. 135 000 kr. avses för en särskild övning.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 700 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Militärområdesstaber: övningar för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 700 000 kr.

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 6: Försvarsdepartementet

115

E 7. Militärområdesstaber med särskild budget
Nytt anslag (förslag) ......................................

11 785 000

Som jag har anfört under Ramberäkningar m. m. avses Södra militärområdesstaben och Bergslagens militärområdesstab delta i försöken med verk
samhetsplanering och budgetering m.m. under nästa budgetår. Med hän
visning till vad jag har anfört tidigare hemställer jag, att Kungl. Maj :t före
slår riksdagen
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Militårområdesstaber med särskild budget för budgetåret 1969/70
beräkna ett förslagsanslag av 11 785 000 kr.

E 8. Militärområdenas byggnadskontor: Avlöningar
1967/68 Utgift .................................................... 7 738 785
1968/69 Anslag .................................................... 7 800 000
1969/70 Förslag
............................................... 7 845 000
Inom varje militärområde och Gotlands militärkommando finns ett bygg
nadskontor, som är militärområdets (militärkommandots) organ för verk
ställande och kontrollerande byggnadsuppgifter. Byggnadskontoren har vi
dare att direkt under fortifikationsförvaltningen leda och svara för större
nybyggnads- och iståndsättningsarbeten.
Byggnadskontoren är under en byggnadsdirektör organiserade på fem
sakenheter och en expedition. Vid kontoren redovisas viss teknisk personal
som är placerad i militärområdesstaberna.

A. Avlöningsanslag
Handläggande personal..........................................
Övrig personal.........................................................
B. Förskottsstat
Handläggande personal..........................................
Övrig personal.........................................................

Beräknad ändring 1969/70
FortifikationsDep.chefen
1968/69 förvaltningen
.................
.................

114
131

—

—

.................
.................

39
106

—4
—2

—4
—2

390

—6

—6

7 800 000

+ 340 000

+ 340 000

Anslag
Avlöningar till tjänstemän.................................... .................

Fortifikationsförvaltningen
Den föreslagna anslagshöjningen, 340 000 kr., hänför sig till löneomräkning.
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Departementschefen

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till
8 140 000 kr. Med hänsyn till vad jag tidigare har anfört om försök med
verksamhetsplanering och budgetering m. m. bör 295 000 kr. anvisas under
anslaget Militärområdesstaber med särskild budget. Förevarande anslag bör
alltså föras upp med 7 845 000 kr.
Jag hemställer, atl Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Militärområdenas byggnadskontor: Avlöningar för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 7 845 000 kr.

E 9. Militärområdenas mtendenturförvaltningar: Avlöningar
1967/68 Utgift .................................................... 7 378 085
1968/69 Anslag .................................................... 7 150 000
1969/70 Förslag.................................................... 7 500 000
Inom varje militärområde och Gotlands militär kommando finns en in
tendentur förvaltning, som är militärområdets (militärkommandots) organ
för den verkställande intendenturförvaltningstjänsten. Förvaltningarna är
inom varje militärområde organiserade på ett stabsorgan och underly
dande förråd m. m. Stabsorganet är under chefen indelat i en centralde
talj och en förrådsdetalj.
Beräknad ändring 1969/70

Personal

1968/69

Militär personal
officerare............................................................
underofficerare......................................................
Civil personal .........................................................

Försvarets
materielverk

Dep.chefen

_
—

—

316

—

—

133 000
2 988 000

+ 337 000
— 133 000
+ 116 000

+ 367 000
—133 000
+ 116 000

7 150 000

+ 320 000

+ 350 000

Anslag
Avlöningar till tjänstemän........................................
Arvoden och särskilda ersättningar......................
----Avlöningar till annan personal än tjänstemän........... -----

Försvarets materielverk
Den föreslagna anslagshöjningen, 320 000 kr., hänför sig till löneomräkning och belastning. Anslagsposten Arvoden och särskilda ersättningar
föreslås uppgå i posten Avlöningar till tjänstemän.
Departementschefen

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
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att till Militärområdenas intendenturförvaltningar: Av
löningar för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
7 500 000 kr.

E 10. Militärområdenas tygförvaltningar: Avlöningar
1967/68 Utgift
............................................... 13 388 592
1968/69 Anslag ............................................... 14 000 000
1969/70 Förslag ............................................... 16 000 000
Inom varje militärområde och Gotlands militärkommando finns en tygförvaltning, som är militärområdets (militärkommandots) organ för den
verkställande tygförrådstjänsten. Förvaltningarna är inom varje militär
område organiserade på ett stabsorgan och underlydande förråd. Stabs
organet är under chefen indelat i en centraldetalj och en förråds- och trans
portdetalj.

Personal

Beräknad ändring 1969/70
Försvarets
1968/69

Militär personal
officerare.............................................
underofficerare..............................
Civil personal
handläggande personal....................................
övrig personal...................................................
719

materielverk

Dep.chefen

—

+ 50

+5
+5

+ 4
+ 54

Anslag
Avlöningar till tjänstemän..............................................
Avlöningar till annan personal än tjänstemän...........

5 825 000

+ 631 000 + 1 785 000
+ 215 000 + 215 000

14 000 000

+ 846 000 + 2 000 000

Försvarets materielverk
1. Löneomräkning 737 220 kr.
2. För ett nytt förråd behövs en förrådsmästare, en maskinist och ett
kontorsbiträde med halvtidstjänstgöring (+59 148 kr.).
3- Tygförvaltningen inom östra militärområdet bör tillföras en trans
portförman (+24 156 kr.).
4. En förradsmästartjänst bör föras över från försvarets materielverk
(provskjutningscentralen) till tygförvaltningen vid östra militärområdet
(+ 25 476 kr.).

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 16 milj.
kr. Jag har därvid beräknat medel för ytterligare två förrådsmästare, en
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maskinist och ett halvtidstjänstgörande biträde (2 och 4). Från arméns avlöningsanslag bör vidare föras över medel för 43 förvaltare och sju fan
junkare ur fälttygkåren, som är placerade vid tygförvaltningarna (jfr B 2).
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Militärområdenas tygförvaltningar: Avlöningar för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 16 000 000 kr.
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F. Centrala förvaltningsmyndigheter m. m.
F 1. Försvarets civilförvaltning
För innevarande budgetår har anslagen Försvarets civilförvaltning: Avlö
ningar och Försvarets civilförvaltning: Omkostnader förts upp med 8 130 000
resp. 2 040 000 kr. Med hänvisning till vad jag har anfört tidigare hemstäl
ler jag, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till För
svarets civilförvaltning för budgetåret 1969/70 beräkna ett
förslagsanslag av 10 095 000 kr.

F 2. Försvarets sjukvårdsstyrelse
För innevarande budgetår har anslagen Försvarets sjukvårdsstyrelse: Av
löningar och Försvarets sjukvårdsstyrelse: Omkostnader förts upp med
3 275 000 resp. 450 000 kr. Med hänvisning till vad jag har anfört tidigare
hemställer jag, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till För
svarets sjukvårdsstyrelse för budgetåret 1969/70 beräkna
ett förslagsanslag av 3 815 000 kr.

F 3. Fortifikationsförvaltningen
1967/68 Utgift
............................................... 12 523 884»
1968/69 Anslag ............................................... 12 810 000»
1969/70 Förslag ............................................... 14 035 000
1 Anslagen Fortifikationsförvaltningen: Avlöningar och Fortifikationsförvaltningen: Omkost
nader

Fortifikationsförvaltningen är central myndighet för krigsmaktens forti
fikations- och byggnadsväsende. I förvaltningens uppgifter ingår också att
för krigsmaktens räkning svara för markfrågor. Fortifikationsförvaltningen
skall vidare i fred organisera byggnads- och reparationsberedskapen. Forti
fikationsförvaltningen är indelad i två avdelningar — befästningsavdelningen och kasernavdelningen — samt sju fristående byråer, forskningsbyrån,
markbyrån, administrativa byrån, byggnadsbyrån, värmebyrån, elektrobyrån
samt väg- och vattenbyggnadsbyrån. Slutligen ingår i organisationen en ut
redningssektion och en kalkylsektion.
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Beräknad ändring 1969/70
Fortifikations-

Personal
A. Avlöningsanslag
Handläggande personal..................................................
Övrig personal..................................................................

1968/69 förvaltningen

Dep.chefen

150
185

—1
—2

—1
—2

258
260

—2
—2

—2
—2

853

—7

—7

10 967 400
32 600
45 000
720 000
15 000

+ 275 000
—
—
70 000
+
3 000
+

+ 275 000
—
—
70 000
+
750
+

800 000
3 000
10 000
197 000

+ 800 000
3 000
+
10 000
+
+ 197 000
+ 1355 000

B. Förskottsstat
Handläggande personal................................................ ___
Övrig personal................................................................

Anslag
Avlöningar till tjänstemän..........................................
Arvoden och särskilda ersättningar..........................
Sjukvård..........................................................................
Reseersättningar............................................................
Därav utrikes tjänsteresor.........................................
Expenser
a) Beräknade hyror för nuvarande lokaler............
b) Bränsle, lyse, vatten...............................................
c) Vakttjänst.................................................................
d) Övriga expenser.......................................................

___
___
....
___

--59 000
169 000
817 000
12 810 000

+
+
+
+
+1

355 000

1. Löne- och prisomräkning in. m. 1 727 000 kr., varav för lokalhyror
800 000 kr.
2. Genom omläggning av vissa arbetsuppgifter och rutiner kan en arvodes
tjänst för pensionerad officer, en teknikertjänst och en biträdestjänst dras
in. Vidare beräknas antalet anställda som avlönas från förskottsstat minska
med fyra personer. Detta påverkar inte medelsbehovet under anslaget
(- 76 000 kr.).
3. Med hänsyn till beräknade vakanser m. m. har medelsbehovet minskats
med 500 000 kr.
4. Nytillkommande kostnader för datamaskinbearbetning 204 000 kr.

Departementschefen

Medelsbehovet för nästa budgetår beräknar jag till 14 165 000 kr. Jag
har därvid räknat med att anslaget kan minskas med medel för en pen
sionerad officer, en tekniker och ett biträde (2). Med hänsyn till vad jag
tidigare har anfört om försök med verksamhetsplanering och budgetering
m. m. bör 130 000 kr. anvisas under anslaget Militärområdesstaber med sär
skild budget. Förevarande anslag bör alltså föras upp med 14 035 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Fortifikationsförvaltningen för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 14 035 000 kr.
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F 4. Försvarets materielverk
1967/68 Utgift ............................................... 140 406 7071
1968/69 Anslag
........................................... 137 850 000a
1969/70 Förslag............................................... 152 000 000
1 Avlönings- och omkostnadsanslagen lör försvarets intendenturverk, arméförvaltningen, ma
rinförvaltningen, flygförvaltningen och försvarets förvaltningsdirektion
2 Anslagen Försvarets materielverk: Avlöningar och Försvarets materielverk: Omkostnader

Försvarets materielverk, som inrättades den 1 juli 1968 (prop. 107, SU
106, rskr 234), har tagit över de materielförvaltande uppgifter som förut
åvilade försvarets intendenturverk, arméförvaltningen, marinförvaltningen
och flygförvaltningen. Dessa myndigheter och försvarets förvaltningsdirek
tion har upphört i och med omorganisationen.
Materielverket är central förvaltningsmyndighet för tyg- och intendenturförvaltningen vid krigsmakten och har till uppgift att tillgodose krigsmak
tens behov av materiel och andra förnödenheter inom verkets verksamhets
område. Ledningen av verket utövas av en styrelse och under denna av en
generaldirektör. Verksamheten är organiserad på fem huvudenheter, armématerielförvaltningen, marinmaterielförvaltningen, flygmaterielförvaltningen, intendenturmaterielförvaltningen och administrativa avdelningen.
Personal
Handläggande personal
Övrig personal...............

Beräknad ändring 1969/70
1968/69 Materielverket
Dep.chefen
1 500
2 893

+3
—24

— ii
— 99

4 393

—21

—110

Anslag
Avlöningar till tjänstemän......................................
Arvoden och särskilda ersättningar......................
Avlöningar till annan personal än tjänstemän..
Sjukvård m. m............................................................
Reseersättningar........................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande lokaler
b) Bränsle, lyse, vatten..........................................
c) Vakttjänst.............................................................
d) Övriga expenser...................................................
Därav engångsutgifter........................................
Publikationstryck......................................................
Kostnader för databehandling..............................

124 418
107
5 475
385
405

000
000
000
000
000
—

600 000
495 000
5 948 000
467 000
17 000
—
137 850 000

+ 16 978
43
+
+ 225
20
+
40
+

000
000
000
000
000

+ 6 614 000
43 000
+
+ 225 000
20 000
+
40 000
+

+ 6 515 000 + 6 515 ooo
12 000 +
12 000
+
30 000 +
30 000
+
+ 210 000 + 210 000
—

_

1 000 +
1 000
+
+ 397 000 + 440 000
+24 471 000 + 14 150 000

Försvarets materielverk
1. Löne- och prisomräkning m. m. 13 028 000 kr., varav för lokalhyror
6 515 000 kr.
2. För vakansfyllnad och fortsatt anställning av personal, som blivit
övertalig i samband med omorganisationen, beräknar materielverket
11 599 416 kr.
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3. Innevarande budgetår avses av delposten Övriga expenser 467 000 kr.
för engångsutgifter. Materielverket föreslår för budgetåret 1969/70 oför
ändrat 467 000 kr. för förbättring av belysningen i vissa tjänstelokaler. Kost
naderna för byte till lysrör sarmaturer beräknas sammanlagt till 842 000 kr.
Denna kostnad föreslås uppdelad på två budgetår. Kostnaden budgetåret
1969/70 beräknas uppgå till 467 000 kr.
4. Med Kungl. Maj :ts medgivande har vid armématerielförvaltningen (ar
méförvaltningen) prövats en försöksorganisation med en fristående per
sonalkårledning för de till fälttygkåren hörande tygofficerarna och tygun
derofficerarna. Personalkårledningen består av en byråchef som kårchef
och fem andra befattningshavare, nämligen två officerare, en förvaltare,
en kontorsskrivare och en kansliskrivare. Materielverket föreslår, att denna
organisationsenhet förs över till chefen för armén (—287 784 kr.).
5. Materielverket föreslår, att provskjutningscentralen som ingår i armématerielförvaltningens vapenavdelning skall omorganiseras. Provskjutnings
centralen som är förlagd till Stockholm (Ursvik), Karlsborg och Manna
är organiserad på fem enheter, nämligen en centraldetalj, en teknisk sek
tion, en skjutfältssektion, en handvapendetalj och en verkstadsdetalj.
Omorganisationen som föreslås bli genomförd den 1 juli 1969 går ut på
att verksamheten i Ursvik till en del avvecklas, till en del förs över till
Karlsborg, där huvuddelen av verksamheten bedrivs, och i övrigt läggs över
på andra enheter inom armématerielförvaltningen. Den föreslagna organisa
tionen, som medför vissa rationaliseringsmöjligheter, innebär att antalet
tjänstemän ökar från 56 till 64 under det att arbetarpersonalen minskar
från 77 till 55. Av de nya tjänsterna har en för förste byråingenjör och en
för byråingenjör sedan juli 1961 resp. maj 1963 av försvarets fabriksverk
ställts till provskjutningscentralens förfogande mot att fabriksverket inte
debiteras kostnader för utförda provskjutningar. Fem tjänster för tekniker,
två för förrådsförman och tre för vaktman avses tillkomma i utbyte mot
samma antal arbetare.
En tjänst för regementsofficer eller kapten i Ao 26/23, som är uppförd
på arméns avlöningsanslag, föreslås utgå ur provskjutningscentralens or
ganisation.
Av arbetarpersonalen ingår 51 i den nya organisationen, medan tre förs
över till vapenavdelningens första vapenbyrås infanterisektion och en till
arméinaterielförvaltningens fordonsavdelning.
Eftersom verksamheten — utöver skjutning — bl. a. omfattar andra
försök, provningar och kontroller samt utbildning, föreslår materielverket,
att namnet på provskjutningscentralen i samband med omorganisationen
ändras till provningscentralen.
Den föreslagna organisationen medför en ökning av tjänstemannalönerna
med 322 368 kr. Samtidigt medför det minskade behovet av arbetarpersonal
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en lönekostnadsminskning av 588 000 kr. Nettominskningen på lönesidan
uppgår till 265 632 kr.
6. Materielverket utgår i sina beräkningar från att anslaget Försvarets
materielverk: Datamaskiner m. m. skall utgå och att behov av medel för
dataproduktion skall tas upp under de anslag ADB-verksamheten avser.
Kostnaderna för automatisk databehandling som bör belasta materielver
kets anslag till förvaltningskostnader har beräknats uppgå till 397 000 kr.,
varav 67 000 kr. för personalredovisning och 330 000 kr. för administrativa
avdelningens budgetsystem.

Departementschefen
Materielverket har som tidigare nämnts tagit över de uppgifter, som tidi
gare ankom på arméförvaltningen, marinförvaltningen och flygförvaltning
en samt försvarets intendenturverk, och svarar alltså för tyg- och intendenturförvaltningen i central instans. De förut nämnda myndigheterna har i
stort sett oförändrade uppgått i och utgör numera huvudenheter (sakenhe
ter) inom det nya verket. Försvarets förvaltningsdirektion som haft vissa
samordnande uppgifter bl. a. på materielområdet har avvecklats i samband
med omorganisationen.
Den nya organisationen ger bättre möjligheter än förut att samordna an
skaffningen av tyg- och intendenturmateriel. Organisationen av anskaffningsverksamheten och därmed sammanhängande funktioner m. m. inom
materielverket har emellertid inte utformats definitivt. En särskild utred
ning — försvarets materielanskaffningsutredning — har tillsatts för att
överväga vilken organisationsform som på sikt är den för materielverket
mest lämpade. En annan utredning —- 1968 års personalkategoriutredning
-— har fått i uppdrag att se över och lägga fram förslag rörande behovet av
personal av olika kategorier i den nya organisationen.
Jag biträder materielverkets förslag angående omorganisation av provskjutningscentralen (5). Den nya organisationen bör genomföras den 1 juli
1969 och i samband därmed bör namnet på enheten ändras till provningscentralen. Personalen som skall ingå i provningscentralen bör kunna be
gränsas något i förhållande till vad materielverket föreslagit. Jag beräknar
personalbehovet vid provningscentralen till 47 tjänstemän och 50 arbetare.
Av den nuvarande personalen förs 13 tjänstemän och fyra arbetare över till
andra enheter inom materielverket. En tjänst för förrådsmästare förs över
till Östra militärområdets tygförvaltning.
I de delar anställnings- och arbetsvillkor är förhandlingsfrågor avser jag
att ge statens avtalsverk förhandlingsuppdrag.
Med hänvisning till vad jag har anfört i det föregående angående en ge
mensam datadriftorganisation för försvaret bör förevarande anslag minskas
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med 2 milj. kr. Reservationsanslaget Försvarets materielverk: Datamaskiner
m. m. kan utgå ur riksstaten nästa budgetår.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
152 milj. kr. Jag har vid medelsberäkningen beaktat, att den vid materiel
verket organiserade personalkårledningen för tygofficerare och tygunder
officerare i fälttygkåren förs över till chefen för armén (4) och att tre per
sonalkonsulenter förs över till försvarets personalvård.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Försvarets materielverk för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 152 000 000 kr.
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G. Institutioner m. m.
G 1. Försvarets forskningsanstalt: Förvaltningskostnader
1967/68 Utgift
............................................... 25 056 5271
1968/69 Anslag ............................................... 24 935 000i
1969/70 Förslag ............................................... 30 300 000
1 Anslagen Försvarets forskningsanstalt: Avlöningar och Försvarets forskningsanstalt: Om
kostnader

Försvarets forskningsanstalt har till uppgift att bedriva naturvetenskap
lig, tekniskt-vetenskaplig och medicinsk forskning för försvarsändamål.
Forskningsanstalten är organiserad på fyra avdelningar. Avdelning 1 be
driver forskning inom kemi, medicin och biologi, avdelning 2 inom fysik
och avdelning 3 inom teleteknik och elektronik. Avdelning 4 studerar huvud
sakligen kärnladdningar samt verkningar av och skydd mot sådana. Vidare
finns en planeringsbyrå, i vars uppgifter ingår operationsanalys och system
teori, samt en administrativ byrå.
Beräknad ändring 1969/70

Personal

1968/69

Forskningsanstalten

Dep.chefen

368
121

+i

_

489

+i

—

000
000
000
000

+ 850 000
3 000
+
5 000
+
24 000

+ 820 000
3 000
+
5 000
+
+ 22 000

—
500 000
895 000
900 000
105 000

+4 320 000
+ 21 000
+ 38 000
+ 46 000
5 000
+

+ 4 410 000
+ 20 000
+ 35 000
+ 45 000
5 000
+

24 935 000

+5 312 000

+ 5 365 000

Handläggande personal....................................................
■övrig personal....................................................................

—

Anslag
Avlöningar till tjänstemän..............................................
Arvoden och särskilda ersättningar..............................
Sjukvård m. m....................................................................
Reseersättningar................................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande lokaler....
b) Bränsle, lyse, vatten...................................................
■c) Övriga expenser...........................................................
d) Vakttjänst.....................................................................
Publikationstryck..............................................................

22 067
33
130
305

Försvarets forskningsanstalt
Forskningsanstaltens forskningsplanering omfattar normalt
dels en översiktlig långsiktsplan rörande anstaltens avsedda utveckling,
inriktning och verksamhet under den närmaste sjuårsperioden, dels detal
jerade arbetsplaner för de olika forskningsuppdrag som skall bearbetas
■under de närmaste två å tre åren. Det har emellertid inte varit möjligt för
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berörda myndigheter att omedelbart efter försvarsbeslutet ge forsknings
anstalten ett välgrundat sakunderlag för den långsiktiga inriktningen och
omfattningen av anstaltens verksamhet. Anstalten har därför begränsat långsiktsplanen till att omfatta budgetåren 1968/69 och 1969/70.
Långsiktsplanen är anpassad till den ekonomiska ram som överbefälha
varen har anvisat och prioritering av forskningsuppgifterna har angetts
efter samråd med denne. Enligt planen bör forskningen bl. a. inriktas pa
operationsanalys och andra studier, skydd mot kärnladdningar, kemiska
och biologiska stridsmedel, konventionella stridsmedel, tillämpad fysik,
teleteknik samt bioteknologi.
I anslutning till de föreslagna anslagsförändringarna anför
forskningsanstalten bl. a. följande.
1. Löne- och prisomräkning m. m. 5 312 000 kr., varav för lokalhyror
4 320 000 kr.
2. Tjänsten som chef för planeringsbyrån är placerad i lönegrad Cp eller
Cr 1 med viss avlöningsförstärkning. Forskningsanstaltens styrelse föreslår
att tjänsten ändras till teknisk direktör i lönegrad Cp eller Cr 3.
3. För uppgifter inom försvarets organisation för operationsanalys behövs
en ny tjänst för överingenjör. Vid bifall till förslaget skall detta anslag räk
nas upp med ytterligare 73 000 kr. och forskningsanslaget minskas med
samma belopp.

Departementschefen
Behovet av forskning för försvarsändamål är betydande och ställer stora
krav på resursanvändningen. En översyn av försvarsforskningens syfte, in
riktning, omfattning och organisation har på senare tid bedömts erforderlig
och bör nu komma till stånd. Jag har för avsikt att anmäla frågan härom
för Kungl. Maj :t. Denna översyn kan väntas påverka forskningsanstaltens
organisation och arbetssätt.
Jag är f. n. inte beredd att tillstyrka några personalförändringar vid forsk
ningsanstalten. Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att
Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Försvarets forskningsanstalt: Förvaltningskost
nader för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
30 300 000 kr.

G 2. Försvarets forskningsanstalt: Forskningsverksamhet
1967/68 Utgift .................... 43 062 315 Reservation
1968/69 Anslag.................... 47 500 000
1969/70 Förslag ................ 49 000 000

.7 457 777
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Från anslaget bestrids utgifter för försvarets forskningsanstalts forsk
ningsverksamhet. Häri ingår sådana löner och arvoden, som inte betalas
från förvaltningskostnadsanslaget, utgifter för anskaffning och underhåll
av viss materiel och för sådana tjänsteresor, som inte betalas från sist
nämnda anslag, samt medel för säkerhetspolitisk forskning vid utrikespo
litiska institutet m. m.

Utgifter:
Forskning in. in............................................................ .........

1968/69

47 501 000

Beräknad ändring 1969/70
Forsknings
anstalten
Dep.chefen

+ 1 795 000

+ 1 500 000

Uppbördsmedel:
Inkomster av viss uppdragsverksamhet................ ..........

1 000

—

—

47 500 000

+ 1 795 000

+ 1 500 000

Försvarets forskningsanstalt
Anslaget bör föras upp med 49 295 000 (+ 1 795 000) kr. Av ökningen ut
gör 1 615 000 kr. löne- och prisomräkning.
Vid bifall till den under anslaget Försvarets forskningsanstalt: Förvalt
ningskostnader begärda tjänsten för överingenjör skall forskningsanslaget
minskas med 73 000 kr.
Utgifterna under anslaget Ersättning till försvarets fastighetsfond, För
svarets forskningsanstalts delfond, beräknas minska, beroende på minskad
förhyrning samt minskat behov av medel för iståndsättningsarbeten. Då
enligt överbefälhavarens direktiv omfördelning av medel förutsätts få ske
inom anvisad kostnadsram, bör forskningsanslaget utöver kompensationen
för pris- och lönestegringar räknas upp med 180 000 kr. eller det belopp,
varmed fastighetskostnaderna reduceras.
Forskningsanstalten bör liksom tidigare lämnas bemyndigande att ut
över anvisade medel lägga ut beställningar av materiel för forskningsända
mål inom en kostnadsram av 6 milj. kr.

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
49 (+ 1,5) milj. kr. Ökningen avser löne- och prisomräkning.
I utrikespolitiska institutets regi bedrivs vissa säkerhetspolitiska studier
med bidrag från detta anslag och från fjärde huvudtitelns anslag till extra
utgifter. En utredning pågår rörande bl. a. formerna för forskning och ut
bildning vid universitet och högskolor i internationell politik med särskild
hänsyn till säkerhetspolitiska studier samt freds- och konfliktforskning. I
avvaktan på utredningens resultat bör de säkerhetspolitiska studierna få
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fortsätta i ungefär samma omfattning som innevarande budgetår. Medel här
för bör liksom hittills anvisas under detta anslag. Inom en i huvudsak oför
ändrad medelsram bör dock studier kunna påbörjas rörande möjlighe
terna att öka statsmakternas handlingsmöjligheter i framtida konfliktsitua
tioner genom försvarsalternativ som inkluderar olika former av s. k. civil
motstånd.
Forskningsanstalten åtar sig i alltmer ökad omfattning betalda forsk
nings- och utvecklingsuppdrag för uppdragsgivare utanför totalförsvaret.
Inkomsterna av verksamheten tillgodoförs anslaget som särskilda uppbörds
medel utom till den del de avser ersättning för sociala kostnader, såsom
pensions- och sjukförsäkringsavgifter. Denna del tillgodoförs riksstatens
inkomsttitel Övriga diverse inkomster.
Liksom för innevarande budgetår bör Kungl. Maj :t inhämta riksdagens
bemyndigande att medge beställningar av materiel utöver anvisade medel.
Som anstalten har föreslagit bör kostnadsramen bestämmas till 6 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
a) till Försvarets forskningsanstalt: Forskningsverksam
het för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av
49 000 000 kr.,
b) bemyndiga Kungl. Maj :t att medge att utöver anslaget
får läggas ut beställningar av materiel för försvarets forsk
ningsanstalts verksamhet inom en kostnadsram av 6 000 000
kr.

G 3. Försvarets radioanstalt: Förvaltningskostnader. G 4. Försvarets
radioanstalt: Anskaffning och underhåll av materiel
För innevarande budgetår är anslagen Försvarets radioanstalt: Avlö
ningar och Försvarets radioanstalt: Omkostnader, vilka svarar mot förvaltningskostnadsanslaget, uppförda med 20 525 000 resp. 5 245 000 kr. An
slaget Försvarets radioanstalt: Anskaffning och underhåll av materiel är
uppfört med 7 milj. kr.
Med hänvisning till en inom försvarsdepartementet upprättad promemo
ria, som torde få överlämnas till riksdagens vederbörande utskott, hemstäl
ler jag, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att för budgetåret 1969/70 anvisa
a) till Försvarets radioanstalt: Förvaltningskostnader ett
förslagsanslag av 28 600 000 kr.,
b) till Försvarets radioanstalt: Anskaffning och under
håll av materiel ett reservationsanslag av 8 000 000 kr.
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G 5. Krigsarkivets Förvaltningskostnader
1967/68 Utgift ....................................................
954 4101
1968/69 Anslag
............................................... 1 041 000'
1969/70 Förslag ............................................... 1 276 000
1 Anslagen Krigsarkivet: Avlöningar och Krigsarkivet: Omkostnader

Krigsarkivet övervakar arkivväsendet hos myndigheter inom försvars
departementets verksamhetsområde och fungerar därvid bl. a. som arkiv
myndighet och arkivdepå. Arkivet skall också främja vetenskaplig forsk
ning m. m. Arkivet är organiserat på fem sektioner, nämligen fyra sektioner
för arkivdepåärenden m. m. och en administrativ sektion. I organisationen
ingår vidare registrators- och kassaexpedition, forskarexpedition, bibliotek,
konserveringsavdelning och reproduktionsavdelning. Chef för arkivet är en
krigsarkivarie.

Personal
Handläggande personal.............................................................
Övrig personal............................................................................
Anslag
Avlöningar till tjänstemän.......................................................
Arvoden och särskilda ersättningar.......................................
Sjukvård m. m.............................................................................
Reseersättningar.........................................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande lokaler.................
b) Beräknad ändring av lokalhyror till budgetåret 1969/70
c) Bränsle, lyse och vatten.....................................................
d) Övriga expenser....................................................................
Därav engångsutgifter...........................................................

Beräknad ändring 1969/70
Krigs1968/69
arkivarien
Dep.chefen

_

15
9

+ 2
+ 2

—

24

+4

_

974 000
1 000
3 000
4 500

+ 157 600
+
100
—
+
1 000

+ 12 900
+
100
__
+ 1 000

+ 199 000
+ 5 000
—
+ 20 300
+
8 600

+ 199 000
+ 5 000
__
+ 17 000
+
6 000

+ 383 000

+ 235 000

—
7 000
51 500
—
1 041 000

Krigsar kivarien
1. Löne- och prisomräkning m. m. 225 442 kr., varav 204 000 kr. för lo
kalhyror.
2. På grund av ökade arbetsuppgifter till följd av omorganisationer på
central och regional nivå inom försvaret behövs ytterligare en förste ar
kivarie, en arkivarie, ett biblioteksbiträde och ett kontorsbiträde (+ 144 458
kr.).
3. För ökad reseverksamhet, magasinsstädning och inköp av skrivmaski
ner och utrustning för magasin behövs 13 100 kr.

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
5 — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 1. Bil. 6
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att till Krigsarkivet: Förvaltningskostnader för budget
året 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 1 276 000 kr.

G 6. Krigsarkivet: Samlingars konservering m. m.
1967/68 Utgift
......................................
1968/69 Anslag ......................................
1969/70 Förslag ......................................

10 970 Reservation ___
10 000
10 000

69

Från anslaget bestrids utgifter för inköp av konserveringsmateriel, kartografisk litteratur och tryckta kartor m. m.

Krigsarkivarien
Anslaget bör föras upp med 20 500 (+ 10 500) kr. enligt följande.
1. Säkerhetsfilmning av arkivalier erfordras för att säkerställa dem för
in- och utländsk forskning. För nästa budgetår bör 15 000 kr. avses för
ändamålet.
2. För budgetåret 1968/69 anvisades medel för engångsanskaffning av
vissa maskiner. Anskaffningen är nu slutförd vilket innebär ett minskat
medelsbehov av 5 000 kr.
3. Prisstegringar och inköp av verktyg motiverar en höjning av anslaget
med 500 kr.

Departementschefen
Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp, 10 000 kr. Jag har därvid
beräknat 4 500 kr. för säkerhetsfilmning av arkivalier. Jag hemställer, att
Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Krigsarkivet: Samlingars konservering m. m. för
budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 10 000
kr.

G 7. Krigsarkivet: Inredning av vissa arkivaliemagasin
1967/68 Utgift
.................................. 5 154 Reservation . .
1968/69 Anslag .................................. 5 000
1969/70 Förslag
............................. 21 000

4 133

Från anslaget bestrids utgifter för inredning av arkivaliemagasin och
kostnader för mera omfattande flyttningar från krigsarkivet till dessa ma
gasin.
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Krigsarkivarien
Anslaget bör föras upp med 21 200 (+ 16 200) kr. Hela beloppet avses
för inredning av nedre planet i ett magasin som har ställts till krigsarkivets
förfogande för förvaring av nedlagda myndigheters arkiv.

Departementschefen
Jag biträder krigsarkivariens förslag. Anslaget bör föras upp med 21 000
kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Krigsarkivet: Inredning av vissa arkivaliemagasin
för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av
21 000 kr.
G 8. Armémuseum: Förvaltningskostnader
1967/68 Utgift ........................................................ 632 654>
1968/69 Anslag
.................................................... 653 000'
1969/70 Förslag .................................................... 975 000
1 Anslagen Armémuseum: Avlöningar och Armémuseum: Omkostnader

Armémuseum skall bevara vapen och annan utrustning som har bety
delse för kunskapen om det svenska lantförsvarets verksamhet och utveck
ling. Museet har också hand om statens trofésamlingar. I uppgifterna ingår
vidare att ordna utställningar m. m. och att främja forskning inom museets
verksamhetsområde.
Armémuseum leds av en nämnd om fem ledamöter och har som chef en
styresman. Museet är organiserat på bl. a. allmän avdelning, vapen- och
fordonsavdelning, troféavdelning, bibliotek och bildarkiv, tygförråd, verk
städer och excerptavdelning.
Beräknad ändring 1969/70

Personal

1968/69

Handläggande personal......................................................
Övrig personal......................................................................

4
16

Armémusei
nämnd

Dep.chefen
—
—

20

+1
+1
+2

600
400
000
000

+ 114 500
500
+
200
+
900
+

+ 50 500
500
+
—
400
+

—
36 000
84 700

+ 248 600
+ 14 000
+ 12 900
2 600
+

+ 248 600
+ 14 000
8 000
+

+ 391 6001

+ 322 000

—

Anslag
Avlöningar till tjänstemän................................................
Arvoden och särskilda ersättningar................................
Sjukvård m. m......................................................................
Reseersättningar..................................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande lokaler..........
b) Bränsle, lyse och vatten...............................................
c) Övriga expenser..............................................................
Därav engångsutgifter.....................................................
Inträdesavgifter m. m......................................................... . . .

527
2
1
4

— 2 700
653 000

1 Härutöver begärs 147 400 kr. för lönekostnadspålägg

—
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Armémusei nämnd
1. Löne- och prisomräkning m. m. 323 236 kr., varav 248 600 kr. för
lokalhyror.
2. Antalet akademiskt utbildade tjänstemän vid museet är otillräckligt.
En amanuens i befordringsgång bör därför tillföras allmänna avdelningen.
Vid vapen- och fordonsavdelningen behövs en tekniker (+62 964 kr.).
3. De föreslagna personalförstärkningarna ökar medelsbehovet för om
kostnader (+5 400).

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Armémuseum: Förvaltningskostnader för budget
året 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 975 000 kr.

G 9. Armémuseum: Samlingars konservering m. m.
1967/68 Utgift
...................................... 28 000 Reservation ___
1968/69 Anslag ...................................... 31 000
1969/70 Förslag ...................................... 34 000

24

Armémusei nämnd
Anslaget bör föras upp med 34 000 (+ 3 000) kr. ökningen hänför sig till
prisstegringar.

Departementschefen
Jag biträder museinämndens förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Armémuseum: Samlingars konservering m. m. för
budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 34 000
kr.

G 10. Marinmuseet och modellkammaren i Karlskrona: Förvaltningskostnader
1967/68 Utgift ........................................................ 167 371'
1968/69 Anslag .................................................... 179 000'
1969/70 Förslag .................................................... 202 000
1 Anslagen Marinmuseet och modellkammaren i Karlskrona: Avlöningar och Marinmuseet
och modellkammaren i Karlskrona: Omkostnader

Marinmuseet och modellkammaren i Karlskrona har till uppgift att be
vara föremål som belyser utvecklingen av förutvarande Karlskrona örlogs-
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varv m. m. och den verksamhet som har bedrivits där. Museet leds av en
styrelse och är organiserat på en skådesamling med konserveringsavdelning, monterverkstad m. m. samt en avdelning med expedition, kassa och
bibliotek. Chef för museet är en museiföreståndare.
Beräknad ändring 1969/70

Personal

Försvarets
1968/69 materielverk

Dep.chefen.

—

—

—

—

+ 22 400

+ 22 400

Handläggande personal.....................................
Övrig personal......................................................
10
Anslag
Avlöningar till tjänstemän................................
Inträdesavgifter m. m.........................................
Sjukvård.....................................................
Reseersättningar..................................................
Expenser................................................................

_

+
+
179 000

__
300
300

+ 23 000

_
+
+

300
300

+ 23 000

Försvarets materielverk
För löne- och prisomräkning m. m. bör anslaget räknas upp med 23 000 kr.

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Marinmuseet och modellkammaren i Karlskrona:
Förvaltningskostnader för budgetåret 1969/70 anvisa ett
förslagsanslag av 202 000 kr.

G 11. Marinmuseet och modellkammaren i Karlskrona: Samlingars konservering
m. m.
1967/68 Utgift
...................................... 30 000 Reservation . . . . -—
1968/69 Anslag ...................................... 30 000
1969/70 Förslag ...................................... 30 000

Försvarets materielverk
Anslaget bör räknas upp med 1 000 kr. med anledning av prishöjningar.

Departementschefen
Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp, 30 000 kr. Jag hemställer,
att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
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att till Marinmuseet och modellkammaren i Karlskrona:
Samlingars konservering m. m. för budgetåret 1969/70 an
visa ett reservationsanslag av 30 000 kr.

G 12. Militärpsykologiska institutet
1 381 537i
1 430 OOOi
1 530 000

1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

1 Anslagen Militärpsykologiska institutet: Avlöningar och Militärpsykologiska institutet: Omkostnader

Militärpsykologiska institutet är krigsmaktens centrala organ för militärt
inriktad psykologisk, pedagogisk och sociologisk forskning och tillämp
ning. Chef för institutet är en militäröverpsykolog.
Beräknad ändring 1969/70
Militäröver-

Personal

psykologen

Dep.chefen

28

—

—

900 000
265 000
3 000
110 000
12 000

-f 34 000
-f 8 000
—
+ 5 000
—

+ 33 000
+ 8 000
—
+ 5 000
—

_
000
000
000
000

+ 54 000
+ 1 000
+ 10 000
+ 3 000
— 14 000

-f 54
+ 1
+ 10
+ 3
—14

430 000

-f 101 000

1968/69
15
13

Handläggande personal
Övrig personal...............

Anslag
Avlöningar till tjänstemän......................................
Arvoden och särskilda ersättningar......................
Sjukvård m. m............................................................
Reseersättningar........................................................
Därav utrikes tjänsteresor........................................

Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande lokaler.
b) Bränsle, lyse och vatten....................................
c) Kostnader för databehandling.........................
d) Övriga expenser...................................................
Publikationstryck......................................................

15
55
45
37

000
000
000
000
000

+ 100 000

Militäröverpsgkologen
1. Löne- och prisomräkning m. m. 110 000 kr., varav för lokalhyror
54 000 kr.
2. Då databehandling behövs i allt större utsträckning, bör anslaget höjas
med 5 000 kr.
3. Genom att blanketter för psykologiska prov i samband med inskrivningsförrättningar tillhandahålls av värnpliktsverket beräknas kostnader
na minska med 14 000 kr.

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
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att till Militärpsykologiska institutet för budgetåret 1969/
70 anvisa ett förslagsanslag av 1 530 000 kr.

G 13. Värnpliktsverket
1967/68 Utgift ...............................................
2 965 613»
1968/69 Anslag ...............................................
5 000 000*
1969/70 Förslag
........................................... 11 488 000
1 Anslagen Centrala värnpliktsbyrån: Avlöningar och Centrala värnpliktsbyrån: Omkostnader
2 Anslagen Värnpliktsverket: Avlöningar och Värnpliktsverket: Omkostnader

Vid 1968 års riksdag fattades beslut (prop. 34, SU 92, rskr 214) om ett
nytt system för inskrivning och redovisning av värnpliktiga på grundval
av det av 1964 års inskrivnings- och personalredovisningsutredning avläm
nade betänkandet Krigsmaktens personalförvaltning (Stencil Fö 1966:5).
Beslutet avsåg bl. a. inrättande den 1 juli 1968 av värnpliktsverket, prin
ciper för ansvars- och uppgiftsfördelning mellan verket och stabsorgan
och riktlinjer i övrigt för organisation m. m. För att belysa kostnadssidan
beträffande föreslagna regionala enheter lämnades vissa preliminära för
slag om enheternas uppgifter, organisation och personaluppsättning. I det
följande lämnas slutligt förslag i dessa delar. Medel för de regionala enheter
nas verksamhet bör anvisas under förevarande anslag.

Värnpliktsverket

Värnpliktsverket är centralt organ för inskrivning och personalredovis
ning inom krigsmakten. I verkets uppgifter ingår bl. a. att leda andra in
skrivnings- och personalredovisningsmyndigheters verksamhet och att efter
samråd med berörda myndigheter ansvara för och meddela föreskrifter
om tilldelning, uttagning, fördelning och inkallelse av värnpliktiga. Verket
är organiserat på en värnpliktsselction, en administrativ sektion och ett
datakontor.
Beräknad ändring t969/70
Personal

Handläggande personal.......................................... .................
Övrig personal..........................................................

1968/69

Värnpliktsverket

29

+ 3

+ 3

— 18

— 18

91

— 15

— 15

2 598 900
1 100

— 256 900

— 256 900

—
—

—
—

Dep .chefen

Anslag

Avlöningar till tjänstemän.................................... ....................
Arvoden och särskilda ersättningar..................... .................
Sjukvård m. m..........................................................
Reseersättningar......................................................
Därav utrikes tjänsteresor................................. ..................

10 000

—

1 000
9100

—

__

1 000
9 100

—
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Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande lokaler..........
b) Bränsle, lyse, vatten......................................................
c) Kostnader för datamaskiner m. m............................. ...
Därav engångsutgifter...........................................................
d) Bevakning........................................................................
e) Övriga expenser..............................................................
Därav engångsutgifter .............................................. ......
Utbildning..............................................................................
Publikationstryck................................................................

90
1 135
261
251
694
397
80
42

—
000
000
000
000
500
000
000
000

5 000 000

+ 103 000
3 200
+
— 864 600
—
8 800
+
+ 892 000
+ 776 300
+ 2 800
9 800
+
— 112 000

+ 103 000
+ 3 200
— 864 600
—
8 800
+
+ 892 000
+ 776 300
+ 2 800
9 800
+
— 112 000

Värnpliktsverkets anslagsframställning
1. Löne- och prisomräkning m. m. 142 300 kr., varav för lokalhyror
103 000 kr.
2. Enligt prop. 1968: 34, SU 92, rskr 214, måste vissa övergångsåtgärder
vidtas i samband med att den nya organisationen genomförs samtidigt som
systemomläggningen kräver viss personal. Tre regementsofficerare före
slås övergångsvis användas för dessa ändamål. Tio tjänster för maskin
personal förs över till värnpliktskontoren. Genom rationalisering kan en
minskning ske med åtta tjänster (— 256 900 kr.).
3. Genom att viss kommenderad personal erhåller tjänster kan traktamentsersättningarna efter hand minska (— 9 100 kr.).
4. Utgifterna för en förhyrd datamaskin kommer fr. o. m. budgetåret
1969/70 att belasta värnpliktskontoren (— 864 600 kr.).
5. För uppbyggnad av inskrivningscentraler krävs medel för vissa engångsutgifter (+ 776 300 kr.).
6. Kostnader för blanketter beräknas belasta anslaget fr. o. m. budgetåret
1969/70 (+ 100 000 kr.).

Värnpliktskontoren

De tre regionala inskrivnings- och personalredovisningsenheter som före
slogs i prop. 1968:34 benämndes Södra värnpliktskontoret, Östra värnpliktskontoret och Norra värnpliktskontoret med lokalisering till Kristianstad,
Solna resp. Östersund. I envar av de tre organisationsenheterna föreslogs
ingå en enhet för krigsplacerings- och värnpliktsärenden, två enheter för
inskrivningsverksamheten -— vid Norra värnpliktskontoret endast en —
och en enhet för administrativa ärenden. Vidare borde en dataenhet provi
soriskt ordnas in i varje kontor. Antalet tjänster för värnpliktskontoren
ansågs höra kunna begränsas till 212.
Verksamhetsområdet för vart och ett av de tre nya regionala organen
skulle i princip omfatta två militärområden, som tillsammans bildade ett
inskrivningsområde. Södra och Västra militärområdena skulle bilda Södra
inskrivningsområdet, Östra militärområdet och Bergslagens militärområde
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Östra inskrivningsområdet och Nedre och övre Norrlands militärområden
Norra inskrivningsområdet.
Inskrivningen föreslogs ske vid sex fasta inskrivningscentraler, förlagda
till Kristianstad, Göteborg, Solna, Karlstad, Östersund och Boden. Inskrivningscentralerna skulle organisatoriskt ingå i den regionala enheten för in
skrivningsområdet.
Personalredovisningen föreslogs koncentreras till regional nivå i fråga
om arméns och flygvapnets personal. Beträffande truppregistreringen vid
marinen räknades med att den t. v. skulle utföras centralt vid marinstaben.
Statsutskottet fann inte något att erinra mot principerna för det före
slagna systemet. Utskottet tillstyrkte vidare att de tre regionala enheterna
skulle erhålla en i förhållande till militärbefälhavarna fristående ställning,
varvid dock de militära myndigheternas medinflytande skulle säkras genom
direktiv- och anvisningsrätt. — Statsutskottets utlåtande godkändes av
riksdagen.
Den 5 december 1968 har mellan statens avtalsverk och berörda perso
nalorganisationer under förbehåll om Kungl. Maj :ts godkännande träffats
avtal om lönegradsplacering m. m. av tjänster — med vissa undantag —
vid värnpliktskontoren. Riksdagens lönedelegation har den 13 december
1968 på riksdagens vägnar godkänt avtalet, dock under förbehåll att riks
dagen godkänner de organisatoriska förutsättningar som har legat till
grund för avtalet.

Värnpliktsverkets anslagsframställning
För värnpliktskontoren har räknats med ett medelsbehov för budgetåret
1969/70 av 6,8 milj. kr. i fasta priser, dvs. omkring 7,1 milj. kr. efter löneoch prisomräkning. Med hänsyn till omställningsmöjligheterna vid arméns
truppregistreringsmyndigheter har emellertid en något långsammare ut
byggnadstakt ansetts önskvärd. Detta har befunnits möjligt i en omfattning
som innebär att medelsbehovet för budgetåret 1969/70 begränsas till 6,6
milj. kr., varav 4,7 milj. kr. avses för avlöningar och 1,9 milj. kr. för om
kostnader.

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för
värnpliktsverket till 4 888 000 kr. Jag har därvid bl. a. beräknat medel för
ytterligare tre regementsofficerare. Samtidigt kan behovet minskas med
medel för 18 tjänster, varav tio fors över till värnpliktskontoren (2).
Som jag inledningsvis har erinrat om fattades vid 1968 års riksdag be
slut om ett nytt system för inskrivning och redovisning av värnpliktiga.
Förutom inrättandet av ett centralt organ för krigsmaktens inskrivningsoch personalredovisningsverksamhet, värnpliktsverket, avsåg beslutet även
principiella ställningstaganden i fråga om de regionala enheter som skall
5*—Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 6
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lyda under värnpliktsverket. Sålunda lämnades vissa preliminära förslag
rörande enheternas uppgifter, organisation och personaluppsättning. Med
hänvisning till vad jag anförde vid anmälan av prop. 1968:34 (s. 33) för
ordar jag att tre regionala inskrivnings- och personalredovisningsenheter,
Södra värnpliktskontoret, Östra värnpliktskontoret och Norra värnpliktskontoret, inrättas den 1 juli 1969 med de uppgifter som har angetts i nämn
da proposition. Den nya organisationen beräknas medföra betydande be
sparingar, vilka närmare har redovisats i nämnda proposition. Chef för
värnpliktskontor bör vara en regementsofficer som samtidigt är inskrivningschef.
I envar av de tre organisationsenheterna bör som jag har angett i prop.
1968: 34 ingå en enhet för krigsplacerings- och värnpliktsärenden, två en
heter för inskrivningsverksamheten — vid Norra värnpliktskontoret endast
en— och en enhet för administrativa ärenden. Vidare bör en dataenhet pro
visoriskt ordnas in i varje kontor. I prop. 1968: 34 räknades med 212 tjäns
ter för värnpliktskontoren. Med hänvisning till vad jag tidigare har anfört
beträffande kommande förslag om en gemensam datadriftorganisation för
försvaret räknar jag inte med några tjänster för driftpersonal vid värn
pliktskontoren. Då tolv tjänster avsetts härför, bör antalet tjänster vid värn
pliktskontoren därmed uppgå till 200. I detta antal ingår tio tjänster för
maskinpersonal som nu redovisas vid värnpliktsverkets kasernvårdsavdelning (förvaltning av Bagartorpsområdet) men i samband med omorganisa
tionen bör föras över till Östra värnpliktskontoret. I samband med att de tre
värnpliktskontoren inrättas förutsätter jag att 21 tjänster för inskrivningschef, 21 tjänster för underbefäl och 67 tjänster vid arméförbandens inskrivningsexpeditioner dras in. Jag har beräknat att följande tjänster skall ingå
i värnpliktskontoren, nämligen tre för chefer för värnpliktskontoren, 79 för
militär personal, 19 för civil handläggande personal och 99 för övrig civil
personal. Medelsbehovet för budgetåret 1969/70 kan begränsas till 6,6 milj.
kr., varav 4,7 milj. kr. för avlöningar och 1,9 milj. kr. för omkostnader, med
hänsyn till att utbyggnaden av kontoren enligt värnpliktsverket bör ske
något långsammare än tidigare beräknats.
Mina förslag leder till att en besparing av sammanlagt 500 000 kr. be
räknas uppstå under arméns anslag för sjukvård, reseersättningar, expen
ser och övningar m. m. samt under anslagen Vissa specialundersökning
ar och Reseersättningar till värnpliktiga m. fl. under budgetåret 1969/70.
Under arméns avlöningsanslag beräknar jag för budgetåret en minskning
med 3 milj. kr. Anslagsbehovet för värnpliktsverket och värnpliktskontoren
beräknar jag sammanlagt till (4 888 000 + 6 600 000) 11 488 000 kr.
Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Ivungl. Maj :t före
slår riksdagen att
a) besluta att tre regionala inskrivnings- och personalredovisningsenheter, benämnda Södra värnpliktskontoret,
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Östra värnpliktskontoret och Norra värnpliktskontoret, skall
inrättas den 1 juli 1969,
b) bemyndiga Kungl. Maj :t att vidta de över gångsåtgär
der som behövs för att genomföra förslaget,
c) till Värnpliktsverket för budgetåret 1969/70 anvisa ett
förslagsanslag av 11 488 000 kr.

G 14. Militärapoteket
1967/68 Utgift
.................................................... 636 29 U
1968/69 Anslag .................................................... 501 000»
1969/70 Förslag .................................................... 625 000
1 Anslagen Militärapoteket: Avlöningar och Militärapoteket: Omkostnader

Militärapoteket är krigsmaktens centrala organ för läkemedelsförsörj
ning. Apoteket är också läkemedelscentral för vissa militära enheter samt
sjukhusapotek för karolinska sjukhuset. Apoteket skall genom rationell
läkemedelshantering vidmakthålla krigsmaktens beredskapslager. Omsättningsförsäljning sker till karolinska sjukhuset samt till apotek och myn
digheter.

Personal
Farmaceutisk personal.............................................. .................
Annan handläggande personal............................... .................
Övrig personal............................................................... .................

Beräknad ändring 1969/70
Försvarets
sjukvårds
1968/69
styrelse
Dep.chefen
24
3
63

+ 3
—
+ 3

+1
—
+ 2

90

+ 6

+

2 703 900
11100
6 500
41 000
15 000

+ 357 000
+ 32 000

s

Anslag
Utgifter:

Avlöningar till tjänstemän..............................................
Arvoden och särskilda ersättningar..............................
Sjukvård m. m....................................................................
Reseersättningar................................................................
Därav utrikes tjänsteresor.............................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande lokaler........
b) Bränsle, lyse och vatten.............................................
c) Övriga expenser............................................................
Därav engångsutgifter................................................
d) Avgifter till apotekarpensioneringsfonden.............
e) Övriga utgifter..............................................................
Därav engångsutgifter................................................

-!- 240 000
2 000

+

—
—
+

10 000

—
—
+

10 000

+ 140 000
+
2 000
—
5 400
—
8 400
— 57 900
+ 22 000
—
4 400

+ 140 000
2 000
+
— 5 400
—
8 400
— 57 900
+ 21 000
4 400
—

2 948 500

+ 489 700

+ 341 700

Uppbördsmedel:
a) Överskott på förrådstitel............................................ . . — 2 446 500
— 1 000
b) Inkomster av särskilda läkemedelsleveranser. . ..

— 201 700

217 700

—

—

501 000

+ 288 000

+ 124 000

12 000
63 500
8 400
57 900
52 600
4 400
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Försvarets sjukvårdsstyrelse
1. Löne- och prisomräkning m. m. 252 276 kr., varav för lokalhyror
140 000 kr.
2. För farmaceutisk personal behövs tre nya tjänster, nämligen en forskningsapotekare och två receptarier. Forskningsapotekaren och en receptarie
avlönas f. n. från anslagen Försvarsmedicinsk forskning resp. Försvarets
rationaliseringsinstitut men bör föras över till apotekets stat (+ 146 520 kr.).
3. En apotekartjänst, avsedd för chefen för produktionssektionen, bör
tillkomma, varvid kontraktsanställning av en apotekare kan upphöra
(+3 444 kr.).
4. Som följd av ökad verksamhet m. m. behövs fem nya tjänster, näm
ligen en byrådirektör, tre assistenter och en förrådsförvaltare. Inrättas
byrådirektörstjänsten kan en tjänst för kamrerare dras in. En av assistent
tjänsterna föreslås tillkomma i utbyte mot en arvodestjänst för pensione
rad underofficer (+ 99 660 kr.).
5. För att revidera krigsmaktens läkemedelsutrustning samt utarbeta och
överse handledning för användning av försvarets läkemedel krävs ökade
medel för läkarexpertis. Verksamheten fordrar också experter i förpack
nings-, distributions- och lagerhållningsfrågor. Arvodeskostnaderna beräk
nas därför öka med 30 000 kr.
6. Som följd av ändrat pensioneringssystem för farmaceuter kan anslaget
minskas med 57 900 kr., vilket motsvarar nuvarande avgifter till apotekar pensioneringsfonden.
7. För dataverksamheten och övriga uppgifter beräknas ett ökat medels
behov av 28 500 kr.
8. För innevarande budgetår har anvisats 12 800 kr. för engångsutgifter. Anslaget kan minskas med motsvarande belopp för budgetåret 1969/70.
10. överskottet på förrådstiteln beräknas öka med 201 700 kr.

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 625 000
kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytterligare en receptarie (2), två
assistenter och en förrådsförvaltare (4) samt för utgifter avseende vissa ar
voden (5) och dataverksamhet m. m. (7). Anslaget kan samtidigt minskas
med medel för en arvodestjänst för pensionerad underofficer (4). Jag hem
ställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Militärapoteket för budgetåret 1969/70 anvisa ett
förslagsanslag av 625 000 kr.
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G 15. Försvarets sjukvårdsförråd

1967/68 Utgift .................................................... 1 221 158*
1968/69 Anslag .................................................... 1 335 000'
1969/70 Förslag ............................................... 1 375 000
1 Anslagen Försvarets sjukvårdsförråd: Avlöningar och Försvarets sjukvårdsförråd: Omkost
nader

Försvarets centrala anstalter för sjukvårdsmateriel — fem centrala
sjukvårdsförråd, nio läkemedelscentraler och två läkemedelsförråd — ly
der under försvarets sjukvårdsstyrelse. De har till uppgift att ta emot,
lagra, omsätta och lämna ut sjukvårdsmateriel och läkemedel för krigs
maktens behov. I viss omfattning ombesörjs motsvarande uppgifter också
för civilförsvaret och andra statliga myndigheter.
Beräknad ändring 1969/70

Personal

Handläggande personal........................................................
övrig personal........................................................................

1968/69

Försvarets
sjukvårds
styrelse

Dep.chefen

3
43

_

_

+ 3

—

46

+ 3

—

1 176 000
63 000
1 500
8 000

-1- 143 000
__
'--+ 1 500

+ 60 700

— ,
+
600
— 16 000
+ 8 000

i__
+
600
— 16 000
+ 8 000

+ 137100

+ 54 000

+

5 900

— 14 000

+ 143 000

+ 40 000

Anslag

Utgifter:
Avlöningar till tjänstemän...................................................
Arvoden och särskilda ersättningar..................................
Sjukvård m. m........................................................................
Reseersättningar....................................................................
Expenser
a) Bränsle, lyse och vatten.................................................
b) Vakttjänst..........................................................................
c) Övriga expenser................................................................
Avgifter till apotekarpensioneringsfonden.......................
Övriga utgifter........................................................................

54 000
6 300
17 600
16 000
122 500
1 464 900

Uppbördsmedel:
Ersättning från Norrbottens läns landsting för lön åt
viss personal vid läkemedelscentralen i Boden...........

— 129 900
1 335 000

_
_

+

700

Försvarets sjukvårdsstyrelse
1. Löne- och prisomräkning 63 852 kr.
2. Vapenfria tjänstepliktiga används f. n. vid försvarets centrala an
stalter för sjukvårdsmateriel men beräknas inte kunna disponeras efter
den 1 juli 1969. Bortfallet av denna arbetskraft och den efter hand ökade
spridningen av läkemedelsförvaringen medför behov av arbetskraftförstärk
ning vid anstalterna. För budgetåret 1969/70 räknas med en ny tjänst för
förrådsförman vid envar av läkemedelscentralerna i Göteborg, Hässleholm
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och Linköping samt vid läkemedelsförrådet i Karlstad. Inrättas dessa tjäns
ter kan anslaget minskas med medel för tolv arbetsmånader (+ 81 248 kr.).
3. ökningen av försvarsgrenarnas sjukvårdsmaterielanslag har ökat me
delsbehovet för frakt av sjukvårdsmateriel. För ändamålet föreslås en höj
ning av anslaget med 8 000 kr.
4. Ett nytt pensioneringssystem för farmaceuter har genomförts. Detta
medför att avgifter till apotekarpensioneringsfonden med 16 000 kr. för
år inte längre skall betalas från anslaget. Av samma anledning minskar
de under anslaget redovisade uppbördsmedlen med 5 900 kr., som Norr
bottens läns landsting har lämnat i årligt bidrag till pensionskostnader för
viss farmaceutisk personal (— 10 100 kr.).

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 1 375 000
kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Försvarets sjukvårdsförråd för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 1 375 000 kr.

G 16. Försvarets tandvård
1967/68 Utgift .................................................... 4 090 9721
1968/69 Anslag .................................................... 4 160 000'
1969/70 Förslag.................................................... 3 960 000
1 Anslagen Försvarets tandvård: Avlöningar och Försvarets tandvård: Omkostnader

Genom försvarets tandvård, som leds av försvarets sjukvårdsstyrelse,
ges tandvård vid de militära tandpoliklinikerna åt värnpliktiga och viss
fast anställd personal.
Beräknad ändring 1969/70

Personal

Övrig personal........................................................................

Dep.chefen

48
85

Försvarets
sjukvårds
styrelse
—
-

133

—

—

3 730 000
230 000
192 000

+ 212 000
+ 40 000
+ 95 000
+ 85 000

+ 180 000
+ 40 000
+ 80 000
4- 70 000

+ 347 000

+ 300 000

1968/69

—
—

Anslag

Avlöningar till tjänstemän...................................................
Materialkostnader..................................................................
Underhåll och nyanskaffning av tandvårdsmateriel. . .
Därav engångsutgifter........................................................
Reseersättningar....................................................................

8 000
4 160 000
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Försvarets sjukvårdsstyrelse
1. Löne- och prisomräkning 232 000 kr.
2. De snabborranläggningar som de militära tandläkarmottagningarna
under de senaste åren har utrustats med ökar materialförbrukningen.
Främst med hänsyn härtill behövs ytterligare 30 000 kr. för materialkost
nader.
3. För att täcka utgifter för utvidgning av tandläkarmottagningen vid
F 16 och för att rusta upp tandläkarutrustningarna vid I 1 och Ing 1 nya
förläggningar behövs sammanlagt 70 000 kr. För behandling av paradontopati (tandlossning) behövs minst 15 000 kr.

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för
nästa budgetår till 4 460 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ut
vidgning och upprustning av tandläkarmottagningarna vid vissa förband
(3). Med hänsyn till vad jag tidigare har anfört om försök med verksam
hetsplanering och budgetering m. m. bör 248 000 kr. anvisas under anslaget
Armén: Förband med särskild budget, 96 000 kr. under anslaget Marinen:
Förband med särskild budget, 49 000 kr. under anslaget Flygvapnet: För
band med särskild budget och 107 000 kr. under anslaget Militärområdesstaber med särskild budget. Förevarande anslag bör alltså föras upp med
3 960 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Försvarets tandvård för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 3 960 000 kr.

G 17. Militärmedicinska undersökningscentralen
1967/68 Utgift ........................................................ 200 114
1968/69 Anslag
.................................................... 225 000
1969/70 Förslag .................................................... 200 000
Militärmedicinska undersökningscentralen är ett organ för klinisk-fysiologisk och därmed jämförlig forskning samt för klassificering i medicinskt
hänseende av personal inom krigsmakten. Verksamheten leds av försvarets
sjukvårdsstyrelse.
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Beräknad ändring 1969/70

1968/69

Personal

Läkare..........................................................................
Övrig personal............................................................

Försvarets
sjukvårds
styrelse

Dep.chefen

+ 1

__
—

4

1

141 200
14 800
500
700
67 800
32 000

+ 71 000
—

—

—
—
— 32 000
— 32 000

—
—
— 32 000
— 32 000

225 000

+ 39 000

— 25 000

—

Anslag

Avlöningar till tjänstemän...................................... ...............
Arvoden och särskilda ersättningar...................... ...............
Sjukvård m. m............................................................ ...............
Bränsle, lyse och vatten.......................................... ...............
Övriga utgifter............................................................ ...............
Därav engångsutgifter........................................... ................

+

7 000

Försvarets sjukvårdsstyrelse
1. Löneområkning 6 104 kr.
2. Vid undersökningscentralen finns ett permanent behov av forsknings
ledare. Därför bör en tjänst för laborator tillföras undersökningscentralen.
Inrättas tjänsten behövs inte de medel från anslaget till försvarsmedicinsk
forskning som f. n. ställs till förfogande för att täcka detta behov (+64 896
kr.).
3. För innevarande budgetår har anvisats medel för engångsutgifter med
32 000 kr. Anslaget kan därför minskas med detta belopp för budgetåret
1969/70.

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Militärmedicinska undersökningscentralen för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 200 000 kr.

G 18. Militärmusiken: Förvaltningskostnader
1967/68 Utgift
............................................... 16 243 605«
1968/69 Anslag ............................................... 16 200 000i
1969/70 Förslag
........................................... 17 200 000
1 Anslagen Militärmusiken: Avlöningar och Militärmusiken: Reseersättningar m. m.

Försvarets musikorganisation består av inspektören för militärmusiken
och 25 musikkårer som är placerade vid skilda militära förband. Musik
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kårerna skall utföra tjänste- och underhållningsmusik vid förband, skolor
etc. Kårerna framträder också i relativt stor utsträckning i civila samman
hang med konserter för allmänheten och på sjukhus, skolor m. m. Från an
slaget betalas avlöningar till militärmusikpersonalen samt resekostnadsersättningar och traktamenten m. m.
Beräknad ändring 1969/70

1968/69

Chefen för
armén

1
25
766

_

_

—10

—20

792

—10

—20

15 600 000

+ 1 000 000

+ 900 000

+
+

31 000
79 000

+
+

—

—
50 000

Dep.chefen

Personal

Inspektör för militärmusiken..............................................
Musikdirektörer......................................................................
Övrig personal........................................................................

Anslag

Avlöningar till tjänstemän...................................................
Resekostnadsersättningar och traktamenten
a) Musikdirektörs- och musikunderofficersutbildning .
b) Övrig verksamhet............................................................
Flyttningsersättningar..........................................................
Utbildning.............................................................................
Till Kungl. Maj:ts disposition.............................................

75 000
420 000
4 000
51 000
50 000
16 200 000

+ 1 060 000

+

31 000
30 000
—
—
39 000

+ 1 000 000

Chefen för armén
1.
2.
ökar
3.

Löne- och prisomräkning 1 061 000 kr.
Antalet elever i musikdirektörs- och musikunderofficersutbildning
(+ 17 000 kr.).
Antalet musikelever kan minskas med 10 (— 18 000 kr.).

Departemen ts chefen
1968 års riksdagsbeslut angående rikskonserter m. m. (prop. 1968:45,
SU 114, rskr 263) innebar beträffande militärmusiken att en militärmusik
organisation skall behållas men att nuvarande militärmusikkårer efter yt
terligare utredning omorganiseras för att tillgodose såväl militära som ci
vila behov. Därvid bedömdes att ca två tredjedelar av kårernas insatser
skulle kunna utnyttjas för rikskonsertverksamhet.
Med anledning av riksdagsbeslutet har chefen för utbildningsdeparte
mentet tillkallat särskilda sakkunniga (1968 års musikkommitté) för att
utföra det ytterligare utredningsarbete som behövs för att slutliga förslag
skall kunna läggas fram om militärmusikkårernas omorganisation och ut
nyttjande inom rikskonsertverksamheten. Utredningen beräknas bli klar
med sitt arbete innevarande år. Anslaget bör för nästa budgetår beräknas
med utgångspunkt i oförändrad militärmusikorganisation.
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Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa
budgetår till 17,2 milj. kr. Jag har därvid bl. a. räknat med en något större
begränsning av rekryteringen än chefen för armén har föreslagit.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Militärmusiken: Förvaltningskostnader för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 17 200 000 ler.

G 19. Militärmusiken: Materiel
1967/68 Utgift .................................. 260 441 Reservation
1968/69 Anslag
............................. 300 000
1969/70 Förslag
............................. 300 000

8 433

Från anslaget betalas anskaffning och underhåll av militärmusikkårernas
instrumentutrustning och inköp av notmateriel m. m.

Försvarets materielverk
Anslaget bör föras upp med 330 000 (+ 30 000) kr. Höjningen betingas av
prisstegringar.

Depar temen tschefen
Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp, 300 000 kr. Jag hemställer,
att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Militärmusiken: Materiel för budgetåret 1969/70
anvisa ett reservationsanslag av 300 000 kr.

G 20. Försvarets intendenturkår: Förvaltningskostnader
1967/68 Utgift ....................................................
829 148‘
1968/69 Anslag .................................................... 2 510 000'
1969/70 Förslag
............................................... 2 080 000
1 Anslagen Försvarets intendenturkår: Avlöningar och Försvarets intendenturkår: Omkostnader

Från anslaget betalas avlöningar till och omkostnader för personal vid för
svarets intendenturkårs stab och intendenturförvaltningsskolan samt per
sonal som tillhör intendenturkårens kommenderingsreserv.
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Beräknad ändring 1969/70

Personal

1968/69

Försvarets
intendentur
kår

Dep.chefen

9
49

—
—5

—
—5

58

—5

—5

1 887 000
63 000
6 000

—108 000
+ 11 000
—

—234 000
+ 11 000
—

84 000
371 000
18 000

— 54 000
— 70 000
— 3 000

— 54 000
—144 000
— 3 000

+
+
+
+

+
+
+
+

Handläggande personal................................................ ...........
Övrig personal................................................................ ...........
Anslag

Avlöningar till tjänstemän.......................................... ...........
Arvoden och särskilda ersättningar.......................... ...........
Sjukvård.......................................................................... ...........
Reseersättningar
a) Flyttningsersättningar.......................................................
b) Övriga resekostnadsersättningar......................... ...........
Dårav utrikes tjänsteresor.............................. .............
Expenser
a) Bränsle, lyse, vatten och renhållning.............................
b) Samtalsavgifter....................................................................
c) Övriga expenser....................................................... ............
Därav engångsutgifter.....................................................

36 000
5 000
58 000
16 000
2 510 000

1000
4 000
6 000
2 000

—210 0001

1000
4 000
6 000
2 000

—410 000

1 Härutöver har beräknats medel för lokalhyror med 95 000 kr.

Chefen för försvarets intendenturkår
1. Löne- och prisomräkning m. m. 11 000 kr.
2. Antalet subalternofficerare som tillhör försvarets intendenturkår
minskar successivt (— 128 000 kr.).
3. För skrivgöromål m. m. behövs medel för avlöning av tillfälligt an
ställd personal (+20 000 kr.).
4. För arvoden till deltidstjänstgörande lärare vid militärhögskolans all
männa kurs för intendenturofficerare m. m. bör anslaget höjas med 11 000
kr.
5. Genom att beräkningsunderlag i form av statistik har saknats vid
tidigare anslagsframställningar och genom en restriktiv hållning i fråga
om resor och kommenderingar beräknas medelsbehovet för resekostnader
och traktamenten bli mindre (— 124 000 kr.).

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för
nästa budgetår till 2,1 milj. kr. Jag har därvid tagit hänsyn bl. a. till be
lastningen men inte räknat med någon förstärkning av tillfälligt anställd
personal för skrivgöromål m. m. (3). Med hänsyn till vad jag tidigare
har anfört om försök med verksamhetsplanering och budgetering m. m.
bör 20 000 kr. anvisas under anslaget Marinen: Förband med särskild
budget. Förevarande anslag bör alltså föras upp med 2 080 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
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att till Försvarets intendenturkår: Förvaltningskostna
der för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
2 080 000 kr.

G 21. Försvarets intendenturkår: Övningar
1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

.................................. 99 582 Reservation .... 418
.................................. 140 000
.................................. 175 000

Från anslaget bestrids utgifter för fältövningar, studietjänstgöring och
annan övningsverksamhet för personal som tillhör försvarets intenden
turkår och för elever vid intendenturförvaltningsskolan.

Chefen för försvarets intendenturkår
Anslaget bör föras upp med 175 000 (+ 35 000) kr. enligt följande.
1. Löneomräkning 4 000 kr.
2. Utbildningskostnaderna beräknas öka i förhållande till budgetåret
1968/69 bl. a. på grund av att undervisning i programbudgetering har in
förts vid intendenturförvaltningsskolan (+5 000 kr.).
3. För ersättningsanskaffning av försliten utbildningsmateriel behövs en
ökning med 6 000 kr.
4. Beroende på den årsvisa variationen i utbildningsverksamheten behövs
en höjning av anslaget (+ 20 000 kr.).

Departementschefen
Jag biträder vad chefen för försvarets intendenturkår har föreslagit. Jag
hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Försvarets intendenturkår: Övningar för budget
året 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 175 000 kr.

G 22. Försvarets personalvård: Förvaltningskostnader
1967/68 Utgift .................................................... 2 929 5331
1968/69 Anslag ............................................... 3 215 000'
1969/70 Förslag ............................................... 3 570 000
1 Anslagen Försvarets personalvård: Avlöningar och Försvarets personalvård: Omkostnader

Från anslaget bestrids utgifter för löner, arvoden och omkostnader vid
försvarsstabens personalvårdsbyrå samt inom den regionala och lokala
personalvårdsorganisationen.
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Beräknad ändring 1969/70
Personal

Handläggande personal............................................ ...............
Konsulenter vid staber och förband......................................
övrig personal........................................................... .................

1968/69

överbefälhavaren

Dep.chefen

19
43
5

+ 4
+ 15
—

—
+ 13
—

67

+ 19

+ 13

Anslag

Avlöningar till tjänstemän...................................... ...............
Arvoden och särskilda ersättningar...................... ...............
Reseersättningar.........................................................................
Expenser...................................................................... .................
Publikationstryck..................................................... .................

2 412 000
393 000
222 000
170 000
18 000

+

3 215 000

+ 790 000

+

757 000
—
18 000
15 000
—

543 000
—
15 000
+
12 000
+
—
+

+ 570 000

Överbefälhavaren
1. Löneomräkning 115 000 kr.
2. Personalvårdsbyrån bör förstärkas med en kapten, en pensionerad
officer, en konsulent och en assistent (+ 150 000 kr.).
3. För den regionala och lokala organisationen behövs 12 nya konsulen
ter (+ 369 000 kr.).
4. Tre konsulenter bör föras över från försvarets materielverk (+ 123 000
kr.).

Försvarets personalvårdsnämnd tillstyrker överbefälhavarens förslag.
Departementschefen
En väsentlig förstärkning av den regionala och lokala personalvårdsorganisationen synes motiverad. Det är bl. a. angeläget att konsulentorganisatio
nen byggs ut i Norrland och på Gotland, där allt fler värnpliktiga från
främst Mälardalen måste fullgöra sin militärtjänst.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till
3 785 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytterligare tio konsu
lenter för den regionala och lokala organisationen (3). Tre konsulenter förs
över från försvarets materielverk (4). Med hänsyn till vad jag tidigare har
anfört om försök med verksamhetsplanering och budgetering m. m. bör
115 000 kr. anvisas under anslaget Armén: Förband med särskild budget,
88 000 kr. under anslaget Marinen: Förband med särskild budget och 12 000
kr. under anslaget Flygvapnet: Förband med särskild budget. Förevaran
de anslag bör alltså föras upp med 3 570 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Försvarets personalvård: Förvaltningskostnader
för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 3 570 000
kr.
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G 23. Försvarets personalvård: Fritidsverksamhet m.m.
1967/68 Utgift
......................... 1 219 103» Reservation .... 70 843
1968/69 Anslag ......................... 1 340 000i
1969/70 Förslag ......................... 2 000 000
1 Anslagen Soldathemsverksamhet, Fritidsverksamhet m. m. och Trivselfrämjande åtgärder

Från anslaget betalas bidrag till soldathemsverksamhet samt kostnader
för fritidsverksamhet m. m. för värnpliktiga och för vissa trivselfrämjande
åtgärder för fast anställd personal.
Beräknad ändring 1969/70
Överbefål1968/69
havaren
Dep.chefen

1. Bidrag till soldathemsverksamhet....................................
2. Fritidsverksamhet m. m......................................................
3. Trivselfrämjande åtgärder för fast anställd personal

400 000
860 000
80 000
1 340 000

+ 20 000
+370 000
—

+ 320 000
+ 500 000

+390 000

+820 000

Överbefälhavaren
1. Antalet soldathem beräknas t. o. m. budgetåret 1969/70 öka med minst
fyra.
2. Medlen för fritidsverksamhet m. m. är främst avsedda för fritidsundervisning, allmän föreläsningsverksamhet, förbandsbibliotek och trivsel- och
förströelseåtgärder. Reformerna inom det allmänna utbildningsväsendet
medför större behov av och anspråk på bidrag och hjälp till fritidsstudier. Av
samma anledning behöver förbandsbibliotekens bokbestånd utökas. Vidare
ökar behovet av orientering i aktuella frågor, t. ex. rörande samhällsutveck
lingen på de sociala och ekonomiska områdena, i totalförsvars- och arbets
marknadsfrågor samt om nykterhets- och narkotikaproblem.
Behovet av ändamålsenliga fritidsanordningar ökar främst på grund av
att allt fler värnpliktiga måste fullgöra sin militärtjänstgöring långt från
hemorten. Särskilt angeläget är att lämpliga förströelse- och trivselfräm
jande åtgärder kan vidtas ombord på fartyg och vid förband med bety
dande avstånd till tätorter och fritidsanordningar.
Av ökningen för fritidsverksamhet m. m. är 90 000 kr. att hänföra till
pris- och löneförändringar.

Försvarets personalvårdsnämnd tillstyrker överbefälhavarens förslag.
Departementschefen
Bidrag till soldathemsverksamhet, fritidsverksamhet och trivselfrämjande
åtgärder m. m. har hittills ställts till försvarets civilförvaltnings och för
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svarets materielverks förfogande under reservationsanslagen Soldathemsverksamhet, Fritidsverksamhet m. m. och Trivselfrämjande åtgärder. Me
del för dessa ändamål bör fr. o. m. budgetåret 1969/70 anvisas under ett
gemensamt anslag, benämnt Försvarets personalvård: Fritidsverksamhet
m. m. Den behållning som vid utgången av budgetåret 1968/69 finns på re
servationsanslagen Soldathemsverksamhet, Fritidsverksamhet m. m. och
Trivselfrämjande åtgärder bör föras över till det nya anslaget.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till
2 160 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för vissa personalvårdande åt
gärder m. m. enligt Kungl. Maj :ts cirkulär den 1 juli 1966 (nr 381). Med
hänsyn till vad jag tidigare har anfört om försök med verksamhetsplanering
och budgetering m. m. bör anvisas 74 000 kr. under anslaget Armén: För
band med särskild budget, 65 000 kr. under anslaget Marinen: Förband med
särskild budget, 20 000 kr. under anslaget Flygvapnet: Förband med sär
skild budget och 1 000 kr. under anslaget Militärområdesstaber med särskild
budget. Förevarande anslag bör alltså föras upp med 2 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Försvarets personalvård: Fritidsverksamhet m. m.
för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av
2 000 000 kr.

G 24. Försvarets rationaliseringsinstitut
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

............................................... 5 000 000
............................................... 5 630 000

Försvarets rationaliseringsinstitut är central förvaltningsmyndighet för
rationaliseringsverksamheten inom den del av statsförvaltningen som hör
till försvarsdepartementet. I institutets uppgifter ingår bl. a. att följa och
samordna rationaliseringsverksamheten och ta initiativ till rationaliseringsåtgärder, planlägga, utföra eller medverka vid rationaliseringsundersökningar, utbilda personal i rationaliseringsverksamhet, medverka vid be
dömning av lokalbehov och att gentemot statskontoret svara för samord
ning i fråga om anskaffning och utnyttjande av datamaskiner. Institutet
leds av en styrelse. Chef för institutet är en överdirektör.

Personal

Handläggande personal
Övrig personal...............

Beräknad ändring 1969/70
Försvarets
rationali
seringsin
1968/69
stitut
Dep.chefen
43

8
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Anslag

Avlöningar och arvoden........................................................... 2 600 000
Ersättning till expertis............................................................. 1 300 000
Sjukvård.......................................................................................
1 000
Reseersättningar.........................................................................
199 000
Kostnader för databehandling...............................................
400 000
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande lokaler.................
b) Beräknad ändring av lokalhyror till budgetåret 1969/70
c) Expenser i övrigt..................................................................
500 000
5 000 000

+ 128 000
+ 40 000

+ 128 000
+ 40 000

+ 15 000
+ 300 000

+ 12 000
+ 300 000

+ 100 000

+ 100 000

+ 30 000
+ 20 000

+ 30 000
+ 20 000

+ 633 0001

+ 630 000

1 Härutöver begär institutet 812 000 kr. för lönekostnadspålägg

Försvarets rationaliseringsinstitut
1. Löne- och prisomräkning m. m. 333 000 kr., varav för lokalhyror
130 000 kr.
2. Kostnaderna för sådan datamaskintid som institutet nu kan erhålla
kostnadsfritt hos vissa myndigheter skall framdeles betalas av institutet
(+ 300 000 kr.).

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Försvarets rationaliseringsinstitut för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 5 630 000 kr.
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H. Utbildningsanstalter
H 1. Försvarshögskolan
1967/68 Utgift ........................................................ 871 102'
1968/69 Anslag
.................................................... 910 000'
1969/70 Förslag .................................................... 955 000
1 Anslagen Försvarshögskolan: Avlöningar och Försvarshögskolan: Omkostnader

Försvarshögskolan har till uppgift att ge högre militär, civilmilitär och ci
vil personal utbildning för verksamhet i ledande befattningar inom totalför
svaret. I högskolans uppgifter ingår att anordna allmänna kurser, chefskurser och kompletteringskur ser. Från anslaget bestrids utgifter för löner,
arvoden och omkostnader vid försvarshögskolan.
Beräknad ändring 1969/70

1968/69

Chefen för
försvarshögskolan

Dep.chefen

Personal

Lärare m. fl..............................................................................
Övrig personal........................................................................

—

—

13

—

—

78 000

+ 10 000
+ 12 000

Anslag

Avlöningar till tjänstemän..................................................
Arvoden och särskilda ersättningar...................................
Sjukvård...................................................................................
Reseersättningar.....................................................................
Därav utrikes tjänsteresor................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande lokaler...........
b) Övriga expenser..............................................................

+

12 000

+
+

7 000

35 000
—

910 000

+
+

7 000

+
+

23 000
3 000

4 000

+ 55 000

_
—

—

4 000

+ 23 000
3 000
+
45
000
+

Chefen för försvarshögskolan
1. Löne- och prisomräkning m. m. 43 000 kr., varav för lokalhyror 23 000
kr.
2. För uppdragstillägg till civila lärare bör anslaget höjas med 12 000 kr.

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj.t
föreslår riksdagen
att till Försvarshögskolan för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 955 000 kr.
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H 2. Militärhögskolan: Förvaltningskostnader
1967/68 Utgift .................................................... 5 611 60 4 >
1968/69 Anslag .................................................... 5 535 000*
1969/70 Förslag
............................................... 6 408 000
1 Anslagen Militärhögskolan: Avlöningar och Militärhögskolan: Omkostnader

Militärhögskolan har till uppgift att meddela officerare på aktiv stat de
kunskaper som fordras för tjänstgöring som kapten (obligatoriska kurser)
och i kvalificerade tjänster vid högre staber och förvaltningar, i särskilt
kvalificerade lärartjänster eller som chefer för högre förband (högre kurser).
Utbildningen vid militärhögskolan bedrivs på tre linjer, armélinjen, marin
linjen och flyglinjen. Till högskolan, som även svarar för den historiska
forskningen inom krigsmakten, är knuten en militärhistorisk avdelning.

Personal

1968/69

Militär personal
officerare..................................................................
övrig personal.......................................................
Civil personal
lärare........................................................................
övrig personal.......................................................

Beräknad ändring 1969/70
Chefen för
militär
högskolan
Dep.chefen

62
8
2
27
99

Anslag
Avlöningar till tjänstemän......................................
Arvoden och särskilda ersättningar......................
Sjukvård m. m............................................................
Reseersättningar........................................................
Expenser
a)|Beräknade lokalhyror för nuvarande lokaler.
b)|Bränsle, lyse och vatten....................................
c) [Kostnader för bevakning. . . ..........................
d) Övriga expenser...................................................

4 279
491
13
112

000
000
000
000

107 000

110 000

+ 356
+ 60
+ 7
— 42

000
000
000
000

+ 356 000
+ 52 000
+ 7 000
— 42 000

+ 488 000
6 000

+ 488 000

6 000

6 000

+
+

+
+

6 000

423 000
5 535 000

+ 881 000

+ 873 000

Chefen för militärhögskolan
1. Löne- och prisomräkning m. m. 932 500 kr., varav för lokalhyror
488 000 kr.
2. Med hänsyn till belastningen bör anslagsposten för sjukvård höjas
med 6 500 kr.
3. Till följd av minskat antal resor i samband med flygträning och bort
fall av traktamenten under trupptjänstgöring samt minskat medelsbehov
för inköp och underhåll av inventarier kan anslaget minskas med 58 000 kr.

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Militärhögskolan: Förvaltningskostnader för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 6 408 000 kr.
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H 3. Militärhögskolan: övningar
1967/68 Utgift ......................... 1 360 693 Reservation ...
1968/69 Anslag ......................... 1500 000
1969/70 Förslag......................... 1 600 000

226 052

Från anslaget betalas resor, traktamenten, expenser m. m. i samband med
militärhögskolans övningar.

Chefen för militärhögskolan
Anslaget bör föras upp med 1 600 000 (+ 100 000) kr. Av ökningen hän
för sig 35 000 kr. till prishöjningar och 65 000 kr. till traktamentshöjningar.

Departementschefen
Jag biträder chefens för militärhögskolan förslag. Jag hemställer, att
Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Militärhögskolan: Övningar för budgetåret 1969/70
anvisa ett reservationsanslag av 1 600 000 kr.

H 4. Militärhögskolan: Militärhistorisk forskning
1967/68 Utgift .............................
89 607 Reservation .... 43 271
1968/69 Anslag ............................. 100 000
1969/70 Förslag
......................... 100 000
Den militärhistoriska verksamheten ankommer, förutom på militärhög
skolan, på en militärhistorisk forskningsdelegation som har tillsatts av
Kungl. Maj :t. Delegationens huvudsakliga uppgift är att genom anslag i
form av stipendier, forskningsbidrag och annat främja militärhistorisk
forskning och därmed sammanhängande verksamhet. Från anslaget bestrids
utgifter för dessa stipendier m. m.

Chefen för militärhögskolan
Anslaget bör föras upp med 150 000 (+ 50 000) kr. Av ökningen avser
20 000 kr. löne- och prisstegringar och 30 000 kr. arvode för arbete med en
historik över den militära beredskapen 1939—1945.

Departementschefen
Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp, 100 000 kr. Jag hem
ställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Militärhögskolan: Militärhistorisk forskning för
budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 100 000
kr.
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H 5. Försvarets läroverk
1967/68 Utgift .................................................... 2 917 971'
1968/69 Anslag
............................................... 2 920 000'
1969/70 Förslag
............................................... 3 590 000
1 Anslagen Försvarets läroverk: Avlöningar och Försvarets läroverk: Omkostnader

Försvarets läroverk skall meddela den kompletterande allmänna skol
bildning som fordras för anställning i militär och civilmilitär tjänst på
aktiv stat för fast anställda vid försvaret och värnpliktiga. Undervisningen
vid läroverket bedrivs på realskole-, fackskole- och gymnasielinjer. Från
anslaget bestrids utgifter för löner, arvoden och omkostnader vid läroverket.
Beräknad ändring 1969/70

Personal

Lärarpersonal........................................................................
Övrig personal......................................................................

Styrelsen för
försvarets
1968/69
läroverk
—
46
+1
50

+1

Dep.chefen
—
—
—

2 546 000
54 000
4 000
2 800

—125 000
+ 10 000
—
+
200

— 23 000
+ 10 000
—
-- -

307 200
6 000

+ 670 000
+ 12 800
—
+ 568 000

+ 670 000
+ 13 000
—
+ 670 000

Anslag

Avlöningar till tjänstemän................................................. ...
Arvoden och särskilda ersättningar................................
Sjukvård m. m.......................................................................
Reseersättningar...................................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande lokaler.........
b) Övriga expenser..............................................................
Publikationstryck.................................................................

2 920 000
Styrelsen för försvarets läroverk

1.
2.
3.
4.

Löneomräkning — 131 000 kr.
Prisomräkning m. m. 683 000 kr., varav för lokalhyror 670 000 kr.
Behov föreligger av en ny vaktmästartjänst (+ 20 000 kr.).
Rationaliseringar (— 14 000 kr.).

Departementschefen

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Försvarets läroverk för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 3 590 000 kr.

H 6. Försvarets brevskola
1967/68 Utgift ........................................................ 370 897'
1968/69 Anslag
.................................................... 455 000'
1969/70 Förslag .................................................... 760 000
' Anslagen Försvarets brevskola: Avlöningar och Försvarets brevskola: Omkostnader
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Försvarets brevskola har till uppgift att till befäl på aktiv stat och i re
serven m. fl. meddela korrespondensundervisning i militära ämnen, total
försvarsfrågor, ämnen som behandlar samhällsfrågor och utrikespolitiska
frågor m. m. Från anslaget bestrids utgifter för löner, arvoden och omkost
nader vid försvarets brevskola.
Beräknad ändring 1969/70

Personal

Chefen för
försvarets
brevskola

Dep. chefen

+ 2

+ 2

12

+2

+2

349 000
21 000

+ 102 000
+ 5 000
__
__

+ 102 000
+ 5 000

+ 192 000
+ 3 000
+ 4 000

+ 192 000
+ 3 000
+ 3 000

+ 306 000

+ 305 000

1968/69

Lärare m. fl..............................................................................
Övrig personal........................................................................

Anslag

Avlöningar till tjänstemän...................................................
Arvoden och särskilda ersättningar..................................
Sjukvård...................................................................................
Reseersättningar....................................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande lokaler...........
b) Övriga expenser..............................................................
Publikationstryck..................................................................

455 000

__

Chefen för försvarets brevskola
1. Löne- och prisomräkning m. m. 234 000 kr., varav för lokalhyror
192 000 kr.
2. Från arméns övningsanslag bör föras över medel för en tjänst för
byråsekreterare eller förste byråsekreterare samt en tjänst för amanuens
(+ 70 000 kr.).
Departementschefen

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 760 000
kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytterligare en byråsekreterare
eller förste byråsekreterare och en amanuens.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Försvarets brevskola för budgetåret 1969/70 an
visa ett förslagsanslag av 760 000 kr.
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I. Fastighetskostnader
I 1. Ersättning till statens allmänna fastighetsfond: Slottsbyggnadernas delfond
1967/68 Utgift ........................................................
17 000
1968/69 Anslag
.................................................... 107 000
1969/70 Förslag ....................................................
17 000
För ersättning till slottsbyggnadernas delfond av statens allmänna fas
tighetsfond beräknar jag medelsbehovet till 17 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Ersättning till statens allmänna fastighetsfond:
Slottsbyggnadernas delfond för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 17 000 kr.

I 2. Ersättning till statens allmänna fastighetsfond: Byggnadsstyrelsens delfond
1967/68 Utgift .................................................... 6 003 284
1968/69 Anslag
............................................... 6 277 000
1969/70 Förslag....................................................
37 000
Medelsbehovet för ersättning till byggnadsstyrelsens delfond av statens
allmänna fastighetsfond beräknar jag avrundat till 37 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Ersättning till statens allmänna fastighetsfond:
Byggnadsstyrelsens delfond för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 37 000 kr.

I 3. Ersättning till försvarets fastighetsfond: Kasernbyggnaders delfond
1967/68 Utgift ............................................... 177 689 589
1968/69 Anslag
........................................... 197 665 000
1969/70 Förslag ........................................... 190 657 000
I annat sammanhang denna dag anmäls förslag till stat för försvarets,
fastighetsfond. I enlighet med vad som anförs där behövs sammanlagt
203 544 000 kr. för att täcka fastighetsutgifterna under kasernbyggnaders
delfond av försvarets fastighetsfond. Av detta belopp belöper sammanlagt
12 887 000 kr. på lokalkostnaderna för vissa staber och förvaltningar m. m.
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Medel för att betala dessa utgifter bör anvisas under anslag för de myndig
heter m. m., som disponerar lokalerna. Återstoden av fastighetsutgifterna,
190 657 000 kr., bör betalas från detta anslag.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Ersättning till försvarets fastighetsfond: Kasernbgggnaders delfond för budgetåret 1969/70 anvisa ett för
slagsanslag av 190 657 000 kr.

I 4. Ersättning till försvarets fastighetsfond: Befästningars delfond

1967/68 Utgift.................................................... 65 084 021
1968/69 Anslag ............................................... 76 630 000
1969/70 Förslag ............................................... 81 624 000
I annat sammanhang denna dag anmäls förslag till stat för försvarets
fastighetsfond. Under hänvisning till vad som anförs där om ersättning till
befästningars delfond av fastighetsfonden hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Ersättning till försvarets fastighetsfond: Befäst
ningars delfond för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslags

anslag av 81 624 000 kr.

I 5. Borttagande av pansarhinder m. m.

1967/68 Utgift
............................. 300 000 Reservation .... 56 090
1968/69 Anslag ............................. 400 000
1969/70 Förslag ............................. 375 000
Från anslaget betalas vissa arbeten för att ta bort pansarhinder och andra
befästningar, som har visat sig vara till hinder för utbyggnad av bostadseller industriområden m. m., samt för att på annan plats uppföra likvär
diga befästningar som ersättning för de borttagna.
Fortifikationsförvaltningen

Anslaget bör föras upp med 750 000 (+ 350 000) kr.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 375 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Borttagande av pansarhinder m. m. för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 375 000 kr.
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J. Viss materielanskaffning m.m.
J 1. Utredningar rörande tillänmade materielanskaffningar m. m.

1967/68 Utgift ......................... 210 600 Reservation
1968/69 Anslag ......................... 500 000
1969/70 Förslag
.................... 500 000

. . 5 152 793

Från anslaget betalas sådan studie- och utredningsverksamhet som är
nödvändig för en fullständig bedömning av vissa större materielanskaff
ningar.
Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp, 500 000 kr. Jag hemställer,
att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Utredningar rörande tillämnade materielanskaff
ningar m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservations
anslag av 500 000 kr.

J 2. Utredningar rörande tillämnade byggnadsföretag m. m.

1967/68 Utgift .................... 2 041 82U Reservation ... 1 163 379
1968/69 Anslag
................
950 000
1969/70 Förslag
................
900 000
1 Till anslaget har återförts 2 105 750 kr.

Från anslaget bestrids förskottsvis de utgifter för utredningar genom ex
perter och konsulter m. fl. som behövs för att upprätta förslag till byggnadsprogram för byggnadsföretag vid försvaret. Förskottsvis betalas vidare
utredningar om förvärv och försäljning av mark för försvaret. Utbetalat
belopp förs som regel åter till anslaget när beslut har fattats om att genom
föra det planerade projektet och investeringsmedel har anvisats.
Fortifikationsförvaltningen

Anslaget bör föras upp med 900 000 (— 50 000) kr.
Departementschefen

Jag biträder fortifikationsförvaltningens förslag. Jag hemställer, att
Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Utredningar rörande tillämnade byggnadsföretag
m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag
av 900 000 kr.
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J 3. Fortifikatorisk forskningsverksamhet
1967/68 Utgift.................................. 696 628 Reservation .... 12 766
1968/69 Anslag ............................. 800 000
1969/70 Förslag ............................. 800 000
Från anslaget betalas forsknings- och utvecklingsarbete för fortifikatoriska skyddsanordningar.

Fortifikationsförvaltningen
Anslaget bör föras upp med 830 000 (+ 30 000) kr. ökningen avser pris
stegringar.

Departementschefen
Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp, 800 000 kr. Jag hemställer,
att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Fortifikatorisk forskningsverksamhet för budget
året 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 800 000 kr.

J 4. Försvarsmedicinsk forskning
1967/68 Utgift .................... 2 164 494 Reservation
1968/69 Anslag .................... 2 400 000
1969/70 Förslag .................... 2 500 000

... 1 849 875

Försvar smedicinska forskningsdelegationen har till uppgift att vara ett
rådgivande, sammanhållande och planerande organ för tillämpad försvarsmedicinsk forskning. Delegationen skall främja sådan forskning och där
med sammanhängande verksamhet genom att bevilja anslag, forsknings
bidrag, stipendier m. m.

Försvarsmedicinska forskningsdelegationen
Anslaget bör föras upp med 4 (+ 1,6) milj. kr.
Av det begärda anslaget ryms endast 2,4 milj. kr. inom den ram som
överbefälhavaren har angivit för budgetåret 1969/70.
Den behovsplan för försvarsmedicinsk forskning inom krigsmakten som
överbefälhavaren lade fram våren 1967 tar för perioden 1967/68—1973/74
upp ett medelsbehov om ca 3,3 milj. kr. per år i medelkostnadsläget för
budgetåret 1966/67. I planen redovisas emellertid inte medelsbehovet för
forskarutbildningsbefattningar, resor, symposier, administration m. m. Tas
hänsyn härtill kan skillnaden mellan nuvarande anslagsnivå och föreliggan
de behov beräknas till ca 1,6 milj. kr.
6 — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 6
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Det är angeläget att öka insatserna för medicinsk skyddsforskning mot
ABC-stridsmedel. I anslutning härtill krävs alltjämt betydande forskning
om chock-, brännskade- och sårskadebehandling som underlag för totalförsvarsmyndigheternas planläggning och anvisningar för standardiserade
behandlingsprinciper vid anhopning av skadade. Vidare behövs ökade re
surser för intensifierad forskning om infektionsprofylax inom krigsmakten
samt väsentligt större insatser inom krigspsykiatrins område. Avsevärda
resurser måste satsas på försvarsmedicinsk tillämpningsforskning angående
individens fysiska och psykiska förutsättningar och möjligheter att med
verka i olika vapensystem.
Det är mycket önskvärt att vissa lönekostnader för de permanenta fors
kargrupperna övertas av de myndigheter till vilka grupperna är knutna. I
runt tal rör det sig om 300 000 kr. för budgetåret 1969/70.
Av det föreslagna anslaget behövs 3 350 000 kr. för egentlig forskning
och resor, 250 000 kr. för symposier, kongresser och forskarutbildningsstipendier m. m., 250 000 kr. för akutanslag, administration m. m. och 150 000
kr. för pris- och lönehöjningar.
Ett anslag av denna storlek skulle göra det möjligt att i allt väsentligt
hämta in den eftersläpning som råder och att stödja forskningen på hittills
eftersatta områden samtidigt som nya behov kan beaktas.

Departementschefen
Anslaget bör föras upp med 2,5 milj. kr. Jag är inte beredd att tillstyrka
att några utgifter för de permanenta forskargrupperna förs över till andra
anslag.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Försvarsmedicinsk forskning för budgetåret 1969/
70 anvisa ett reservationsanslag av 2 500 000 kr.

J 5. Underhåll av sjukvårdsmateriel
1967/68 Utgift ......................... 1 441 1431 Reservation .
1968/69 Anslag......................... 1 500 000
1969/70 Förslag .................... 1 435 000

553 116

1 Härtill kommer utgift under anslaget Förband med särskild budget

Från anslaget betalas inredning av förråd för sjukvårdsmateriel samt un
derhåll och återanskaffning av sjukvårdsmateriel och läkemedel för krigsförbanden ävensom inspektion och kontroll av sådana förnödenheter.

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 6: Försvarsdepartementet

163

Försvarets sjukvårdsstyrelse

Anslaget bör föras upp med 1 560 000 (+ 60 000) kr.
1.
2.
3.
4.

ADB-produktion..................................................................................................................
+ 200 000
Inkomster av försåld materiel........................................................................................
.... 270 000
Utbildning av förvaltnings- och förrådspersonal..............................................
+ 70 000
Prisstegringar................................................................................................................................+ 60 000
+ 60 000

1. Genom att utgifter för ADB-produktion som avser informationssystem
för materielförvaltningen förs över från anslaget Försvarets sjukvårdssty
relse : Omkostnader ökar medelsbeliovet under förevarande anslag med
155 000 kr. Eftersom ytterligare en del av det integrerade informationssys
temet för materielförvaltningen beräknas bli klar under budgetåret 1969/70
behövs ytterligare 45 000 kr.
2. Inkomsterna av försäljning av kasserad sjukvårdsmateriel ökar. In
komstmedlen används för återanskaffning av sjukvårdsmateriel och läke
medel.
3. Utgifter för utbildning av förvaltnings- och förrådspersonal bör be
lasta förevarande anslag i stället för försvarsgrenarnas anslag.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 1 435 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslå:!' riksdagen
att till Underhåll av sjukvårdsmateriel för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 1 435 000 kr.

J 6. Vissa signalförbindelser m. m.

1967/68 Utgift
................ 17 497 267 Reservation .... 11 272 126
1968/69 Anslag ................ 35 000 000
1969/70 Förslag ................ 30 000 000
Från anslaget betalas utbyggnad av signalförbindelser som är gemen
samma för krigsmakten.
Bemyndigandeskulden under anslaget var den 30 juni 1968 — vid in
gången av den fyraårsperiod som omfattas av 1968 års försvarsbeslut —
22 743 000 kr. För innevarande budgetår har riksdagen lämnat beställningsbemyndigande till ett belopp av 40 milj. kr. medan Kungl. Maj:t enligt be
slut t. o. m. december 1968 har medgett förbrukning av 35 milj. kr. under
anslaget. Den på detta sätt beräknade bemyndigandeskulden blir (22 743 000
+ 40 000 000 - 35 000 000) 27 743 000 kr.
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Försvarets materielverk

Anslaget bör föras upp med 30,6 (- 4,4) milj. kr. Hela anslagsbeloppet
bör få förbrukas.
För nästa budgetår bör inhämtas ett beställningsbemyndigande om 30,2
milj. kr.

Departementschefen
Ärendet är av sådan natur att närmare redogörelse inte bör lämnas till
statsrådsprotokollet. Ytterligare upplysning torde få inhämtas av de hand
lingar som kommer att tillhandahållas riksdagens vederbörande utskott.
Anslaget bör föras upp med 30 milj. kr. Jag föreslår för nästa budgetår
ett beställningsbemyndigande om 30 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
a) bemyndiga Kungl. Maj :t att medge att beställningar
av vissa signalförbindelser m. m. får läggas ut inom en kost
nadsram av 30 000 000 kr.,
b) till Vissa signalförbindelser m. m. för budgetåret 1969/
70 anvisa ett reservationsanslag av 30 000 000 kr.

J 7. Signalskyddsmateriel

1967/68 Utgift
.................... 2 230 908 Reservation
1968/69 Anslag .................... 2 335 000
1969/70 Förslag .................... 2 500 000

1 497 025

Från anslaget betalas utveckling av signalskyddsmateriel för totalför
svaret och anskaffning av kryptomateriel m. m. till krigsmakten enligt en
av överbefälhavaren upprättad långsiktsplan.
Enligt beslut av 1968 års riksdag (prop. 1968: 109 s. 148, SU 122, rskr
282) har överbefälhavaren fått ansvaret för ledning och samordning av
signalskyddet inom totalförsvaret. Statens signalskyddsnämnd har avveck
lats.

Försvarets materielverk
Anslaget bör föras upp med 2 550 000 (+ 215 000) kr.
Fr. o. m. budgetåret 1969/70 bör verksamheten under anslaget helt styras
av beställningsbemyndiganden. För nästa budgetår behövs medgivande att
lägga ut beställningar inom en kostnadsram av 2,1 milj. kr.
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Departementschefen
Ärendet är av sådan natur att närmare redogörelse inte bör lämnas till
statsrådsprotokollet. Ytterligare upplysningar torde få inhämtas av de hand
lingar som kommer att tillhandahållas riksdagens vederbörande utskott.
Anslaget bör föras upp med 2,5 milj. kr. Jag kan inte tillstyrka att an
slaget får karaktär av bemyndigandeanslag. Jag hemställer, att Kungl.
Maj :t föreslår riksdagen
att till Signalskyddsmateriel för budgetåret 1969/70 an
visa ett reservationsanslag av 2 500 000 kr.

J 8. Anskaffning av fortifikatorisk materiel

1967/68 Utgift ............................. 4 498 889 Reservation .... 32 586
1968/69 Anslag ......................... 3 000 000
1969/70 Förslag ......................... 3 100 000
Från anslaget betalas anskaffning av materiel för krigsutbyggnad av
befästningar, anskaffning av maskiner och formar för viss krigsproduktion
samt förrådshållning och vård av anskaffad materiel.
Fortifikationsförvaltningen

Anslaget bör föras upp med 3 100 000 (+ 100 000) kr. ökningen avser
kompensation enligt prisregleringstal.
Departementschefen

Jag biträder fortifikationsförvaltningens förslag. Jag hemställer, att
Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Anskaffning av fortifikatorisk materiel för budget
året 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 3 100 000 kr.

J 9. Anskaffning av krigskartor

1967/68 Utgift .................................. 1 100 000 Reservation .... 87
1968/69 Anslag .................................. 1 050 000
1969/70 Förslag
............................. 1 350 000
Från anslaget betalas anskaffning m. m. av kartor för krigsbehovet samt
försvars- och arméstabernas löpande behov. Från anslaget betalas även så
dan anskaffning av kartor för fredsbruk som av ekonomiska eller praktiska
skäl bör göras centralt.
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Chefen för armén

Anslaget bör föras upp med 1 350 000 (+300 000) kr. ökningen avser
höjda priser på kartor.
Departementschefen

Jag biträder chefens för armén förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Anskaffning av krigskartor för budgetåret 1969/70
anvisa ett reservationsanslag av 1 350 000 kr.

J 10. Årskostnader för industriell krigsberedskap

1967/68 Utgift ........................................................ 520 000
1968/69 Anslag
.................................................... 530 000
1969/70 Förslag .................................................... 530 000
Från anslaget betalas skötseln av försvarets materielverks beredskapsfabriker med tillhörande produktionsutrustning.
Försvarets materielverk

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp, 530 000 kr.
Departementschefen

Jag biträder materielverkets förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t före
slår riksdagen
att till Årskostnader för industriell krigsberedskap för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 530 000 kr.

J 11. Engångskostnader för industriell krigsberedskap
1967/68 Utgift ....................
921 016 Reservation .... 8 020 482
1968/69 Anslag .................... 1 410 000
1969/70 Förslag .................... 1 410 000
Från anslaget betalas investeringar i produktionsutrustningar och beredskapsförråd för krigsproduktion som planläggs av försvarets materielverk.
Försvarets materielverk

Anslaget bör oförändrat föras upp med 1 410 000 kr. Fr. o. m. budget
året 1969/70 bör verksamheten under anslaget helt styras av beställnings-
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bemyndiganden. För nästa budgetår behövs medgivande att lägga ut beställ
ningar inom en kostnadsram av 3 milj. kr.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp enligt materielverkets förslag. Jag kan inte till
styrka att anslaget får karaktär av bemyndigandeanslag. Jag hemställer,
att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Engångskostnader för industriell krigsberedskap
för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av
1 410 000 kr.

J 12. Byggnads- och reparationsberedskapen: Övningar m. m.

1967/68 Utgift ............................. 498 752 Reservation .... 39 562
1968/69 Anslag ............................. 510 000
1969/70 Förslag
......................... 550 000
Från anslaget betalas utbildning av och övningar med byggnads- och reparationsberedskapens centrala och regionala stabsorgan samt dess arbets
organ och driftvärn. Från anslaget utgår vidare ersättningar till vissa
chefer och ställföreträdande chefer inom organisationen samt till viss biträdespersonal. Slutligen belastas anslaget med övriga omkostnader för
verksamheten.
Fortifikationsförvaltningen

Anslaget bör föras upp med 570 000 (+60 000) kr. Av ökningen avser
20 000 kr. prisstegringar. Dessutom behövs 40 000 kr. för att övningarna
skall kunna bedrivas rationellt.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 550 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Byggnads- och reparationsberedskapen: övningar
m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag

av 550 000 kr.

J 13. Byggnads- och reparationsberedskapen: Materiel

1967/68 Utgift
.................... 1 348 585 Reservation ___
1968/69 Anslag .................... 1 500 000
1969/70 Förslag .................... 1 500 000

6 195 792
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Från anslaget betalas anskaffning, förrådshållning och underhåll av ma
skiner och arbetsredskap som behövs för byggnads- och reparationsberedskapen.
Fortifikationsförvaltningen

Anslaget bör föras upp med 1 520 000 (+ 20 000) kr., varav 60 000 kr.
avser prisökningar.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp, 1,5 milj. kr. Jag hemställer,
att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bgggnads- och reparationsberedskapen: Materiel
för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av
1 500 000 kr.

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 6: Försvarsdepartementet

169

K. Bidrag till frivilliga organisationer m.m.
K 1. Frivilliga befälsutbildningsrörelsen m. m.
1967/68 Utgift .................................. 5 524 847 Reservation .... 153
1968/69 Anslag .................................. 5 533 000
1969/70 Förslag
............................. 5 721 000
Från anslaget utgår bidrag till Centralförbundet för befälsutbildning med
därtill anslutna organisationer.

Försvarets civilförvaltning
Anslaget bör föras upp med 5 721 000 (+ 188 000) kr. Höjningen be
tingas av prisstegringar.

Departementschefen
Jag biträder civilförvaltningens förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Frivilliga befälsutbildningsrörelsen m. m. för bud
getåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 5 721 000 kr.

K 2. Lottaorganisationen
1967/68 Utgift ............................. 2 325 224 Reservation .
1968/69 Anslag ......................... 2 391 000
1969/70 Förslag ......................... 2 472 000

.. 718 766

Från anslaget utgår bidrag till Riksförbundet Sveriges Lottakårer.

Försvarets civilförvaltning
Anslaget bör föras upp med 2 472 000 (+ 81 000) kr. Höjningen betingas
av prisstegringar.

Departementschefen
Jag biträder civilförvaltningens förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Lottaorganisationen för budgetåret 1969/70 an
visa ett reservationsanslag av 2 472 000 kr.
6* — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 6
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K 3. Frivilliga sjukvårdsväsendet i krig
1967/68 Utgift.................................. 305 944 Reservation .... 19 057
1968/69 Anslag ............................. 354 000
1969/70 Förslag ............................. 366 000
Från anslaget utgår bidrag till Svenska röda korset.
Försvarets civilförvaltning

Anslaget bör föras upp med 366 000 (+ 12 000) kr. Höjningen betingas av
prisstegringar.

Departementschefen
Jag biträder civilförvaltningens förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att till Frivilliga sjukvårdsväsendet i krig för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 366 000 kr.

K 4. Frivilliga djursjukvården i krig
1967/68 Utgift ...................................... 49 271 Reservation .... 730
1968/69 Anslag ...................................... 53 000
1969/70 Förslag...................................... 55 000
Från anslaget utgår bidrag till Svenska blå stjärnan.
Försvarets civilförvaltning

Anslaget bör föras upp med 55 000 (+ 2 000) kr. Höjningen betingas av
prisstegringar.
Departementschefen

Jag biträder civilförvaltningens förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Frivilliga djursjukvården i krig för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 55 000 kr.

K 5. Frivilliga skytteväsendet
1967/68 Utgift .................................. 2 744 994 Reservation
1968/69 Anslag .................................. 2 709 000
1969/70 Förslag ............................. 2 801 000

807
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Från anslaget utgår bidrag till Skytteförbundens överstyrelse och härtill
knutna organisationer samt till Svenska pistolskytteförbundet och Svenska
sportskytteförbundet.
Försvarets civilförvaltning

Anslaget bör föras upp med 2 801 000 (+ 92 000) kr. Höjningen betingas
av prisstegringar.
Departementschefen

Jag biträder civilförvaltningens förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Frivilliga skgtteväsendet för budgetåret 1969/70 an
visa ett reservationsanslag av 2 801 000 kr.

K 6. Bidrag till Centralförbundet Folk och Försvar
1967/68 Utgift ........................................................ 425 000
1968/69 Anslag
.................................................... 440 000
1969/70 Förslag .................................................... 465 000
Från anslaget utgår bidrag till Centralförbundet Folk och Försvar.
Centralförbundet Folk och Försvar

Anslaget bör föras upp med 480 000 (+ 40 000) kr. Höjningen betingas
främst av ökade kostnader för centralförbundets konferensverksamhet.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 465 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Bidrag till Centralförbundet Folk och Försvar för
budgetåret 1969/70 anvisa ett anslag av 465 000 kr.

K 7. Understöd åt vissa föreningar m. m.
1967/68 Utgift ........................................................ 110 000
1968/69 Anslag
.................................................... 110 000
1969/70 Förslag .................................................... 110 000
Från anslaget utgår bidrag dels till vissa föreningar och sällskap med
militär anknytning för att ge ut handlingar m. m., dels till att ge ut vissa
tidskrifter med militärt innehåll, dels till sammanslutningar av under
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officerare och underbefäl för hyra av lokaler och dels till Försvarets civila
idrottsförbund.
Försvarets civilförvaltning

Anslaget bör föras upp med 120 000 (+ 10 000) kr. Höjningen betingas
av prisstegringar.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp, 110 000 kr. Jag hemställer,
att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Understöd åt vissa föreningar m. m. för budget
året 1969/70 anvisa ett anslag av 110 000 kr.
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L. Övriga gemensamma ändamål
L 1. Familjebidrag

1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

51 056 962
67 000 000
74 000 000

Från anslaget betalas vissa ersättningar för att trygga försörjning m. m.
för de värnpliktigas och vapenfria tjänstepliktigas anhöriga m. fl. under
den tid de värnpliktiga och vapenfria tjänstepliktiga fullgör tjänstgöring.
Familjebidrag kan utgå som familjepenning, bostadsbidrag, näringsbidrag,
sjukbidrag och begravningsbidrag. Från anslaget betalas också särskild
hjälpverksamhet till förmån för de värnpliktiga och vapenfria tjänsteplik
tiga samt deras familjer m. m.
Försvarets civilförvaltning

Anslaget bör föras upp med 71,9 (+4,9) milj. kr. Försvarets civilförvalt
ning räknar för nästa budgetår inte med utgifter för vapenfria tjänstepliktiga
från anslaget. Trots detta beräknas anslagsbehovet öka med ca 4,4 milj. kr.
till följd av ökad repetitionsutbildning m. m. Civilförvaltningen önskar få
möjlighet att inom ramen för gällande bestämmelser i 9 § 2 mom. familjebidragsförordningen den 29 mars 1946 (nr 99) öka utgivningen av bostads
bidrag till ensamstående värnpliktiga under grundutbildning. Detta beräk
nas medföra en ytterligare ökning av anslagsbehovet med 500 000 kr.
Försvarets personalvårdsnämnd tillstyrker framställningen från försva

rets civilförvaltning.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 74 milj. kr. Jag har därvid beräknat medel
även för vapenfria tjänstepliktiga. Jag har räknat med omkring 16 620 000
tjänstgöringsdagar för grundutbildning m. m. och omkring 2 285 000 tjänstgöringsdagar för repetitionsutbildning m. m. Jag har vidare beräknat 500 000
kr. till viss ökad utgivning av bostadsbidrag till ensamstående värnpliktiga
och vapenfria tjänstepliktiga under grundutbildning.
Jag hemställer, att Kung'1. Maj :t föreslår riksdagen
att till Familjebidrag för budgetåret 1969/70 anvisa ett
förslagsanslag av 74 000 000 kr.
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L 2. Inskrivningskostnader

1967/68 Utgift .................................................... 2 888 984
1968/69 Anslag
............................................... 3 200 000
1969/70 Förslag
............................................... 2 850 000
Från anslaget betalas utgifter som hänger samman med inskrivningen
av värnpliktiga.

Försvarets civilförvaltning
Anslaget bör föras upp med 2 850 000 (— 350 000) kr. enligt följande.
1. Genom införande av nytt system för inskrivning av värnpliktiga kan
anslaget minskas (— 500 000 kr.).
2. För prishöjningar behövs en ökning av anslaget med 150 000 kr.
Departementschefen

Jag biträder civilförvaltningens förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Inskrivningskostnader för budgetåret 1969/70 an
visa ett förslagsanslag av 2 850 000 kr.

L 3. Vissa specialundersökningar m. m.

1967/68 Utgift ........................................................ 764 038
1968/69 Anslag
.................................................... 700 000
1969/70 Förslag .................................................... 615 000
Från anslaget bestrids vissa utgifter för medicinska specialundersök
ningar av personal, bl. a. för blodgruppsbestämningar, specialundersök
ningar av inskrivningsskyldiga samt skärmbildsundersökningar och mili
tärpsykiatriska undersökningar av värnpliktiga.
Försvarets sjukvårdsstyrelse

Anslaget bör föras upp med 615 000 (— 85 000) kr. enligt följande.
1. Beräknad minskning av belastningen minskar medelsbehovet med
40 000 kr.
2. Som följd av riksdagens beslut (prop. 1968: 34 s. 46, SU 92, rskr 214)
bör utgifter för specialundersökningar av vissa inskrivningsskyldiga nästa
budgetår bestridas från anslaget Inskrivningskostnader (— 45 000 kr.).
Departementschefen

Jag biträder sjukvårdsstyrelsens förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
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att till Vissa specialundersökningar m. m. för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 615 000 kr.

L 4. Reseersättningar till värnpliktiga m. fl.
1967/68 Utgift
............................................... 18 092 206>
1968/69 Anslag ............................................... 17 600 000
1969/70 Förslag ............................................... 33 000 000
1 Härtill kommer utgift under anslaget Förband med särskild budget

Från anslaget bestrids utgifter för resor och traktamenten för värnplik
tiga och vapenfria tjänstepliktiga, för följebefäl i samband med värnpliktsresor samt för medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer i samband
med frivillig tjänstgöring vid krigsmakten m. m.
Försvarets civilförvaltning

Anslaget bör föras upp med 35 (+ 17,4) milj. kr. enligt följande.
1. Belastningen beräknas budgetåret 1968/69 överstiga anslaget med
omkring 4,1 milj. kr. Av ökningen torde omkring 3 milj. kr. bero på att
värnpliktiga numera i större utsträckning än tidigare utnyttjar rätten till
fria resor eller på att resorna blivit längre. Återstående ökning, 1,1 milj. kr.,
torde hänföra sig till prishöjningar.
2. Som följd av att nytt inskrivningssystem införs för värnpliktiga kan
viss besparing ske på förevarande anslag (— 200 000 kr.).
3. ökat antal tjänstgöringsdagar för repetitionsutbildning beräknas med
föra en ökning av anslagsbehovet med 1,4 milj. kr.
4. Antalet fria resor för besök i hemorten föreslås fördubblat för värn
pliktiga under grundutbildning (+11,6 milj. kr.).
5. Värnpliktiga bör medges vidgad rätt till flygresor. Resor med chartra
de bussar bör vidare ordnas för vissa värnpliktiga som har svårighet att
resa hem med allmänna kommunikationsmedel. Försöksverksamhet i des
sa avseenden ger en merkostnad av 500 000 kr.
Försvarets personalvårdsnämnd tillstyrker framställningen från försva

rets civilförvaltning.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 33 milj. kr. Jag har därvid beräknat medel
även för vapenfria tjänstepliktiga. Jag har vidare beräknat medel för för
dubbling av antalet fria resor för värnpliktiga och vapenfria tjänstepliktiga
för besök i hemorten under grundutbildning samt räknat med viss försöks
verksamhet i fråga om flygresor och resor med chartrade bussar. Jag räknar
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med att en besparing på 355 000 kr. kan ske på detta anslag som följd av
att nytt inskrivningssystem införs för värnpliktiga.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Reseersättningar till värnpliktiga m. fl. för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 33 000 000 kr.

L 5. Vissa hälsovårdsåtgärder m. m.

1967/68 Utgift .......................................................... 120935
1968/69 Anslag
..................................................... 200000
1969/70 Förslag ...................................................... 180000
Från anslaget bestrids utgifter för bekämpning och utrotning av skade
djur, undersökningar av vattentäkter m. m. samt viss upplysningsverk
samhet.
Försvarets sjukvårdsstyrelse

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp, 200 000 kr.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 180 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Vissa hälsovårdsåtgärder m. m. för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 180 000 kr.

L 6. Vissa ersättningar i anledning av skador vid militär verksamhet m. m.

1967/68 Utgift .................................................... 1 999 946
1968/69 Anslag
............................................... 2 600 000
1969/70 Förslag ............................................... 2 600 000
Från anslaget betalas ersättningar med anledning av skador vid militär
verksamhet. Ersättningarna utgår på grund av betalningsskyldighet, som
har fastställts av domstol med stöd av allmänna skadeståndsregler, eller
enligt åtagande genom beslut i administrativ ordning. Vidare utgår från
anslaget gottgörelse för skador till följd av förbud mot bebyggelse till hin
der för försvaret m. m. enligt byggnadslagen den 30 juni 1947 (nr 385)
samt ersättningar för intrång i fiske till följd av militär verksamhet enligt
kungörelsen den 4 december 1964 (nr 811) eller efter Kungl. Maj :ts bestäm
mande i varje särskilt fall.

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 6: Försvarsdepartementet

177

Försvarets civilförvaltning

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp, 2,6 milj. kr.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 2,6 milj. kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Vissa ersättningar i anledning av skador vid mili
tär verksamhet m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett för

slagsanslag av 2 600 000 kr.

L 7. Ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring
m. m.
1967/68 Utgift
............................................... 15 590 248
1968/69 Anslag ............................................... 17 000 000
1969/70 Förslag ............................................... 17 700 000
Från anslaget utgår ersättning enligt militärersättningsförordningarna
den 18 juni 1927 (nr 234) och den 2 juni 1950 (nr 261) m. fl. författningar.
Vidare bestrids f. n. utgifter för ersättningsfyllnad i vissa fall till sjuk
penning eller livränta i anledning av kroppsskada ådragen under militär tj änstgöring.
Riksförsäkringsverket

Anslaget bör föras upp med 17 990 000 (+ 990 000) kr. enligt följande.
1. Med hänsyn till belastningen bör anslaget räknas upp med 700 000 kr.
2. För en höjning av basbeloppet under budgetåret 1969/70 beräknas
300 000 kr.
3. Då behov av ersättningsfyllnad inte längre föreligger minskar medels
behovet med 10 000 kr.
Departementschefen

Anslaget, som skall beräknas i prisläge maj 1968, bör föras upp med 17,7
milj. kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen
under militärtjänstgöring m. m. för budgetåret 1969/70 an

visa ett förslagsanslag av 17 700 000 kr.

L 8. Omskolning av i militärtjänst skadade

1967/68 Utgift .........................
1968/69 Anslag
....................
1969/70 Förslag ....................

88 924

100 000
100 000
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Från anslaget betalas utbildningsbidrag m. m. till personer som har ska
dats i militärtjänst och bereds arbetsvärd genom arbetsmarknadsstyrelsen.
Arbetsmarknadsstyrelsen

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp, 100 000 kr.
Departementschefen

Jag biträder arbetsmarknadsstyrelsens förslag. Jag hemställer, att Kungl.
Maj :t föreslår riksdagen
att till Omskolning av i militärtjänst skadade för budget
året 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 100 000 kr.

L 9. Vidareutbildning av viss civil personal

1967/68 Utgift ............................. 438 988 Reservation .... 184 834
1968/69 Anslag ............................. 530 000
1969/70 Förslag
......................... 530 000
Från anslaget bestrids utgifter för vidareutbildning av civil personal vid
staber, förvaltningar och institutioner.
Försvarets civilförvaltning

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp, 530 000 kr.
Departementschefen

Jag biträder civilförvaltningens förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Vidareutbildning av viss civil personal för budget
året 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 530 000 kr.

L 10. Arbetarskydd

1967/68 Utgift .................................. 131 213 Reservation .... 55 895
1968/69 Anslag ............................. 140 000
1969/70 Förslag ............................. 140 000
Från anslaget bestrids utgifter dels för studiebesök och kurser i arbetar
skydd, dels för materiel för information om arbetarskydd.
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Försvarets centrala arbetar sky ddsnämnd

Anslaget bör föras upp med 150 000 (+ 10 000) kr. Höjningen betingas
av prisstegringar.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 140 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Arbetarskydd för budgetåret 1969/70 anvisa ett re
servationsanslag av 140 000 kr.

L 11. Förslagsverksamhet

1967/68 Utgift ........................................................
90 527
1968/69 Anslag
.................................................... 105 000
1969/70 Förslag .................................................... 100 000
Från anslaget utgår vissa belöningar till personal, som är anställd inom
krigsmakten eller vid flygtekniska försöksanstalten samt till värnpliktiga
för förslag till förbättrade drifts- och utbildningsmetoder.
Försvarets civilförvaltning

Anslaget bör föras upp med 155 000 (+ 50 000) kr. Höjningen betingas
av förändring av hittillsvarande belöningsnormer.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 100 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Förslagsverksamhet för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 100 000 kr.

L 12. Försvarsupplysning

1967/68 Utgift
............................. 448 445 Reservation .... 95 634
1968/69 Anslag ............................. 505 000
1969/70 Förslag ............................. 377 000
Från anslaget bestrids utgifter för presstjänst m. m. vid försvarsstaben,
för bidrag till försvarsupplysning genom enskilda organisationer, utställ
ningar m. m., för upplysningsfilm och för utgivande av tidskrifterna Marinnytt och Flygvapennytt samt kostnader för totalförsvarets upplysningsnämnds verksamhet.
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Överbefälhavaren

Anslaget bör föras upp med 505 000 kr. Förslaget innebär att de medel
som står till Kungl. Maj :ts disposition (65 000 kr.) utgår och att medel
till totalförsvarets upplysningsnämnd (25 000 kr.) beräknas under ett sär
skilt anslag.
Totalförsvarets upplysningsnämnd

För sin verksamhet beräknar nämnden 405 000 (+ 380 000) kr. Medlen
avses bl. a. för att i rikstelefonkatalogen publicera en reviderad version av
broschyren »Om kriget kommer» samt för vissa undersökningar om effek
ten av försvarsupplysning m. m.
Departementschefen

Frågan om att i rikstelefonkatalogen publicera en reviderad version av
broschyren »Om kriget kommer» bör prövas ytterligare.
Anslaget, som även bör avse upplysningsnämndens verksamhet, bör föras
upp med 377 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Försvarsupplysning för budgetåret 1969/70 anvisa
ett reservationsanslag av 377 000 kr.

L 13. Publikations- och blankettryck
1967/68 Utgift .............
1968/69 Anslag
.........
1969/70 Förslag
.........
Från anslaget betalas tryckning
svaret.

4 609 720
4 600 000
4 725 000
publikationer och blanketter för för-

Försvarets materielverk

Anslaget bör föras upp med 4 760 000 (+ 160 000) kr. Höjningen betingas
av prisstegringar.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 4 725 000 kr. Jag hemställer, att Kungl.
Maj :t föreslår riksdagen
att till Publikations- och blankettryck för budgetåret 1969/
70 anvisa ett förslagsanslag av 4 725 000 kr.
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L 14. Bestridande av beredskapskostnader vid försvarets fabriksverk

1967/68 Utgift .................................................... 2 300 000
1968/69 Anslag
............................................... 2 900 000
1969/70 Förslag
............................................... 3 200 000
Enligt de bestämmelser som Kungl. Maj :t har utfärdat den 9 juni 1944
angående förvaltningen av försvarets fabriksfond skall ersättning till fabriksfonden för s. k. beredskapskostnader utgå från ett särskilt anslag på
driftbudgeten. Enligt den stat som Kungl. Maj :t har fastställt för inneva
rande budgetår används 1,9 milj. kr. av anslaget till att täcka fasta kostnader
på vissa produktionsavdelningar, 150 000 kr. för förråds- och underhålls
kostnader m. m. för undanställda maskiner, 650 000 kr. till att täcka kost
naderna för en ammunitionsreservfabrik och 200 000 kr. till att täcka kost
nader för krigsplanläggning m. m.

Försvarets fabriksverk

Anslaget bör föras upp med 3 200 000 (+300 000) kr. ökningen beror
främst på att centrala flygverkstaden i Arboga har förts över till försvarets
fabriksverk.

Departementschefen

Jag biträder fabriksverkets förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Bestridande av beredskapskostnader vid försvarets
fabriksverk för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag

av 3 200 000 kr.

L 15. Ersättning för automobilskatt

1967/68 Utgift
.............
1968/69 Anslag .............
1969/70 Förslag .............

8 126 052
8 970 000
14 000 000

Från anslaget betalas ersättning för automobilskatt för krigsmaktens
fordon.
Försvarets materielverk

Anslaget bör föras upp med 14 810 000 (+ 5 840 000) kr. Ökningen beror
främst på att skatten har höjts med verkan fr. o. m. den 1 januari 1968.
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D e partementschefen

Anslaget bör föras upp med 14 milj. kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att till Ersättning för automobilskatt för budgetåret 1969/
70 anvisa ett förslagsanslag av 14 000 000 kr.

L 16. Ersättning för rustning och rotering

1967/68 Utgift .............................................................. 3488
1968/69 Anslag
.......................................................... 5000
1969/70 Förslag .......................................................... 5000
Från anslaget betalas ersättning för rustnings- eller roteringsbesvär som
åvilar vissa alltjämt effektiva rusthåll och rotar.
Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp, 5 000
kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Ersättning för rustning och rotering för budget
året 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 5 000 kr.

L 17. Täckande av vissa medelsbrister

1967/68 Utgift ........................................................ 16 146
1968/69 Anslag ........................................................ 30 000
1969/70 Förslag
.................................................... 30 000
Från anslaget utgår medel för att täcka vissa medelsbrister, som för
svarets civilförvaltning i sina räkenskaper har redovisat som propriebalanser.
Försvarets civilförvaltning

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp, 30 000 kr.
Departementschefen

Jag biträder civilförvaltningens förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Täckande av vissa medelsbrister för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 30 000 kr.
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M. Flygtekniska försöksanstalten
M 1. Flygtekniska försöksanstalten: Uppdragsverksamhet
1967/68 Utgift.................................................... 10 571 015'
1968/69 Anslag ............................................... 10 300 000
1969/70 Förslag ...............................................
9 400 000
1 Anslagen Flygtekniska försöksanstalten: Avlöningar och Flygtekniska försöksanstalten:
Omkostnader

Flygtekniska försöksanstalten har till uppgift att främja utvecklingen av
flygtekniken inom landet, att mot ersättning bedriva flygteknisk forsk
nings- och försöksverksamhet samt att följa utvecklingen av den flyg
tekniska forskningen i länder, som intar en ledande ställning på detta om
råde.
Försöksanstalten bedriver dels forskning och provning mot ersättning på
uppdrag av offentlig myndighet eller enskild, dels icke beställd, främst
grundläggande forskning av allmän flygteknisk karaktär. Den ekonomiska
ramen för sistnämnda forskningsarbete är anslaget Bidrag till flygteknisk
forskning.
Försöksanstalten är organiserad på ett kansli och fyra avdelningar, näm
ligen aerodynamiska avdelningen, hållfasthetsavdelningen, mättekniska av
delningen och driftavdelningen.

Personal.

Handläggande personal......................................................
Övrig personal......................................................................

Beräknad ändring 1969/70
Försöks
Dep.chefen
anstalten
1968/69
107
111

—2
—3

—2
—3

218

—5

—5

8 077 000

+ 250 000

+ 110 000

_
—
23 000
25 000
110 000
75 000

+ 1 858 000
+ 58 000
—
5 000
—
—
—

+ 1 858 000
—
—
5 000
—
—
—

—
360 000
335 000
265 000
35 000

+1 225 000
+ 85 000
—
+ 35 000
—

+ 1 225 000
+ 80 000
—
+ 32 000
—

Beräknade utgifter

Avlöningar till tjänstemän.................................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation.............
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70..............
Arvoden och särskilda ersättningar.................................
Sjukvård m. m.......................................................................
Reseersättningar..................................................................
Därav utrikes tjänsteresor...........................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande lokaler..........
b) Bränsle, lyse, vatten.....................................................
c) Kostnader för databehandling...................................
d) Övriga expenser..............................................................
Publikationstryck................................................................
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Beräknad ändring 1969/70
Försöks
anstalten
1968/69
Dep.chefen

Övriga utgifter
a) Anskaffning och underhåll av försöks- och verkstadsutrustning..........................................................................
b) Bibliotek........................................................................................
c) Avgifter för deltagande i fortbildningskurser............
d) Frakter och transporter........................................................

1 000 000
35 000
5 000
30 000

+ 310 000

+ 100 000

—

—

—
—

—
—

10 300 000

+3 816 000

+ 3 400 000

7 300 000
1 500 000

+ 500 000
+ 100 000
+ 600 000

+ 500 000
+ 100 000

Inkomster av uppdragsverksamheten
Ersättning för flygteknisk forsknings- och försöksverksamhet för försvaret och SAAB..........................................
Ersättning för övrig uppdragsverksamhet..........................

8 800 000

+ 600 000

Flygtekniska försöksanstalten
1. Löne- och prisomräkning m. m. 3 476 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 3 141 000 kr.
2. En förutsättning för att försöksanstalten med framgång skall kun
na lösa sina arbetsuppgifter är, att anstalten kan erbjuda personal i le
dande befattningar löner och anställningsförmåner, som är konkurrenskraf
tiga inte bara på den nationella utan även på den internationella arbetsmark
naden. Anstalten hemställer med hänvisning härtill om uppflyttning av fem
chefstjänster (+ 35 000 kr.).
3. Arvode utgår endast till annan ledamot av styrelsen än den som är
chef för anstalten. På grund härav och då fr. o. m. den 1 juli 1968 inte heller
något arvode utgår till ordföranden i flygtekniska rådet, minskar medelsbehovet till 18 000 kr. (— 5 000 kr.).
4. Större delen av anslagsposten för anskaffning och underhåll av för
söks- och verkstadsutrustning förbrukas i samband med beställningsuppdragens genomförande. Försöksanstalten räknar med att posten bör höjas
med ca 310 000 kr. till 1 310 000 kr. Uppräkningen motiveras bl. a. av att
underhållet hittills blivit eftersatt.

Departementschefen
Den framtida inriktningen och omfattningen av flygtekniska försöks
anstaltens verksamhet har nyligen setts över (se prop. 1968: 109 s. 104).
Denna översyn har inte föranlett några mera genomgripande förändringar
med avseende på försöksanstaltens organisation. Däremot har en anpass
ning av anstaltens storlek och organisation skett till det aktuella behovet
av anstaltens tjänster.
Som framgår av sammanställningen beräknar jag försöksanstaltens me
delsbehov för budgetåret 1969/70 till 13,7 (+3,4) milj. kr. Den jämförelse
vis kraftiga ökningen beror på att lönekostnadspålägg och lokalhyror har
debiterats anslaget. För att kompensera dessa utgifter föreslår jag i det
följande en uppräkning av anslaget Bidrag till flygteknisk forskning från
1,5 milj. kr. till 4,3 milj. kr. Löne- och prisomräkningen i övrigt bör, som
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försöksanstalten föreslår, kunna finansieras genom ökade inkomster av
uppdragsverksamheten.
Anslaget Bidrag till flygteknisk forskning har i årets budget tagits upp
som uppbördsmedel under förevarande anslag (jfr prop. 1968: 109 s. 137),
som med anledning härav höjts med motsvarande belopp. För att undvika en
sådan dubbelföring av bidragsbeloppet och därmed skapa bättre överblick
över finansieringen av försöksanstaltens verksamhet anser jag mig böra
föreslå den ändringen i förhållande till nuvarande redovisningssystem, att
anslaget Flygtekniska försöksanstalten: Uppdragsverksamhet nästa bud
getår förs upp och får belastas endast med ett belopp som svarar mot för
söksanstaltens beräknade inkomster av uppdragsverksamhet. Eventuellt
behov av underskottstäckning på uppdragsverksamheten får tillgodoses ge
nom belastning av anslaget Bidrag till flygteknisk forskning.
Med hänvisning till vad jag sålunda har anfört beräknar jag anslaget
till 9,4 milj. kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Flygtekniska försöksanstalten: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
9 400 000 kr.

M 2. Bidrag till flygteknisk forskning
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

............................................... 1 500 000
............................................... 4 300 000

Anslaget avses täcka flygtekniska försöksanstaltens behov av egen, främst
grundläggande forskning av allmän flygteknisk karaktär.

Flygtekniska försöksanstalten
Anslaget bör föras upp med 1 575 000 (+ 75 000) kr. Ökningen avser prisoch lönestegringar.

Departementschefen
Med hänvisning till vad jag har anfört under anslaget Flygtekniska för
söksanstalten: Uppdragsverksamhet beräknar jag bidraget till flygteknisk
forskning för budgetåret 1969/70 till 4,3 milj. kr. Denna höjning av bi
draget bör emellertid inte bli bestående. Jag räknar med att försöksanstal
ten genom ändrad taxesättning på sina tjänster fr. o. m. nästa budgetår bör
kunna öka inkomsterna från betalda uppdrag så att bidraget successivt
kan minskas och senast budgetåret 1972/73 ha återförts till sin nuvarande
nivå.
Anslaget bör alltså nästa budgetår föras upp med 4,3 milj. kr. Jag hem
ställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till flygteknisk forskning för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 4 300 000 kr.
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N. Civilförsvaret m. m.
N 1. Civilförsvarsstyrelsen
För innevarande budgetår har anslagen Civilförsvarsstyrelsen: Avlöning
ar och Civilförsvarsstyrelsen: Omkostnader förts upp med 6 370 000 resp.
2 067 000 kr. Med hänvisning till vad jag har anfört tidigare hemställer jag,
att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Civil
försvarsstyrelsen för budgetåret 1969/70 beräkna ett för
slagsanslag av 10 037 000 kr.

N 2. Statens civilförsvarsskolor
1967/68 Utgift .................................................... 7 915 733»
1968/69 Anslag ............................................... 9 540 0001
1969/70 Förslag ............................................... 11 172 000
1 Anslagen Statens civilförsvarsskolor: Avlöningar och Statens civilförsvarsskolor: Omkostnader

Statens civilförsvarsskolor, som omfattar civilförsvarsskolan i Rosersberg och tre fältskolor, ingår i civilförsvarsstyrelsens utbildningsbyrå. Utbildningsbyrån förestås av en utbildningschef. Vid skolorna utbildas befäl
i civilförsvarets kårer och personal i de särskilda undsättningskårerna.
Beräknad ändring 1969/70
Civilförsvars1968/69
styrelsen
Dep.chefen
Personal
Handläggande personal..............................................................
Lärarpersonal m. m.......................................................................
Övrig personal................................................................................

12
76
107

—

—

+ 3
+ 5

+ 1
+ 2

195

+ 8

+ 3

4 821 000
110 000
729 000

+ 402 000

+ 284 000
+ 40 000
81 000
+

Anslag
Utgifter:
Avlöningar till tjänstemän........................................................
Ersättning åt tillfälliga lärare.................................................
Avlöningar till arbetarpersonal..............................................
Kostnader för vapenfria tjänstepliktiga............................
Sjukvård.............................................................................................
Reseersättningar............................................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande lokaler..........
b) Bränsle, lyse och vatten...................................................
c) Övriga expenser....................................................................

—

13 000
450 000
—

241 000
292 000

—

81 000
+
+ 1 312 000
1 000
+
+ 90 000
+ 840 000
97 000
+
16 000
+

—

+
+

1 000
50 000

+ 840 000
97 000
+
16 000
+
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Beräknad ändring 1969/70
Civilförsvars1968/69
styrelsen
Dep.chefen
Övriga utgifter:
a) Mark och vägunderhåll..........................................................
b) Inköp och underhåll av inventarier för utbildnings
ändamål.........................................................................................
c) Anskaffning och underhåll av utbildningsanordningar och utbildningsmateriel..........................................
d) Mathållning vid Rosersbergsskolan.................................
e) Kost och logi m. m. enligt avtal för verksamheten
vid fältskolorna.........................................................................
f) Driftkostnader för fordon m. m.........................................
g) Information till civilförsvarsbefälet................................
h) Bevakning av statens civilförsvarsskolor....................
i) Diverse utgifter.........................................................................

100 000

+

5 000

+

5 000

90 000

+

224 000

+

140 000

1 800 000
381 000

+

877 000
16 000

+

—

—

250 000
16 000

+
+
+
+
+

149 000
42 000
20 000
150 000
37 000

+
+

42 000
20 000

+

37 000

1 520 000
235 000
80 000
—

231 000
11 093 000

Uppbördsmedel:
Inkomster av tillhandahållna förnödenheter m. m. ...

+ 4 327 000
315 000

—

+ 1 887 000

1 553 000

+

9 540 000

+ 4 012 0001 + 1 632 000

+

255 000

1 Därutöver begär civilförsvarsstyrelsen 1 387 000 kr. för lönekostnadspålägg. Medel härför
tas upp under anslaget O 3. Lönekostnadspålägg för civilförsvarsramen

Civilförsvarsstyrelsen
Civilförsvarsstyrelsen räknar med i stort sett samma utbildningsbehov för
budgetåret 1969/70 som för budgetåret 1968/69, dvs. 9 100 elever i central
utbildning och 22 500 personer i den lokala utbildningen i länen. Beträf
fande den centrala utbildningen beräknas ytterligare en parallellkurs till
komma vid befälsskolan fr. o. m. budgetåret 1970/71.
1. Löne- och prisomräkning m. m. 1 568 366 kr., varav för lokalhyror
840 000 kr.
2. För att handlägga ärenden beträffande vapenfria tjänstepliktiga be
hövs en assistent och ett kontorsbiträde. I samband med att en ny garageoch verkstadsbyggnad har tagits i bruk och verksamheten därmed utökats,
behövs ytterligare en tekniker som biträde till verkstadschefen, vilken då
även i fortsättningen kan biträda med utbildningsuppgifter. Ytterligare
två ekonomibiträden behövs på grund av den arbetstidsförkortning som
har genomförts fr. o. m. år 1968 och arbetsbelastningen i övrigt
(+ 110 436 kr.).
3. På grund av att en tredje parallellkurs beräknas tillkomma vid be
fälsskolan bör personalen förstärkas med två civilförsvarslärare fr. o. m.
den 1 januari 1970. För utbildningen av teletekniker behövs en ny tjänst
som civilförsvarslärare. En tjänst för deltidsanställd lärare i brandtjänst
kan dras in (+ 52 182 kr.).
4. Kostnaderna för 90 vapenfria tjänstepliktiga beräknas till 1 312 000 kr.
5. På grund av utökade lokaler och nya tjänster behövs ytterligare 88 000
kr. för expenser.
6. För kompletteringar och underhåll av inventarier för utbildningsända
mål beräknas sammanlagt 134 000 kr. och för inventarier till ett nytt för-
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råd vid skolan i Rosersberg 180 000 kr. För anskaffning av utbildningsanordningar och utbildningsmateriel beräknas 1 423 000 kr. Till förbruk
ningsmateriel och underhåll av anordningar och materiel för utbildningen
beräknas 1 253 500 kr. (+ 888 000 kr.).
7. Medelsbehovet för kost och logi, drift av fordon, information till civilförsvarsbefälet, samt städning och renhållning m. m. ökar med sammanlagt
158 000 kr.
8. För bevakning av statens civilförsvarsskolor behövs 150 000 kr.
Departementschefen

För svar sutredningen räknade med att civilförsvarets organisation i stort
sett skulle vara uppbyggd vid utgången av budgetåret 1971/72. På grund av
bl. a. rekryteringssvårigheter räknar jag emellertid med viss eftersläpning
av den personella uppbyggnaden. Utbildningsvolymen under budgetåret
1969/70 beräknas få ungefär samma omfattning som under 1968/69, dvs.
9 100 elever i central utbildning och 22 500 elever i lokal utbildning.
Den utbildning som är avsedd att genomföras vid fältskolorna anser jag
till viss del kunna förläggas till befälsskolan i Rosersberg. Ytterligare
en parallellkurs måste därför anordnas vid denna skola. Jag beräknar på
grund härav medel för ytterligare en civilförsvarslärare. Jag räknar vidare
med en höjning av medlen till ersättning åt tillfälliga lärare (3). I övrigt
beräknar jag medel för ytterligare en assistent och ett ekonomibiträde (2).
Med hänvisning till vad jag tidigare har anfört i fråga om kostnader för
vapenfria tjänstepliktiga tar jag inte upp några medel för detta ändamål.
För inköp och underhåll av inventarier för utbildningsändamål beräknar
jag sammanlagt 230 000 kr. Jag räknar därvid med ungefär oförändrade
kostnader för underhåll samt 140 000 kr. för anskaffning av ytterligare
inventarier. Till underhåll av utbildningsanordningar och utbildningsma
teriel beräknar jag sammanlagt 1 150 000 kr. och till nya anordningar
sammanlagt 900 000 kr. Med hänsyn till att sistnämnda medel avses för
bl. a. skyddsstaket för vissa utbildningsanordningar anser jag det inte
erforderligt att beräkna medel för bevakning av civilförsvarsskolornas an
läggningar (6, 8). Med hänvisning i övrigt till sammanställningen beräknar
jag anslaget till 11 172 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår
riksdagen
att till Statens civilförsvarsskolor för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 11 172 000 kr.

N 3. Avlöningar till civilförsvarspliktiga m. m.
1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

6 318 663

7 900 000

8 000 000
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Från anslaget betalas avlöningsförmåner och andra ersättningar till civilförsvarspliktiga. Ersättningsbestämmelserna finns huvudsakligen i kungö
relsen den 30 november 1962 (nr 619) om avlöning m. m. till civilförsvarspliktiga (ändrad senast 1967:431), kungörelsen den 16 november 1962 (nr
578) om befälsanställning i civilförsvarets krigsorganisation (ändrad se
nast 1968: 403), familjebidragsförordningen den 29 mars 1946 (nr 99, änd
rad senast 1967: 221) och kungörelsen den 29 mars 1946 (nr 101) med när
mare bestämmelser angående tillämpningen av familj ebidragsförordningen
(ändrad senast 1967: 222).
Beräknad ändring 1969/70
Civilförsvarsstyrelsen
1968/69
Dep.chefen
1.
2.
3.
4.

Penningersättningar..........................................
Avlöningar och premier till befälsanställda.
Reseersättningar.................................................
Familjebidrag......................................................

5 859 000
217 000
1 149 000
675 000

+ 811
— 61
+ 58
+ 103

000
000
000
000

— 61 000
+ 58 000
+ 103 000

7 900 000

+911 000

+100 000

Civilförsvarsstyrelsen

Ökningen föranleds av höjda ersättningar till de civilförsvarspliktiga.
Departementschefen

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 8 milj.
kr. Jag har därvid med hänsyn till belastningen räknat med oförändrat
belopp till penningersättningar.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Avlöningar till civilförsvarspliktiga m. m. för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 8 000 000 kr.
N 4. Vissa kostnader för civilförsvarsutbildning
1967/68 Utgift .................................................... 7 507 281
1968/69 Anslag ............................................... 10 161 000
1969/70 Förslag ............................................... 10 551 000
Från anslaget bestrids utgifter för den lokala utbildnings- och övningsverksamheten i länen. Vidare bestrids utgifter i samband med skolunder
visning i olycksfallsvård och brandskydd. Slutligen betalas bidrag till självskyddsutbildning och till vissa frivilliga organisationer.
Beräknad ändring 1969/70
Civilförsvars1968/69
styrelsen
Dep.chefen
Utgifter:
1. Lokal utbildnings- och övningsverksamhet
a) Utbildning i länen...............................................
b) Övningar i länen.................................................
c) Iordningställande av övningsfält....................
d) Underhåll och drift av övningsanläggningar.

4 390 000
2 444 000
1 300 000
700 000

+
1 000
+ 340 000 +
+ 774 000
+ 25 000 +

—
200 000
—
25 000
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Beräknad ändring 1969/70
Civilförsvarsstyrelsen
1968/69
Dep.chefen

2. Kostnader för instruktörsarvoden och förbruknings
materiel vid skolundervisning i olycksfallsvård och
brandskydd m. m..............................................................
3. Bidrag till självskyddsutbildning..................................
4. Bidrag till vissa frivilliga organisationer.....................
Uppbördsmedel:
Inkomst av verkskyddsutbildning m. m...........................

500 000
1 800 000
371 000

+ 200 000
+ 170 000

+

11 505 000

+ 1 510 000

+ 253 000

1 344 000

— 137 000

— 137 000

10161 000

+ 1 647 000

+ 390 000

—

—
—

28 000

Civ itfärs varss tyrelsen

1 a) Den lokala utbildningen i länen beräknas under budgetåret 1969/70
omfatta 48 360 elevdagar och 325 200 elevtimmar för det allmänna civilför
svarets personal samt 10 550 elevdagar och 113 900 elevtimmar för personal
i verkskyddet. Den angivna utbildningsvolymen är ungefär lika stor som
budgetåret 1968/69.
Kostnaderna för utbildningen i länen (inkl. kostnader för verkskyddsutbildningen) uppgår till 3 612 000 kr. För centralt upphandlad materiel
för den lokala utbildningen behövs 665 000 kr., varav 110 000 kr. avser ma
teriel för verkskyddsutbildningen.
För utbildning av personal i frivilliga flygkåren, bilförare och förplägnadslottor beräknar styrelsen 114 000 kr.
Inkomsterna för verkskyddsutbildningen beräknas uppgå till 922 000 kr.
Beloppet förs upp som inkomst under rubriken Uppbördsmedel.
1 b) Övningsverksamheten i länen beräknas under budgetåret 1969/70
omfatta ca 374 000 övningstimmar, vartill kommer ca 9 500 övningstimmar
för undsättningskårer och 14 övningar med frivilliga flygkåren.
Kostnaderna för de lokala övningarna uppgår till 2 631 000 kr., varav
270 000 kr. avser verkskydd.
Till övningskostnaderna kommer kostnader för centralt anskaffad mate
riel till ett belopp av 153 000 kr. Härav är 15 000 kr. kostnader för materiel
för verkskyddsövningar.
Inkomsterna för verkskyddsövningarna beräknas uppgå till 285 000 kr.
Beloppet förs upp som inkomst under rubriken Uppbördsmedel.
1 c) Styrelsen begär för budgetåret 1969/70 2 074 000 kr. för fortsatt
utbyggnad av övningsfälten i södra och västra Sverige samt komplettering
av övningsfälten i Gävleborgs och Norrbottens län.
1 d) Underhålls- och driftkostnaderna för övningsanordningar uppgår
till 725 000 kr. förutsatt att under 1 c) begärda medel för att färdigställa
övningsfältet i Revinge och påbörja övningsfält i Göteborgstrakten beviljas.
Om dessa medel inte beviljas tillkommer ytterligare 160 000 kr. i under
hållskostnader för vissa äldre fält, som ersätts av fälten i Revinge och i
Göteborgstrakten.
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4. För bidrag till Sveriges Givilförsvarsförbund begär civilförsvarsstyrelsen 313 000 kr. För de frivilliga befälsföreningarnas verksamhet begär
styrelsen 100 000 kr.
För bidrag till Svenska Aeroklubben begärs 92 000 kr. För flygnämnder
nas verksamhet begärs 36 000 kr.

D e partemen tschefen

Som jag tidigare har anfört beräknas den lokala utbildningen och övningsverksamheten under budgetåret 1969/70 omfatta ca 22 500 elever.
För fortsatt utbyggnad av övningsfält tar jag upp oförändrat 1,3 milj. kr.
Jag räknar därvid med att arbetena i stort sett kan avslutas beträffande
anläggningen i Revinge och att fortsatt komplettering kan ske av utbild
nings- och övningsanordningar på övriga lokala övningsfält.
Med hänvisning i övrigt till sammanställningen beräknar jag anslaget till
10 551 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Vissa kostnader för civilförsvarsutbildning m. m.
för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
10 551 000 kr.

N 5. Civilförsvarsfilm
1967/68 Utgift
............................. 35 280 Reservation .... 259 228
1968/69 Anslag .............................
1 000
1969/70 Förslag .............................
1 000
Från anslaget bestrids utgifter för att producera film som skall använ
das vid civilförsvarsutbildning, informationsverksamhet m. m.

Civilförsvarsstyrelsen

Anslaget bör oförändrat föras upp med ett formellt belopp av 1 000 kr.
Disponibel reservation den 30 juni 1969 beräknas vara tillräcklig för verk
samheten under budgetåret 1969/70.

Departementschefen

Jag biträder civilförsvarsstyrelsens förslag. Jag hemställer, att Kungl.
Maj :t föreslår riksdagen
att till Civilförsvarsfilm för budgetåret 1969/70 anvisa ett
reservationsanslag av 1 000 kr.
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N 6. Försöksverksamhet
1967/68 Utgift ............................. 678 411 Reservation . ... 367 950
1968/69 Anslag
......................... 550 000
1969/70 Förslag ......................... 700 000
Från anslaget bestrids utgifter för forsknings- och försöksverksamhet
samt utgifter för att följa utvecklingen av forskning och teknik inom områ
den som berör civilförsvaret.

Civilförsvarsstyrelsen

Anslaget bör föras upp med 900 000 (+350 000) kr. ökningen motiveras
främst av ökat behov av forsknings- och försöksverksamhet för att säker
ställa underlaget för långsiktsplanering och utredningsverksamhet enligt
Kungl. Maj :ts direktiv.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 700 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Försöksverksamhet för budgetåret 1969/70 anvisa
ett reservationsanslag av 700 000 kr.

N 7. Anskaffning av civilförsvarsmateriel
För innevarande budgetår har anslaget förts upp med 49 milj. kr. Med
hänvisning till vad jag har anfört tidigare hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till An
skaffning av civilförsvarsmateriel för budgetåret 1969/70

beräkna ett reservationsanslag av 53 430 000 kr.

N 8. Förvaring och underhåll av civilförsvarsmateriel m. m.
1967/68 Utgift .................................................... 8 409 965
1968/69 Anslag ............................................... 11 100 000
1969/70 Förslag ............................................... 14 475 000
Från anslaget betalas avlöningar m. m. till förrådspersonal, hyror för
förrådslokaler, underhåll av materiel, driftkostnader för förråd och alarmeringsanläggningar samt fraktutgifter för anskaffning och hantering av
materiel.
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Beräknad ändring 1969/70
Civilförsvars1968/69
styrelsen
Dep.chefen

1. Avlöningar och andra ersättningar till förrådspersonal
2. Lokalhyror (förhyrda förråd)........................................
Beräknade lokalhyror (statliga förrådslokaler).........
3. Underhåll av materiel samt driftkostnader för för
råd och alarmeringsanläggningar m. m........................
4. Fraktkostnader..................................................................
5. Säkerhetsanordningar för förvaring av vapen och
ammunition........................................................................
6. Kostnader för förvaring av materiel som f. n. förrådshålls av kommunerna...............................................

3 786 000
2 800 000
—

+
+
+

424 000
240 000
95 000

+
+
+

424000
240000
95000

3 900 000
614 000

+1 045 000
+
31 000

+
+

845000
31000

+

+

440000

—

440 000

_____ —

—

+1 300 000

11 100 000 +2 275 0001 +3 375 000
1 Därutöver begär civilförsvarsstyrelsen 968 000 kr. för lönekostnadspålägg. Medel härför tas
upp under anslaget O 3. Lönekostnadspålägg för civilförsvarsramen

Civilförsvarsstyrelsen
1. Löne- och prisomräkning 550 000 kr., varav för lokalhyror för egna
förråd m. m. 95 000 kr.
2. Fortsatt planmässig uppbyggnad av civilförsvarets organisation med
för ökat behov av förrådsutrymme. För att minska vård- och hanterings
kostnaderna pågår ett utbyte av äldre förhyrda förråd. Medel beräknas till
utgifter för indexreglering av hyror (+ 240 000 kr.)
3. Utrustning behövs för rationalisering av förrådstjänsten. Vidare er
fordras anskaffning av inredning och utrustning i samband med utbyggnad
av centralförråd och genomgångsförråd samt anskaffning av speciella skåp
för förvaring av läkemedel (+ 1 045 000 kr.).
5. Till förstärkning av inbrottsskyddet vid civilförsvarets förråd där
vapen och ammunition förvaras beräknar civilförsvarsstyrelsen i särskild
framställning 440 000 kr. För budgetåret 1968/69 har för ändamålet anvi
sats 100 000 kr.

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
14 475 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för fortsatt rationalisering
av förrådsverksamheten samt för anskaffning av säkerhetsanordningar för
förvaring av vapen och ammunition (2—5).
Enligt 40 § 1 mom. e) civilförsvarslagen den 22 april 1960 (nr 74) åligger
det f. n. kommunerna att förvara och underhålla viss civilförsvarsmateriel
som har anskaffats av staten. Huvudsakligen rör det sig om brandmateriel.
Jag kommer i annat sammanhang att föreslå att det kommunala ansvaret
för denna förrådshållning skall upphöra. Ansvaret bör övertas av staten.
Jag beräknar för nästa budgetår 1,3 milj. kr. för ändamålet.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Förvaring och underhåll av civilförsvarsmateriel
m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av

14 475 000 kr.
7 — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 6
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N 9. Bidrag till byggande av skyddsrum
1967/68 Utgift
................ 11 997 964 Reservation
1968/69 Anslag ................ 19 000 000
1969/70 Förslag ................ 17 500 000

72 596 328

Från anslaget betalas statsbidrag till kommuner för att anordna och ut
rusta skyddsrum för civilförsvarets ledning, övriga skyddsrum för civilförsvarspersonal m. m. och skyddsrum till befolkningen. Bidragsbestämmelserna återfinns huvudsakligen i 42 § civilförsvarslagen och i beslut den
24 november 1944 med bestämmelser om statsbidrag till kommuner till
kostnader för anordnande av allmänna skyddsrum. Från anslaget bestrids
också utgifter i samband med förordnande enligt 28 och 29 §§ civilför
svarslagen.
För budgetåren 1963/64—1968/69 har riksdagen lämnat bemyndiganden
att bevilja statsbidrag till skyddsrum till ett sammanlagt belopp av 118,5
milj. kr. För samma tid har i betalningsmedel anvisats sammanlagt 103,6
milj. kr. Den 30 juni 1969 kommer alltså bemyndiganden till ett belopp av
14,9 milj. kr. att sakna täckning av betalningsmedel.
Beräknad ändring 1969/70
Bemyndigande Civilförsvars1968/69
styrelsen

1.
2.
3.
4.

Ledningscentraler..............................................................
Övriga skyddsrum lör civillörsvarspersonal m. m...
Radioutrustning till allmänna skyddsrum.................
Skyddsrum för befolkningen..........................................

Dep.chefen

11 740 000
3 000 000
1 260 000
3 000 000

+7 830 000 +4 830 000
—
+ 170 000 + 170 000
+1 000 000 +1 000 000

19 000 000

+ 9 000 000

+ 6 000 000

Civilförsvarsstyrelsen

Anslaget bör föras upp med 20 (+1) milj. kr. För budgetåret 1969/70
behövs bemyndigande att medge statsbidrag till byggande av skyddsrum
till ett belopp av 28 milj. kr.
1. Av bemyndigandet avses 3 640 000 kr. för att täcka kostnadsökningar
för bergfasta ledningscentraler, för vilka medel har anvisats före budgetåret
1963/64, och 4 390 000 kr. till fortsatt utbyggnad av bergfasta lednings
centraler. 11 540 000 kr. beräknas för ledningscentraler i normalskyddsrum.
2. Till fortsatt utbyggnad av återstående observationsplatser beräknas
600 000 kr. och till skyddsanordningar för framskjutna enheter 2,4 milj. kr.
3. För indexbetingade kostnadsökningar för radiomateriel som har be
ställts för leverans t. o. m. budgetåret 1969/70 beräknas 880 000 kr. För
beställning av annan radiomateriel än tidigare planerad tas upp 550 000 kr.
4. Till bidrag till skyddsrum i undervisningsanstalter beräknas 4 milj. kr.

Departementschefen
Utbyggnaden av allmänna skyddsrum för civilförsvarets verksamhet pågår
inom ramen för lämnade bemyndiganden och enligt skyddsrumsplaner som
har godkänts av Kungl. Maj :t.
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Anslaget bör föras upp med 17,5 milj. kr. Jag liar därvid till fortsatt ut
byggnad av ledningscentraler beräknat 9 570 000 kr. Därav avses 3 640 000
kr. för att täcka kostnadsökningar för bergfasta ledningscentraler till
vilka medel har anvisats före budgetåret 1963/64. För observationsplatser
och skyddsanordningar för framskjutna enheter beräknar jag 2,5 milj. kr.
och till radioutrustning 1 430 000 kr. För bidrag till skyddsrum i undervis
ningsanstalter tar jag upp 4 milj. kr.
Bemyndiganden bör för budgetåret 1969/70 medges till ett belopp av
25 milj. kr. Därav bör 16 570 000 kr. avses för den fortsatta utbyggnaden
av ledningscentraler och 3 milj. kr. för utbyggnaden av observationsplatser
och skyddsanordningar för framskjutna enheter.
Liksom för innevarande budgetår bör Kungl. Maj :t med utgångspunkt
i de särskilda planerna för verksamheten få närmare bestämma om inrikt
ningen av investeringarna och användningen av medlen för olika ändamål.
Vid bifall till vad jag nu har förordat kommer den 30 juni 1970 bemyn
diganden att medge statsbidrag till skyddsrum att sakna täckning av betal
ningsmedel till ett belopp av 22,4 milj. kr.
Jag hemställer, alt Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
a) bemyndiga Kungl. Maj :t att medge att statsbidrag
utgår för byggande av skyddsrum inom en kostnadsram av
25 000 000 kr.,
b) till Bidrag till byggande av skyddsrum för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 17 500 000 kr.

N 10. Drift av skyddsrum
1967/68 Utgift ....................................................... 545 761
1968/69 Anslag
.................................................. 810 000
1969/70 Förslag .................................................. 810 000
Från anslaget bestrids utgifter för abonnemang av telefon, ersättning för
intrång i skyddsrums fredsmässiga utnyttjande och kostnader i övrigt en
ligt 7 kap. civilförsvarslagen.
Civilförsvarsstyrelsen

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp, 810 000 kr.
D epar t em en tsch efen

Jag biträder civilförsvarsstyrelsens förslag. Jag hemställer, att Kungl.
Maj :t föreslår riksdagen
att till Drift av skyddsrum för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 810 000 kr.
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N 11. Bidrag till kommuner för anordnande av branddammar
för civilförsvarsändamål

1967/68 Utgift
....................
795 959 Reservation
1968/69 Anslag .................... 4 000 000
1969/70 Förslag
4 000 000

7 440 268

Från anslaget betalas statsbidrag till kommuner för att anordna brand
dammar för civilförsvarsändamål. Bidraget utgår enligt 42 § civil för svar slagen med två tredjedelar av kostnaderna.
För budgetåren 1963/64—1968/69 har riksdagen lämnat bemyndiganden
att bevilja statsbidrag till branddammar för civilförsvarsändamål till ett
sammanlagt belopp av 15,7 milj. kr. För samma tid har i betalningsmedel
anvisats sammanlagt 12,7 milj. kr. Den 30 juni 1969 kommer alltså bemyn
diganden till ett belopp av 3 milj. kr. att sakna täckning av betalningsmedel.
Civilförsvarsstyrelsen

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp, 4 milj. kr., för att täcka
betalningsutfall under budgetåret 1969/70 med anledning av utbyggnad
inom redan beviljad bidragsram och begärt bemyndigande.
Enligt den plan som har gjorts upp för utbyggnaden av branddammar
beräknas för budgetåret 1969/70 ett bemyndigande av 4 milj. kr.

Departementschefen
Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp, 4 milj. kr.
Jag förordar att bemyndiganden att medge bidrag till kommuner för att
anordna branddammar lämnas inom en kostnadsram av 4 milj. kr.
Vid bifall till mina förslag kommer den 30 juni 1970 bemyndiganden
att bevilja statsbidrag till branddammar för civilförsvarsändamål att sakna
täckning av betalningsmedel till ett oförändrat belopp av 3 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
a) bemyndiga Kungl. Maj :t att medge att bidrag utgår
till kommuner för anordnande av branddammar för civil
försvarsändamål inom en kostnadsram av 4 000 000 kr.,
b) till Bidrag till kommuner för anordnande av branddam
mar för civilförsvarsändamål för budgetåret 1969/70 anvisa
ett reservationsanslag av 4 000 000 kr.
N 12. Signalskyddsmateriel för civila myndigheter

1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

............................... .................... 600 000
420 000

Från anslaget betalas anskaffning och underhåll av signalskyddsmateriel
för civila myndigheter.
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Försvarets materielverk

Anslaget bör föras upp med 420 000 (— 180 000) kr. Fr. o. m. budgetåret
1969/70 bör verksamheten under anslaget helt styras av beställningsbemyndiganden. För nästa budgetår behövs medgivande att lägga ut beställningar
inom en kostnadsram av 470 000 kr.
Departementschefen

Ärendet är av sådan natur att närmare redogörelse inte bör lämnas till
statsrådsprotokollet. Ytterligare upplysningar torde få inhämtas av de hand
lingar som kommer att tillhandahållas riksdagens vederbörande utskott.
Anslaget bör föras upp i enlighet med materielverkets förslag. Jag kan
inte tillstyrka att anslaget får karaktär av bemyndigandeanslag. Jag hem
ställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Signalsky ddsmateriel för civila myndigheter för
budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 420 000
kr.

N 13. Vissa teleanordningar
1967/68 Utgift ......................... 324 722 Reservation
1968/69 Anslag ......................... 310 000
1969/70 Förslag......................... 400 000

... 2419467

Från anslaget bestrids utgifter för vissa teleanordningar för den civila
försvarsberedskapen i länen.
Telestyrelsen

Anslaget bör föras upp med 455 000 (+ 145 000) kr. för fortsatt utbygg
nad av telekommunikationsanläggningar för vissa verksamhetsområden
inom totalförsvarets civila sektor.
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 400 000 kr. Jag bär därvid räknat med att
abonnemangskostnaderna för nästa budgetår kan täckas och att utbygg
naden av teleanordningar fortsätts genom att reservationen på anslaget del
vis tas i anspråk. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Vissa teleanordningar för budgetåret 1969/70 an
visa ett reservationsanslag av 400 000 kr.
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N 14. Kostnader för anskaffande av identitetsbrickor ra. m.
1967/68 Utgift ........................................................
95 801
1968/69 Anslag
.................................................... 190 000
1969/70 Förslag .................................................... 290 000
Från anslaget betalas framställning och distribution m. m. av identitets
brickor, som kostnadsfritt tilldelas nyfödda eller mot självkostnadspris till
handahålls andra personer, allt enligt av riksdagen godkända riktlinjer
(prop. 1962: 1 bil. 13, SU 11, rskr 11).
Länsstyrelsen i Kristianstads län

Anslaget bör föras upp med 275 000 (+ 85 000) kr.
1. För avlöningar åt personal för prägling och distribution m. m. beräk
nas 140 000 kr. (+ 30 000 kr.).
2. Anskaffning av brickämnen, kedjor och påsar m. m. tas upp med oför
ändrat belopp, 70 000 kr.
3. För inköp och underhåll av maskiner, förvaringsanordningar m. m.
behövs 65 000 kr. (+ 55 000 kr.).
Departementschefen

Anslaget bör föras upp med 290 000 kr. Jag har därvid beräknat 30 000
kr. för lönekostnadspålägg. Till inköp och underhåll av nya präglingsmaskiner, förvaringsanordningar m. m. har jag beräknat 60 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Kostnader för anskaffande av identitetsbrickor
m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
290 000 kr.

N 15. Lokalhyror för vissa skyddsruinsanläggningar
Nytt anslag (förslag) ......................................

1 725 000

Från anslaget Vissa skyddsruinsanläggningar bestrids f. n. investerings
utgifter för utrymmen i gemensamma stabsplatser för andra statliga myn
digheter än civilförsvaret och krigsmakten. Byggnadsstyrelsen har för nästa
budgetår beräknat lokalhyror för dessa anläggningar med ett belopp av
1 725 000 kr. Medel för dessa lokalhyror bör anvisas under ett särskilt
anslag, Lokalhyror för vissa skyddsrumsanläggningar. Med hänsyn till att
anslaget inte avses för civilförsvarsändamål bör det anvisas utom anslags
ramen för civilförsvaret.
Jag har inte något att erinra mot byggnadsstyrelsens beräkning av medels
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behovet. Anslaget bör alltså föras upp med 1 725 000 kr. Jag hemställer, att
Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Lokalhyror för vissa skyddsrumsanläggningar för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 1 725 000 kr.
N 16. Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar
1967/68 Utgift ........................................................ 415 288
1968/69 Anslag
.................................................... 473 000
1969/70 Förslag .................................................... 773 000
Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar är central myndighet för
den psykologiska försvarsberedskapen med uppgift att leda och samordna
planläggningen av landets psykologiska försvar och, i den mån det inte an
kommer på andra organ, själv ombesörja att behövliga förberedelser vid
tas.
Beräknad ändring 1969/70
Beredskaps
nämnden för
1968/69 psyk. försvar
Dep.chefen
Personal
Handläggande personal.........................................................
Övrig personal........................................................................
Anslag
Avlöningar till tjänstemän...................................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation.............
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70 ...............
Arvoden och särskilda ersättningar..................................
Expertis och tillfällig arbetskraft......................................
Sjukvård m. m........................................................................
Reseersättningar....................................................................
Forskning1................................................................................
Utbildning................................................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande lokaler...........
b) Beräknad ändring av lokalhyror till budgetåret
1969/70...............................................................................
c) Bränsle, lyse, vatten.......................................................
d) Övriga expenser................................................................
Publikationstryck..................................................................

3
5

+ 3
+ 1

8

+ 4

257 000

+ 130 000

+ 11 000

—
17 000
25 000
1 000
17 000
21 000
108 000

+
+
+
+
+
+
+
+

62 000
27 000
1000
10 000
2 000
22 000
19 000
28 000

+ 62 000
—
+ 1 000
+ 45 000
—
+ 7 000
+ 59 000
— 18 000

1 000
26 000
—

+ 60 000
—
+ 30 000
+ 5 000

+ 60 000
—
+ 70 000
+ 3 000

473 000

+464 000

+ 300 000

—-

1 Tidigare Opinionsundersökningar

Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar
1. Löne- och prisomräkning m. m. 144 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 121 601 kr.
2. För att kunna fullgöra sina uppgifter i enlighet med de av statsmak
terna år 1954 angivna riktlinjerna (prop. 1954: 162, SU 144, rskr 337) och
1965 års försvarsutrednings uttalanden måste beredskapsnämnden för
stärkas med en biträdande forskningssekreterare, en byråinspektör, en
forskningsassistent och ett kvalificerat biträde. Samtidigt kan en deltidsan
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ställd forskningsassistent och ett halvtidsanställt kvalificerat biträde dras
in ( + 113 406 kr.).
3. Nuvarande medel för expertis och tillfällig arbetskraft är otillräckliga
för att täcka kostnader för särskilt tillkallade sakkunniga (+ 10 000 kr.).
4. För en utrikes studieresa beräknas 12 000 kr.
5. För att kunna genomföra en begränsad riksomfattande opinionsunder
sökning behövs 40 000 (+ 19 000) kr.
Departementschefen

Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar skall planlägga för den verk
samhet som vid krig eller beredskap skall bedrivas av statens upplysningscentral enligt instruktion för centralen den 6 oktober 1967 (nr 602). Ett
viktigt led i detta förberedelsearbete är utbildning och övning av den i upplysningscentralen krigsplacerade personalen. Nämnden skall också bedriva
och främja forskning i frågor som berör psykologisk krigföring. Forsk
ningsuppgifterna innefattar studier och opinionsundersökningar. I sin an
slagsframställning och i en särskild skrivelse angående omprövning av
nämndens arbetsuppgifter framhåller nämnden särskilt behovet av ökade
resurser för en utvecklad forskningsverksamhet framförallt för att kunna
följa utvecklingen på den psykologiska krigföringens område.
Jag anser att beredskapsnämnden för att lösa sin främsta uppgift — att
bygga upp och vidmakthålla upplysningscentralens organisation och att sät
ta den krigsplacerade personalen in i dess arbetsuppgifter —• har behov av
ökade kunskaper om de metoder som kan komma till användning i mo
dern psykologisk krigföring. Kunskapen bör genom utbildning m. m. för
medlas till den i upplysningscentralen krigsplacerade personalen m. fl. för
att förbättra beredskapen inom den psykologiska krigföringens område. En
realökning av anslaget bör därför ske med omkring 90 000 kr. ökningen
bör i första hand avses för nyss angivna ändamål. Forskningsverksamheten
bör principiellt bedrivas i nära samverkan med samhällsvetenskapliga insti
tutioner vid universitet och andra forskningsorgan, bl. a. militärpsykolo
giska institutet och försvarets forskningsanstalt.
På något längre sikt kan det finnas anledning att se över det psykologiska
försvarets verksamhet med anledning av de miljöstudier som pågår beträf
fande krigsmakten och befolkningsskyddet.
För den fortsatta forskningsverksamheten beräknar jag för nästa bud
getår sammanlagt 80 000 kr. I beloppet är inräknat vissa medel som tidigare
tagits upp till opinionsundersökningar och delvis till utbildning. Med hän
visning i övrigt till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att till Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 773 000 kr.
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O. Diverse
O 1. Reglering av prisstegringar

1967/68 Utgift ............................................... 104 650 0001
1968/69 Anslag ............................................... 355 000 0002
1969/70 Förslag
........................................... 190 000 000
1 Anslaget Reglering av prisstegringar under begränsade anslag
ä Anslagen Reglering av prisstegringar under begränsade anslag och Täckning av beräknade
merkostnader under förslagsanslag

Anslaget avses för att täcka sådana pris- och löneökningar under anslag
inom utgiftsramen för det militära försvaret som inträffar från den tid
punkt i vars prisläge anslagen har beräknats intill utgången av det bud
getår för vilket de har anvisats.

Prisregleringen budgetåret 1967/68
Till reglering av prisstegringar under begränsade anslag har riksdagen
för budgetåret 1967/68 anvisat 200 milj. kr.
Resultatet av beräkningarna av prisregleringstal för det militära försvaret
för budgetåret 1967/68 framgår av följande sammanställning.
Prisregleringstal (maj 1966 = 100)
Delserie

Fjärde huvudtiteln. . .
Samtliga reservations
anslag och obetecknade anslag...............

Augusti
1967

November
1967

Februari
1968

Maj
1968

Medeltal
1967/68

103,0

103,6

106,0

106,1

104,7

102,1

103,3

105,0

105,2

103,9

Beträffande reservationsanslag och obetecknade anslag visar beräkning
arna alltså en ökning med 3,9 enheter. Summan av prisregleringen på dessa
anslag, som för budgetåret räknat i prisläget maj 1966 och med förutsatt
tillägg av en regleringspost om 5,3 milj. kr. på grund av höjda indirekta skat
ter uppgår till 2 738,3 milj. kr., bör följaktligen — förutsatt att de i riksstaten
upptagna beloppen på förslagsanslagen inte har överskridits mer än beräk
ningarna av prisregleringstal ger vid handen — för budgetåret 1967/68
utgöra (3,9 X 2 738,3) avrundat 106,6 milj. kr. Härifrån skall dras 450 000
100
kr. enligt prop. 1968: 105 (bil. 1 s. 3, SU 75, rskr 193) och 1,5 milj. kr. som
7* — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 6
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kompensation för årliga ersättningar till personal som har blivit övertalig
vid Karlskronavarvet Aktiebolag på grund av att pjäshylstillverkningen vid
varvet har lagts ned. Prisregleringens netto skall alltså utgöra 104 650 000 kr.
Kungl. Maj:t har meddelat beslut den 19 januari, den 22 mars, den 5
april och den 28 juni 1968 om utnyttjandet av det anslag som har anvisats
till reglering av prisstegringar för budgetåret 1967/68. Genom besluten har
sammanlagt 104 650 000 kr. tillförts i riksstaten för budgetåret 1967/68
under fjärde huvudtiteln anvisade reservationsanslag enligt följande.
Kommittéer m. m......................................................................................................................
Armén: Övningar m. m............................................................................................................
Armén: Beklädnad m. m..........................................................................................................
Armén: Inventarier m. m.........................................................................................................
Anskaffning av tygmateriel m. m..........................................................................................
Underhåll av tygmateriel m. m..............................................................................................
Hemvärnet: Övningar..............................................................................................................
Hemvärnet: Tygmateriel m. m...............................................................................................
Marinen: Övningar m. m..........................................................................................................
Anskaffning av fartygsmateriel m. m...................................................................................
Underhåll av fartyg m. m........................................................................................................
Bidrag till sjövärnskåren.........................................................................................................
Flygvapnet: Övningar m. m....................................................................................................
Anskaffning av flygmateriel m. m.........................................................................................

90 000
5 050 000
400 000
125 000
22 000 000
6 000 000
365 000
200 000
1 620 000
10 000 000
5 600 000
35 000
1 860 000
45 000 000

Driftochunderhållavflygmaterielm.m.,anslagspostenB.Underhållskostnaderm.m.

5 400 000

Försvarets radioanstalt: Anskaffning och underhåll av materiel.................................
Frivilliga befälsutbildningsrörelsen m. m............................................................................
Lottaorganisationen..................................................................................................................
Frivilliga skytteväsendet.........................................................................................................
Bidrag till Centralförbundet Folk och Försvar..............................................................

180
375
140
185
25

000
000
000
000

000

104 650 000

Till täckning av beräknade merkostnader under förslagsanslag har riks
dagen för budgetåret 1967/68 anvisat 140 milj. kr. Prisregleringstalen för
pris- och löneförändringar under förslagsanslagen budgetåret 1967/68 fram
går av följande sammanställning (maj 1966 = 100).
Augusti
1967
104,4

November
1967
104,0

Februari
1968
107,4

Maj
1968
107,5

Medeltal
1967/68
105,8

Summan av förslagsanslagen utgjorde 1 771,5 milj. kr. inklusive en regleringspost om 800 000 kr. Medeltalet för försvarsindex motsvarar en pris
kompensation om 5,8 X 1 771,5 avrundat 102,7 milj. kr. för budgetåret

100
1967/68.
Utvecklingen under budgetåret 1968/69

För prisregleringen under innevarande budgetår skall tillämpas i huvud
sak samma regler som för budgetåret 1967/68. Såvitt gäller driftbudgeten
skall alltså nettoresultatet av prisregleringen motsvara en hundradedel av
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summan av i riksstaten för budgetåret uppförda anslag med undantag för
anslag som har beräknats utöver ramen och prisregleringsanslag — 4 710,1
milj. kr. i pris- och löneläget i maj 1967 — multiplicerad med skillnaden
mellan prisregleringstalet i maj 1967 och genomsnittstalet för budgetåret
1968/69.
Hittills uträknade prisregleringstal för det militära försvaret framgår av
följande sammanställning.
Prisregleringstal (maj 1967 = 100)

Delserie

Fjärde huvudtiteln..................
Samtliga reservationsanslag
och obetecknade anslag....
Samtliga förslagsanslag.........

Maj 1968

Augusti 1968

November 1968

103,3

103,6

103,5

103,5
103,1

103,6
103,6

103,7
103,2

Prisregleringstal skall beräknas för ytterligare två tidpunkter under in
nevarande budgetår — för februari och maj 1969.
Departementschefen

Det tillgängliga materialet beträffande prisutvecklingen under inneva
rande budgetår visar att det för budgetåret anvisade anslaget Reglering
av prisstegringar under begränsade anslag kommer att räcka.
Jag har under Ramberäkningar m. m. redovisat förslag till viss ändring
av prisregleringsmetoden för fjärde huvudtiteln och angett hur jag har be
räknat merkostnaderna under nästa budgetår för pris- och lönestegringar.
Med hänvisning till vad jag har anfört i detta sammanhang hemställer jag,
att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Reglering av prisstegringar för budgetåret 1969/70
anvisa ett anslag av 190 000 000 kr.

O 2. Lönekostnadspålägg för militära ramen

Nytt anslag (förslag) .................................. 310 000 000
Jag har under Ramberäkningar m. m. förordat att pensions- och social
försäkringskostnader samt arbetsgivaravgifter för personal som avlönas
från anslag inom ramen för det militära försvaret skall redovisas under ett
särskilt anslag. Med hänvisning till vad jag har anfört i detta sammanhang
hemställer jag, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Lönekostnads pålägg för militära ramen för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 310 000 000 kr.
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O 3. Lönekostnadspålägg för civilförsvarsramen
Nytt anslag (förslag) ......................................

3 750 000

Jag har under Ramberäkningar m. m. förordat att pensions- och socialför
säkringskostnader samt arbetsgivaravgifter för personal som avlönas från
anslag inom civilförsvarsramen skall redovisas under ett särskilt anslag.
Med hänvisning till vad jag har anfört i detta sammanhang hemställer jag,
att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Lönekostnadspålägg för civilförsvarsramen för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 3 750 000 kr.

O 4. Beredskapsstyrka för FN-tjänst
1967/68 Utgift .................................................... 6 378 972
1968/69 Anslag
............................................... 6 900 000
1969/70 Förslag
............................................... 6 900 000
Från anslaget bestrids de årliga utgifterna för rekrytering, utbildning och
organisation av den svenska beredskapsstyrkan för FN-tjänst samt för verk
samheten vid arméstabens FN-avdelning.
Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp, 6,9
milj. kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Beredskapsstyrka för FN-tjänst för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 6 900 000 kr.

0 5. Kostnader för projektilröjning på Järvafältet
1967/68 Utgift ...................................... 300 000 Reservation . . . . —
1968/69 Anslag ...................................... 600 000
1969/70 Förslag
.................................. 700 000
Från anslaget betalas den projektilröjning inom norra Järvafältets ytter
områden som bedöms möjlig att genomföra i avvaktan på flyttningen av
1 1 och Ing 1 från Järvafältet. För projektilröjning på Järvafältet har t. o. m.
innevarande budgetår anvisats sammanlagt 1 620 000 kr.

Fortifikationsförvaltningen
Anslaget bör föras upp med 700 000 (+ 100 000) kr. Röjningen inom
norra delen av Järvafältet beräknas fortgå kontinuerligt. Relativt stora
områden kan numera ställas till förfogande för röjning.
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Departementschefen
Jag kommer senare denna dag att föreslå ytterligare 200 000 kr. på tillläggsstat II för budgetåret 1968/69 utöver det i riksstaten anvisade belop
pet på 400 000 kr. Utgifterna för projektilröjningen bör ses som en del av
kostnaderna för bortflyttning av den militära verksamheten på Järvafältet.
De bör därför beräknas utanför utgiftsramen för det militära försvaret.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Kostnader för projektilröjning på Järvafältet för
budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 700 000
kr.

O 6. Uppförande av en seismologisk multipelstation
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

............................................... 2 262 000
...............................................
250 000

Från anslaget betalas uppförande av en seismologisk multipelstation för
detektionsseismologisk forskning (prop. 1968: 49, SU 83, rskr 201).

Försvarets forskningsanstalt
Anslaget bör föras upp med 250 000 (— 2 012 000) kr.
Kostnaderna för att uppföra en seismologisk multipelstation i Hagfors
har visat sig bli högre än det i prop. 1968: 49 beräknade beloppet, 2 262 000
kr. Kostnadsökningen beror dels på att detaljrekognoseringen har klarlagt
att en av mätplatserna måste flyttas, varvid kostnaderna för elledningar
avsevärt har ökat, dels på att annat frekvensområde måste användas för
radiotransmissionen av mätdata, varvid apparaturen har blivit dyrare.

Departementschefen
Jag biträder forskningsanstaltens förslag. Jag hemställer, att Kungl.
Maj :t föreslår riksdagen
att till Uppförande av en seismologisk multipelstation för
budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 250 000
kr.

O 7. Seismologiska multipelstationen
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

.................................................... 400 000
.................................................... 490 000

Från anslaget bestrids utgifter för driften av den seismologiska multipel
station, som är under uppförande i Hagfors.
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Försvarets forskningsanstalt

Anslaget bör föras upp med 500 000 (+ 100 000) kr.

Departementschefen
Med lönekostnadspålägg beräknar jag medelsbehovet till 490 000 kr. Jag
hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Seismologiska multipelstationen för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 490 000 kr.
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KAPITALBUDGETEN
I. STATENS AFFÄRSVERKSFONDER
Försvarets fabriksverk
Byggnader och utrustning för försvarets fabriksverk
Med hänvisning till vad jag har anfört tidigare hemställer jag, att Kungl.
Maj :t föreslår riksdagen
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Bygg
nader och utrustning för försvarets fabriksverk för budget
året 1969/70 beräkna ett investeringsanslag av 40 000 000 kr.
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H. STATENS ALLMÄNNA FASTIGHETSFOND
5. Vissa skyddsrumsanläggningar
19G7/68 Utgift .... 5 398 974 Outnyttjat belopp . .
1968/69 Anslag .... 1 625 000
1969/70 Förslag
4 080 000

18 077 667

Från anslaget bestrids utgifter för andelar i gemensamma stabsplatser
för andra statliga myndigheter än civilförsvaret och krigsmakten m. m.

Telestyrelsen
För viss teleteknisk utrustning m. m. bör anvisas 2,4 milj. kr.

Civilförsvarsstyrelsen
Civilförsvarsstyrelsens del av anslaget bör föras upp med 3 775 000 kr.
För statliga civila myndigheters utrymmen i vissa ledningscentraler be
räknas 1 715 000 kr. Krigsmaktens kostnader för modernisering av fyra
bergfasta ledningscentraler beräknas till 880 000 kr. För att täcka kost
nadsökningar för statliga intressenter i ett befolkningsskyddsrum begärs
780 000 kr. För viss sambandsutrustning för gemensamma stabsplatser be
räknas 400 000 kr.

Departementschefen
Jag beräknar anslaget till 4 080 000 kr. Till viss teleteknisk utrustning
m. m. beräknas 2 000 000 (+ 1 575 000) kr. och för statliga myndigheters
utrymmen i vissa ledningscentraler 1 000 000 (+ 100 000) kr. Av sistnämn
da belopp utgör 290 000 kr. kostnader för modernisering av två lednings
centraler, vari ingår utrymmen även för krigsmakten. För att täcka kost
naderna för statliga myndigheters utrymmen i befolkningsskyddsrum be
räknas 780 000 (+ 780 000) kr. och till viss sambandsutrustning för gemen
samma stabsplatser 300 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Vissa skyddsrumsanläggningar för budgetåret 1969/
70 anvisa ett investeringsanslag av 4 080 000 kr.

6. Uppförande av förrådsbyggnader för civilförsvaret
1967/68 Utgift ............ 1 230 000 Outnyttjat belopp .
1968/69 Anslag
.... 5 000 000
1969/70 Förslag .... 3 655 000

3 939 000
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Från anslaget bestrids utgifter för att bygga förråd för civilförsvarets
mobiliseringsmateriel och centrala förrådsverksamhet m. m.

Byggnadsstyrelsen
För fortsatt utbyggnad av förråd för civilförsvaret behövs 3 milj. kr.

Departementschefen
För innevarande budgetår har medgivande lämnats att sätta igång förrådsbyggen av typen standardförråd till ett sammanlagt belopp av 8 milj.
kr. För ändamålet har anvisats 5 milj. kr. Den sålunda påbörjade utbygg
naden av förråd för civilförsvarsmateriel bör fortsätta under nästa bud
getår inom den kostnadsram för förrådsbyggen som försvarsutredningen
har räknat med i sitt utkast till budgetplan för perioden 1968/72.
Byggnadsstyrelsen har beräknat medelsförbrukningen under anslaget
för nästa budgetår till 3 milj. kr. Jag biträder byggnadsstyrelsens förslag.
Jag förordar att medel anvisas enligt följande investeringsplan och anslags
beräkning. Medel tas därjämte upp med 655 000 kr. för redan beslutade
beredskapsarbeten.

Investeringsplan
(1 000-tal kr.)
Kostnadsram
Byggnadsobjekt

Strängnäs, tillbyggnad. .
Strängnäs, om- och tillbyggnad.........................
Strängnäs, explosivämnesförråd.................
Fastighetsförvärv............
Undsättningskårsförråd .
Basområdesförråd...........
Standardförråd för civilförsvarsmateriel...........
Summa

Medelsförbrukning

Faktisk
1.4. 1967 1.4. 1968 tom
1967/68

Beräknad för
1968/69

480

480

467

13

2 323

2 323

2

1 000

160
131
5 538
2 240

160
131
5 435
2 276

158
131
4 687
1 217

8 000

11 054

18 872

21 859

—
6 662

Färdig
Bygg
start ställande
mån/år mån/år

1969/70
7.64

6.65

1 000

2.69

2.70
10.66

2

—

12.65

—

—

—

—

724
934

24
102

9.65
11.66

3.68
3.69

6 266

1 874

8 939

3 000

successivt
—

—

Anslagsberäkning
(1 000-tal kr.)
Medelstillgång

Beräknad medelsförbrukning

Behållning 1.7.1968................ ...............
Anslag för 1968/69................. ...............
Anslag för 1969/70 (förslag). ...............

3 939
5 000
3 000

1968/69...................................... ...............
1969/70...................................... ...............

Summa 11 939

8 939
3 000

Summa 11 939

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Uppförande av förrådsbyggnader för civilförsvaret
för budgetåret 1969/70 anvisa ett investeringsanslag av
3 655 000 kr.
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7. Vissa byggnadsarbeten vid statens civilförsvarsskola i Rosersberg
1967/68 Utgift ........... 2 209 108 Outnyttjat belopp
1968/69 Anslag ....
1 000
1969/70 Förslag
1 284 000

1 156 000

Byggnadsstyrelsen
Byggnadsarbetena med den projekterade förläggningsbyggnaden för sta
tens civilförsvarsskola i Rosersberg kommer att påbörjas under budgetåret
1969/70. Medelsförbrukningen härför beräknas till 600 000 kr.
För anslutning av skolans avloppssystem till Käppalatunneln beräknas
en medelsförbrukning av 1 650 000 kr. för budgetåret 1969/70.

Departementschefen
Byggnadsstyrelsen har beräknat medelsförbrukningen under anslaget för
nästa budgetår till 2 261 000 kr. Jag biträder byggnadsstyrelsens förslag.
Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande investe
ringsplan och anslagsberäkning.

Investeringsplan
(1 000-tal kr.)
Kostnadsram
Byggnadsobjekt

Medelsförbrukning

Faktisk
1.4. 1967 1.4. 1968 torn
1967/68

Beräknad för
1968/69

Färdig
Bygg
start ställ ande
mån/år mån/är

1969/70

Rosersberg, varmgarage
Rosersberg, förläggningsbyggnad.........................
Rosersberg, anslutning
till Käppalatunneln...
Summa

2 924

3 150

3 065

975

1 100
1650

_

4 125

5 815

2 924

130

11

4.67

3.68

50

600

11.69

11.70

1 650

8.69

2.70

180

2 261

—

—

Anslagsberäkning
(1 000-tal kr.)
Medelstillgång

Beräknad medelsförbrukning

Behållning 1.7.1968................ ...............
Anslag för 1968/69.................. ...............
Anslag för 1969/70 (förslag). ...............

1 156
1
1 284

Summa

2 441

1968/69...................................... ...............
1969/70...................................... ...............
Summa

180
2 261
2 441

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Vissa byggnadsarbeten vid statens civilförsvars
skola i Rosersberg för budgetåret 1969/70 anvisa ett investeringsanslag av 1 284 000 kr.
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m. FÖRSVARETS FASTIGHETSFOND
Kasernbyggnaders delfond
1. Byggnadsarbeten för gemensamma ändamål
1967/68 Utgift .... 1 950 448 Outnyttjat belopp ... 16 410 629
1968/69 Anslag . .
889 000
1969/70 Förslag . . 18 700 000
Från anslaget betalas nybyggnad av lokaler som är gemensamma för för
svaret samt av lokaler för försvarets radioanstalt.

Fortifikationsförvaltningen
För budgetåret 1969/70 beräknar fortifikationsförvaltningen medelsför
brukningen under anslaget till 19,5 milj. kr. Med hänsyn till beräknat out
nyttjat belopp vid utgången av budgetåret 1968/69 föreslås att anslaget för
budgetåret 1969/70 förs upp med 18,7 milj. kr.
Fördelningen av medelsbehovet framgår av följande sammanställning.
Medelsför
brukning
(1 000-tal kr.)

Byggnadsobjekt
A. Företag påbörjade före 1.7.1968
1. Nybyggnad av lokaler för militärområdesstaben i Östersund......
2. Merkostnader för tidigare beslutade objekt......................................

400
50
Summa A

450

B. Företag avsedda att påbörjas 1968/69
3. Nybyggnad av lokaler för den tekniska sektionen vid försvarets radioanstalt
4. Nybyggnad av förvaltningsbyggnad för fortifikationsförvaltningen m. fl. ...

2640
17000

Summa B

19640

C. Företag avsedda att påbörjas 1969/70
5. Diverse smärre byggnadsföretag.........................................................

500
Summa G

500

Summa A—C
Reducering av medelsbehovet

20590
1090

Beräknat medelsbehov

19500

3. Behovet av nybyggnad av lokaler för den tekniska tjänsten vid för
svarets radioanstalt har anmälts i prop. 1968: 109 (s. 169). Kungl. Maj :t
uppdrog den 28 juni 1968 åt fortifikationsförvaltningen att låta utföra bygg
nadsföretaget inom en kostnadsram av 3,5 milj. kr. enligt prisläget den 1
april 1967.
4. Behovet av nybyggnad av förvaltningsbyggnad för fortifikationsförvalt
ningen m. fl. har senast anmälts i prop. 1968: 109 (s. 170). Kungl. Maj :t
uppdrog den 28 juni 1968 åt fortifikationsförvaltningen att låta utföra ny
byggnad av förvaltningsbyggnad för fortifikationsförvaltningen m. fl. samt
om- och tillbyggnad av ridhuset vid Livgardesskvadronen inom en kost
nadsram av 56 milj. kr. enligt prisläget den 1 april 1967.
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Departementschefen
Fortifikationsförvaltningen har beräknat medelsförbrukningen under an
slaget för nästa budgetår till 19,5 milj. kr. Jag biträder fortifikationsförvaltningens förslag. Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas en
ligt följande investeringsplan och anslagsberäkning.

Investeringsplan
(1 000-tal kr.)
Kostnadsram
Byggnadsobjekt

Medelsförbrukning

Faktisk
1.4.1967 1.4.1968 tom
1967/68

Beräknad för
1968/69

Bygg
start
mån/år

1969/70

Färdigstäl
lande
mån/är

A. Företag påbörjade före
1.7.1968

1. Nybyggnad av värmecentral m. m. vid för
svarets radioanstalt. ..
2. Nybyggnad av lokaler
för militärområdesstaben i Östersund............
3. Diverse smärre bygg
nadsföretag ....................
4. Merkostnader för tidi
gare beslutade objekt..
Summa A

1 320

1 360

452

908

3 900

3 900

633

2 867

226

161

65

—

—

—

201

50

._ '

5 220

5 486

1 246

4 041

450

—

—

3 500

3 640

1 000

2 640

9.68

12.69

900

940

J700

10.68

7.69

56 000

58 200

213 900

17 000

10.68

10.71

—

—

__

280

__

__

__

60 400

62 780

—

15 880

19 640

—

—

400

1.68

1.69

2.68

4.69

' __

B. Företag avsedda att på
börjas 1968/69

5. Nybyggnad av lokaler
för den tekniska sektio
nen m. m. vid försva
rets radioanstalt...........
6. Nybyggnad av garage
med körcentral för militärområdesstaben i
Kristianstad m. fl.........
7. Nybyggnad av förvalt
ningsbyggnad för forti
fikationsförvaltningen
m. fl.................................
8. Diverse smärre bygg
nadsföretag ....................
Summa B
C. Företag avsedda att på
börjas 1969/70

9. Diverse smärre bygg
nadsföretag ....................
Summa C
Summa A—C
Reducering av medelsbe
hovet ................................
Beräknat medelsbehov...

500
—

—

—

—

500

65 620

68 266

1 246

19 921

20 590

—
__

—

—

__

3 421

1 090

__

__

—

M6 500

19 500

—

—

-1

—

—

__

1 Därutöver 240 000 kr. under investeringsanslaget Byggnadsarbeten för armén
2 Därutöver 5,6 milj. kr. under investeringsanslaget Vissa kostnader för fortifikationsförvaltningens förvaltningsbyggnad
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Anslagsberäkning
(1 OOO-tal kr.)
Medelstillgång

Beräknad medelsförbrukning

Outnyttjat belopp 1.7.1968...................
Anslag för 1968/69..................................
Anslag för 1969/70 (förslag). ................

16 411
889
18 700

1968/69....................................................... 16 500
1969/70........................................................ 19 500
______________

Summa 36 000

Summa 36 000

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Byggnadsarbeten för gemensamma ändamål för
budgetåret 1969/70 anvisa ett investeringsanslag av 18700000
kr.

2. Byggnadsarbeten för armén
1967/68 Utgift . . 34 533 887 Outnyttjat belopp
1968/69 Anslag . .
1 000
1969/70 Förslag
. 42 370 000

40 379 393

Från anslaget betalas nybyggnad av lokaler för arméns förband m. m.

Fortifikationsförvaltningen
För budgetåret 1969/70 beräknar fortifikationsförvaltningen medelsför
brukningen under anslaget till 46 750 000 kr. Med hänsyn till beräknat
outnyttjat belopp vid utgången av budgetåret 1968/69 föreslås att anslaget
för budgetåret 1969/70 förs upp med 42 370 000 kr.
Fördelningen av medelsbehovet framgår av följande sammanställning.
Medelsför
brukning
(1000-tal kr.)

Byggnadsobjekt
A.
1.
2.
3.
4.
5.

Företag påbörjade före 1.7.1968

I 2. Nybyggnad av matinrättning................................................................................
I 5. Utbyggnad av motorområde.................................................................................
I 21. Nybyggnad av matinrättning..............................................................................
JS. Utbyggnad av motorområde...................................................................................
Merkostnader för tidigare beslutade objekt...............................................................
Summa A

1 280
1 558
1 650
342
100
4930

B.

Företag avsedda att påbörjas 1968/69

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

117. Nybyggnad av militärrestaurang.......................................................................
I 19. Nybyggnad av förrådsbyggnad m.m...................................................................
Ing 3. Nybyggnad av flygtjänstbyggnad för helikopterskolan..............................
HS. Utbyggnad av hundskolan (etapp2).....................................................................
Krigsförråd..........................................................................................................................
Förråd för utbildningsammunition...............................................................................
Diverse smärre byggnadsföretag....................................................................................

4 000
2 500
450
1 500
3 000
300
1710

Summa B

13 460
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C. Företag avsedda att påbörjas 1969/70
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

I 2. Utbyggnad av motorområde (etapp 1)...............................................................
I 3. Utbyggnad av motorområde (etapp 1)...............................................................
111. Skolskjutningsbana..................................................................................................
113. Utbyggnad av motorområde.................................................................................
114. Nybyggnad av vakt- och arrestbyggnad............................................................
117. Nybyggnad av tygverkstad...................................................................................
X 20. Nybyggnad av tygverkstad...................................................................................
I 21. Nybyggnad av vakt- och arrestbyggnad............................................................
121. Utbyggnad av motorområde.................................................................................
P 1. Om- och tillbyggnad av lokaler för intendentur- och sjukvårdsmaterieltjänsten.................................................................................................................................
A 9. Dagvattenledningar..................................................................................................
A 7. Tillbyggnad av övnings- och vårdhall.........................................
A 7. Om- och tillbyggnad av sjukhus...........................................................................
Ing 2. Nybyggnad av matinrättning............................................................................
Ing 2. Nybyggnad av värmecentral..............................................................................
T 2. Utbyggnad av motorområde..................................................................................
HS. Utbyggnad av hundskolan (etapp 3)....................................................................
ArtSS. Nybyggnad av utbildningsanordningar (etapp 2)........................................
Utbyggnad av läger...........................................................................................................
Krigsförråd..........................................................................................................................
Förråd för utbildningsammunition...............................................................................
Förråd för förvaring av vapen.......................................................................................
Diverse smärre byggnadsföretag....................................................................................

1 000
1 000
390
1 000
500
1 000
1 500
485
800
600
700
600
1 000
1 500
750
700
1 000
500
5 000
6 000
1 200
750
4 000

Summa C

31 975

Summa A—G
Reducering av medelsbehovet

50 365
3 615

Beräknat medelsbehov

46 750

1. Behovet av nybyggnad av matinrättning vid I 2 har senast anmälts i
prop. 1968:109 (s. 175). Kungl. Maj :t uppdrog den 23 februari 1968 åt
fortifikationsförvaltningen att låta utföra byggnadsföretaget inom en kost
nadsram av 5 350 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1967. Kostnaderna be
räknas numera kunna begränsas till 4,5 milj. kr. enligt prisläget den 1 april
1968.
3. Behovet av nybyggnad av matinrättning vid I 21 har senast anmälts i
prop. 1968:109 (s. 176). Kungl. Maj :t uppdrog den 23 februari 1968 åt
fortifikationsförvaltningen att låta utföra bygnadsföretaget inom en kost
nadsram av 6,3 milj. kr. enligt prisläget den 1 april 1967. Kostnaderna be
räknas numera kunna begränsas till 5 milj. kr. enligt prisläget den 1 april
1968.
6. Behovet av nybyggnad av militärrestaurang vid 117 har senast anmälts
i prop. 1968: 109 (s. 175). Kungl. Maj :t uppdrog den 19 april 1968 åt forti
fikationsförvaltningen att utarbeta bygghandlingar för byggnadsföretaget.
Förvaltningen har redovisat bygghandlingar för objektet. Byggnadskostnaderna beräknades därvid till 8 950 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1968.
Sedan anbud infordrats har fortifikationsförvaltningen anmält att byggnadskostnaderna beräknas kunna begränsas till 6 525 000 kr. enligt pris
läget den 1 april 1968. För att möjliggöra uppförande av militärrestau
rangen behövs därutöver medel för att förvärva ett markområde med en
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därpå uppförd garage- och verkstadsbyggnad, som framdeles kan användas
för att tillgodose olika lokalbehov för regementet. Kostnaderna för förvär
vet beräknas till 430 000 kr., varav 360 000 kr. hänför sig till värdet av bygg
naden. Sistnämnda belopp föreslås skola bestridas från förevarande anslag.
— Kungl. Maj :t uppdrog den 13 december 1968 åt fortifikationsförvaltningen att låta utföra byggnadsföretaget inom en kostnadsram av 6 525 000
kr. enligt prisläget den 1 april 1968. Kungl. Maj :t bemyndigade samtidigt
fortifikationsförvaltningen att disponera 360 000 kr. för att förvärva förenämnda garage- och verkstadsbyggnad.
7. Behovet av nybyggnad av förrådsbyggnad vid I 19 har senast anmälts
i prop. 1968:109 (s. 178). Kungl. Maj :t uppdrog den 15 augusti 1968 åt
fortifikationsförvaltningen att låta utföra byggnadsföretaget inom en kost
nadsram av 3 630 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1967.
8. Behovet av nybyggnad av flygtjänstbyggnad för helikopterskolan vid
Ing 3 har senast anmälts i prop. 1968: 109 (s. 177). Sedan fortifikations
förvaltningen redovisat bygghandlingar uppdrog Kungl. Maj :t den 26 april
1968 åt förvaltningen att låta utföra byggnadsföretaget inom en kostnads
ram av 1,2 milj. kr. enligt prisläget den 1 april 1967.
9. Behovet av utbyggnad av arméns hundskola i Sollefteå har senast an
mälts i prop. 1968: 109 (s. 178). Kungl. Maj :t uppdrog den 28 juni 1968
åt fortifikationsförvaltningen att låta utföra etapp 2 av utbyggnaden inom
en kostnadsram av 2 640 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1967. I denna
etapp ingår nybyggnad av värmecentral, ekonomibyggnad, dressyrbyggnad,
avfallsbod samt yttre arbeten m. m.
13. Behovet av utbyggnad av motorområde vid I 2 har tidigare anmälts
i prop. 1966: 1 (bil. 6 s. 294). Fortifikationsförvaltningen har efter samråd
med chefen för armén och statskontoret redovisat förslag till byggnadsprogram för utbyggnad av motorområdet (etapp 1). Förslaget omfattar ny
byggnad av smörj- och tvätthall, drivmedelsanläggning, smörjbryggor, spolplatta, planer m. m. Anordningarna avses för service av fordonsbeståndet
vid regementet samt vid Karlstads försvarsområdesstab och Bergslagens
militärområdesstab. Kungl. Maj :t uppdrog den 14 september 1967 åt för
valtningen att utarbeta bygghandlingar för utbyggnaden. Förvaltningen har
sedermera redovisat sådana handlingar. Byggnadskostnaderna har därvid
beräknats till 2 580 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1968.
14. Behovet av utbyggnad av motorområde vid I 3 har senast anmälts
i prop. 1968: 109 (s. 175). Sedan fortifikationsförvaltningen redovisat bygg
handlingar uppdrog Kungl. Maj :t den 15 augusti 1968 åt förvaltningen att
låta utföra byggnadsföretaget inom en kostnadsram av 1 860 000 kr. enligt
prisläget den 1 april 1968.
15. Behovet av tillbyggnad av skolskjutningsbana vid I 11 har tidigare
anmälts i prop. 1966:1 (bil. 6 s. 289). Fortifikationsförvaltningen har ef
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ter samråd med chefen för armén och statskontoret redovisat förslag till
byggnadsprogram för tillbyggnad av skolskjutningsbanan. Kungl. Maj :t upp
drog den 2 september 1966 åt förvaltningen att utarbeta bygghandlingar för
tillbyggnaden. Sådana handlingar har sedermera redovisats. Kostnaderna har
därvid beräknats till 390 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1968.
16. Behovet av utbyggnad av motorområde vid I 13 har tidigare anmälts
i prop. 1966: 1 (bil. 6 s. 294). Fortifikationsförvaltningen har efter samråd
med chefen för armén och statskontoret redovisat förslag till byggnads
program för utbyggnad av motorområdet. Förslaget omfattar nybyggnad
av utbildningsgarage, distributionsbyggnad för drivmedel, smörj bryggor,
spolplatta, planer in. m. Kungl. Maj :t uppdrog den 1 april 1966 åt förvalt
ningen att utarbeta bygghandlingar för utbyggnaden. Förvaltningen bar
sedermera redovisat huvudhandlingar för företaget. Kostnaderna har där
vid beräknats till 2 430 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1968.
17. Behovet av nybyggnad av vakt- och arrestbyggnad vid I 14 har tidi
gare anmälts i prop. 1966: 1 (bil. 6 s. 291). Fortifikationsförvaltningen har
efter samråd med chefen för armén, försvarets sjukvårdsstyrelse och stats
kontoret redovisat förslag till byggnadsprogram för nybyggnaden. Kungl.
Maj :t uppdrog den 2 september 1966 åt förvaltningen att utarbeta bygg
handlingar för byggnadsföretaget. Sådana handlingar har sedermera re
dovisats. Kostnaderna har därvid beräknats till 690 000 kr. enligt prisläget
den 1 april 1968.
18. Behovet av nybyggnad av tygverkstad vid I 17 har senast anmälts i
prop. 1968: 109 (s. 177). Kungl. Maj :t uppdrog den 15 december 1967 åt
fortifikationsförvaltningen att utarbeta bygghandlingar för tygverkstaden.
Fortifikationsförvaltningen har sedermera redovisat huvudhandlingar för
byggnadsföretaget. Kostnaderna har därvid beräknats till 2,5 milj. kr.
enligt prisläget den 1 april 1967, vilket motsvarar 2,6 milj. kr. enligt pris
läget den 1 april 1968.
19. Vid I 20 föreligger behov av nybyggnad av tygverkstad. Fortifika
tionsförvaltningen har efter samråd med chefen för armén, försvarets ma
terielverk och försvarets rationaliseringsinstitut redovisat förslag till bygg
nadsprogram för nybyggnad av en för I 20 och K 4 gemensam tygverkstad.
Nuvarande tygverkstad för förbanden är inrymd i otidsenliga lokaler inom
I 20:s och K 4:s kasernområden. Huvuddelen av lokalerna måste utrym
mas i samband med pågående vägomläggning vid I 20 och med anledning av
att K 4:s nuvarande kasernområde har överlåtits till Umeå stad. Enligt för
slaget skall en ny tygverkstad med en yta av ca 1 550 m2 uppföras inom
I 20:s och K 4:s motorområde. I verkstaden skall inrymmas verkstäder,
varmförråd, personalrum och expeditioner m. m. Vidare skall uppföras ett
kallförråd med en yta av 540 m2. Kostnaderna har uppskattats till 3,5 milj.
kr. enligt prisläget den 1 april 1968. — Kungl. Maj :t uppdrog den 13 de
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cember 1968 åt fortifikationsförvaltningen att utarbeta bygghandlingar för
obj ektet.
20. Vid I 21 behövs en ny vakt- och arrestbyggnad. De nuvarande vaktoch arrestlokalerna är inrymda i en äldre barackbyggnad, som är otidsen
lig och ohygienisk. Fortifikationsförvaltningen har efter samråd med che
fen för armén, försvarets sjukvårdsstyrelse och statskontoret redovisat
förslag till byggnadsprogram för nybyggnad av en vakt- och arrestbyggnad.
Kungl. Maj :t uppdrog den 30 september 1966 åt förvaltningen att utarbeta
bygghandlingar för nybyggnaden. Sådana handlingar har sedermera redo
visats. Kostnaderna har därvid beräknats till 485 000 kr. enligt prisläget
den 1 april 1968.
21. Behovet av nybyggnad av motor område vid I 21 har senast anmälts
i prop. 1968: 109 (s. 178). Fortifikationsförvaltningen har redovisat bygg
handlingar för nybyggnaden. Byggnadskostnaderna har därvid beräknats
till 1 320 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1967, vilket motsvarar 1 370 000
kr. enligt prisläget den 1 april 1968.
22. Behovet av om- och tillbyggnad av förråds- och vårdlokaler för inten
dentur- och sjukvårdsmaterieltjänsten vid P 1 har tidigare anmälts i prop.
1966: 1 (bil. 6 s. 293). Fortifikationsförvaltningen har redovisat bygghand
lingar för byggnadsföretaget. Kostnaderna har därvid beräknats till 1 060 000
kr. enligt prisläget den 1 april 1966, vilket motsvarar 1 145 000 kr. enligt
prisläget den 1 april 1968.
23. Vid A 9 behövs nya dagvattenledningar. Fortifikationsförvaltningen
har redovisat förslag till byggnadsprogram för nybyggnad av dagvatten
ledningar m. in. — Kungl. Maj :t uppdrog den 30 september 1966 åt för
valtningen att utarbeta bygghandlingar för nybyggnaden. Sådana handlingar
har sedermera redovisats. Kostnaderna har därvid beräknats till 700 000 kr.
enligt prisläget den 1 april 1968.
24. Behovet av utökning m. m. av övnings- och vårdhall vid A 7 för Lv 2
har tidigare anmälts i prop. 1965: 1 (bil. 6 s. 336). Kungl. Maj :t uppdrog
den 11 februari 1966 åt fortifikationsförvaltningen att utarbeta bygghand
lingar för objektet. Sådana handlingar har sedermera redovisats. Kostna
derna har därvid beräknats till 600 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1968.
25. Vid A 7 föreligger vidare behov av om- och tillbyggnad av sjukhu
set. Fortifikationsförvaltningen har efter samråd med chefen för armén,
försvarets sjukvårdsstyrelse och statskontoret redovisat förslag till bygg
nadsprogram för detta objekt. Enligt förslaget skall den slutna vården för
Visby garnison centraliseras till A 7:s sjukhus. I samband därmed skall
den nuvarande vårdavdelningen med 24 platser ökas med 20 platser. Kungl.
Maj :t uppdrog den 21 oktober 1966 åt förvaltningen att utarbeta bygghand
lingar för byggnadsföretaget. Sådana handlingar har sedermera redovisats.
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Kostnaderna har därvid beräknats till 1 550 000 kr. enligt prisläget den 1
april 1968.
26. Vid Ing 2 behövs en ny matinrättningsbyggnad. Den nuvarande matinrättningsbyggnaden, som färdigställdes år 1906, består av en matsals
avdelning utförd i trä, en köksavdelning av tegel och en förrådsavdelning
av trä med källare av betong. Byggnaden är starkt försliten och fyller inte
nutida krav i fråga om planlösning, utrymmen för utspisnings-, arbetsoch personallokaler samt förråd, hygieniska anordningar m. m. Fortifikationsförvaltningen har redovisat förslag till byggnadsprogram för nybygg
nad av matinrättningen. Kungl. Maj:t uppdrog den 29 september 1967 åt
förvaltningen att utarbeta bygghandlingar för byggnadsföretaget. Förvalt
ningen har sedermera redovisat huvudhandlingar för nybyggnaden. Kost
naderna har därvid beräknats till 5 250 000 kr. enligt prisläget den 1 april
1968.
27. Vid Ing 2 föreligger vidare behov av nybyggnad av värmecentral
och centralisering av värmeförsörjningen. Värmeförsörjningen vid rege
mentet sker f. n. från sju separata värmecentraler, en ångcentral och en
varmluftpanna. Anläggningarna är omoderna och otillfredsställande från
driftekonomisk synpunkt. I samband med planerade nybyggnader m. m.
vid regementet kommer värmebehovet att öka väsentligt. Fortifikationsförvaltningen har redovisat förslag till byggnadsprogram för nybyggnad av
värmecentral m. m. — Kungl. Maj :t uppdrog den 13 januari 1967 åt för
valtningen att utarbeta bygghandlingar för byggnadsföretaget. Sådana hand
lingar har sedermera redovisats. Kostnaderna har därvid beräknats till
2 860 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1968.
28. Behovet av utbyggnad av motorområde vid T 2 har tidigare anmälts
i prop. 1968: 109 (s. 178). Kungl. Maj :t uppdrog den 14 september 1967 åt
fortifikationsförvaltningen att utarbeta bygghandlingar för utbyggnaden.
Sådana handlingar har sedermera redovisats. Byggnadskostnaderna be
räknades därvid till 3,5 milj. kr. enligt prisläget den 1 april 1967, vilket mot
svarar 3 625 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1968.
29. Vid arméns hundskola behövs ett nytt djursjukhus (etapp 3 av hund
skolans utbyggnad). Fortifikationsförvaltningen har efter samråd med che
fen för armén och statskontoret redovisat förslag till byggnadsprogram för
nybyggnad av djursjukhuset. Enligt förslaget skall nybyggnaden innehålla
lokaler dels för de funktioner som direkt hänger samman med djursjuk
vården vid hundskolan, dels för civil djursjukvård. Sistnämnda lokaler har
till huvuddelen förlagts i en särskild del av byggnadskroppen. Beträffande
lokalerna för den civila djursjukvården är förslaget baserat på behovsunderlag som har lämnats av chefen för armén efter samråd med de civila
intressenterna. Dessa representeras av en för ändamålet bildad stiftelse, be
nämnd Sollefteå djursjukhus. Kostnaderna har uppskattats till 3 435 000
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kr. enligt prisläget den 1 april 1968, varav 2,3 milj. kr. för den del som av
ses för hundslcolan och 1 135 000 kr. för den civila delen. Stiftelsen har
åtagit sig att bestrida den del av byggnads- och anläggningskostnaderna,
som faller på den civila delen av djursjukhuset. När djursjukhuset är
färdigbyggt skall stiftelsen upplösas och staten får då fritt disponera djur
sjukhuset i sin helhet. Privatpatienterna skall erlägga betalning till staten
såväl för tjänster som veterinärpersonalen utför som för administrativa och
andra kostnader som patienterna orsakar.
30. Behovet av nybyggnad av utbildningsanordningar vid Trängslet för
artilleriskjutskolan har senast anmälts i prop. 1968:109 (s. 179). Kungl.
Maj :t uppdrog den 14 september 1967 åt fortifikationsförvaltningen att ut
arbeta bygghandlingar för byggnadsföretaget. Sådana handlingar har seder
mera redovisats. Kostnaderna har därvid beräknats till 2 milj. kr. enligt
prisläget den 1 april 1967, vilket motsvarar 2,1 milj. kr. enligt prisläget den
1 april 1968.
31. För utbyggnad av läger för armén behövs 5 milj. kr. Medlen avses
främst för att ställa i ordning tältplatser (dränering och planering), dra
fram elkraft och bygga sanitetslius.
32—33. För nybyggnad av krigsförråd och utbyggnad av förråd för utbildningsammunition behövs 6 milj. kr. resp. 1,2 milj. kr.
34. För att stärka inbrottsskyddet vid vapenförråd måste ett antal för
råd flyttas. Detta medför kostnader för nybyggnad av förråd med 750 000 kr.
35. För diverse smärre byggnadsföretag behövs 4 milj. kr.

Departementschefen
Fortifikationsförvaltningen har beräknat medelsförbrukningen under an
slaget för nästa budgetår till 46 750 000 kr. Jag biträder fortifikationsförvaltningens förslag. Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas en
ligt följande investeringsplan och anslagsberäkning. För samtliga nya ob
jekt utom för nybyggnad av tygverkstad vid I 20 och djursjukhus vid ar
méns hundskola har fortifikationsförvaltningen redovisat färdiga hu
vudhandlingar. Om riksdagen inte har något att erinra, torde det också
för nästa budgetår få ankomma på Kungl. Maj :t att efter prövning av huvud
handlingarna och inom ramen för det anslag, som anvisas av riksdagen,
besluta om de redovisade företagen skall utföras. Skulle något objekt med
hänsyn till pågående översyn av försvarets fredsorganisation inte anses böra
utföras, bör Kungl. Maj :t vidare kunna ersätta detta med annat objekt
oberoende av att objektet inte har tagits upp i investeringsplanen.
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Investeringsplan
(1 000-tal kr.)
Kostnadsram
Byggnadsobjekt

1

Medelsförbrukning

Faktisk
1.4.1967 1.4.1968 tom
1967/68
2

4

3

Beräknad för
1968/69

1969/70

5

6

Bygg Färdig
start ställande
mån/år mån/år
7

8

A. Företag påbörjade före
1.7.1968

1. 12. Nybyggnad av
matinrättning m. m. .
2. I 2. Nybyggnad av
vakt- och arrestbyggnad................................
3. I 2. Dagvattenled
ningar inom kasern
området .......................
4. I 3. Dagvattenled
ningar inom kasern
området ........................
5. 15. Utbyggnad av mo
torområde ....................
6. 111. Nybyggnad av
värmecentral m. m. . .
7. 112. Nybyggnad av
värmecentral m. m. ..
8. I 21. Nybyggnad av
matinrättning m. m. .
9. I 21. Nybyggnad av
värmecentral...............
10. P 7 Y. Nybyggnad av
värmecentral...............
11. P 18. Nybyggnad av
värmecentral...............
12. A 9. Nybyggnad av
bastu.............................
13. Lv 4. Om- och till
byggnad av underofficersmäss........................
14. Lv 5. Nybyggnad av
bastu..............................
15. Lv 7. Nybyggnad av
matsalsbyggnad.........
16. JS. Utbyggnad av mo
torområde ....................
17. ArtSS. Utbyggnad av
läger vid Trängslet.. .
18. ArtSS. Nybyggnad av
utbildningsanordningar vid Trängslet
(etapp 1).......................
19. Krigsförråd..................
20. Förråd för utbildningsammunition....
21. Diverse smärre bygg
nadsföretag ..................
22. Merkostnader för tidi
gare beslutade objekt
Summa A

5 350

4 500

520

2 700

540

400

285

650

600

480

480

480
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6 150

5 500

1 842

2 100

2 750

2 500

694

2 480

2 300

6 300

1 280

5.68

6.70

115

9.67

7.68

120

9.67

8.68

9.67

8.68

1.68

1.70

1 806

10.67

12.68

565

1 735

1.68

1.69

5 000

850

2 500

1 650

5.68

6.70

2 050

2 050

663

1 387

_

1.68

1.69

2 100

2 000

564

1 436

1.68

1.69

2 630

2 630

1 079

1 551

2.68

2.69

425

350

186

164

1.68

10.68

690

600

244

356

1.68

10.68

450

400

283

117

1.68

10.68

1 740

1 740

962

778

_

1.68

10.68

3 250

3 250

1 408

1 500

342

1.68

8.69

10.64

10.68

257
1 558

16 350

16 350

15 743

607

_

2 100
—

2 100
14 623

914
6 673

1 186
7 950

—

7.67
—

10.68
—

__

1 900

1 046

854

—

____

—

_

5 190

2 836

2 354

____

____

____

—

____

—

500

100

—

—

56 485

74 463

38 060

32 073

4 930

—

—
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2

3

4

400

400

350

6

5
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7

8

B. Företag avsedda att på
börjas 1968/69

23. 111. Förvärv av soldat
hemmet Elvagården..
24. I 17. Nybyggnad av
militärrestaurang....
25. I 19. Nybyggnad av
förrådsbyggnad m. m.
26. Ing 3. Nybyggnad av
flygtjänstbyggnad för
helikopterskolan.........
27. HS. Utbyggnad av
hundskolan (etapp 2).
28. Krigsförråd..................
29. Förråd för utbildningsammunition.................
30. Diverse smärre bygg
nadsföretag ..................
Summa B
C.

7 225

6 885

3 630

3 800

1 200

1 250

2 640

2 750
----

—

_
15 095

_
15 085

_
_

50
2 000

4 000

10.68

10.70

200

2 500

6.69

10.70

800

450

10.68

10.69

—

1 000
2 050

1 500
3 000

8.68
—

8.70
—

_

1 200

300

_

_

__

2 290

1 710

__

—

350

9 590

13 460

—

—

1 000

10.69

10.71

1 000

10.69

1.71

390

8.69

6.70

1 000

10.69

10.70

500

10.69

10.70

_

1 000

10.69

1.72

_

1 500

10.69

10.71

485

8.69

6.70

800

10.69

7.71

600

1.70

1.71

700

8.69

6.70

Företag avsedda att på
börjas 1969/70

31. I 2. Utbyggnad av
motorområde (etapp 1)
32. I 3. Utbyggnad av
motorområde (etapp 1)
33. I 11. Skolskjutningsbana..............................
34. I 13. Utbyggnad av
motorområde...............
35. I 14. Nybyggnad av
vakt- och arrestbyggnad................................
36. I 17. Nybyggnad av
tygverkstad.................
37. I 20. Nybyggnad av
tygverkstad.................
38. I 21. Nybyggnad av
vakt- och arrestbyggnad................................
39. I 21. Utbyggnad av
motorområde...............
40. P 1. Om- och tillbygg
nad av lokaler för in
tendentur- och sjuk
vår dsmaterieltjänsten
41. A 9. Dagvattenled
ningar............................
42. A 7. Tillbyggnad av
övnings- och vårdhall.
43. A 7. Om- och tillbygg
nad av sjukhus...........
44. Ing 2. Nybyggnad av
matinrättning.............
45. Ing 2. Nybyggnad av
värmecentral...............
46. T 2. Utbyggnad av
motorområde...............
47. HS. Utbyggnad av
hundskolan (etapp 3).

2 580
2 815

1 860

_

__

390

_

2 430
690
2 500

2 600

_

3 500

_
_

485
1 320

_

1 370

1 145

_

700
600

_
__

_

_
_

600

8.69

6.70

1 000

8.69

10.70

_

1 500

10.69

10.71

750

1.70

1.71

700

3.70

1.72

1 000

10.69

1.71

2 860

_
_
_

3 500

3 625

_

_
_

—

2 300

—

—

_

_
_

1 550
5 250
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2

1
48. ArtSS. Nybyggnad av
utbildningsanordningar (etapp 2).........
49. Utbyggnad av läger..
50. Krigsförråd..................
51. Förråd för utbildningsammunition.................
52. Förråd för förvaring av
vapen............................
53. Diverse smärre byggnadsföretag..................

4

3

5

6

7

8

2 000
—
—

2 100
—
—

—
—
—

—
—
—

500
5 000
6 000

5.70
8.69
—

4.72
6.70
—

—

—

—

—

1 200

—

—

—

750

—

—

750

—

—

—

—-

—

—

—

12 135

36 785

—
—

4 000

—

31 975

Summa A—C
Reducering av medelsbehovet....................................

83 715

126 333

38 410

41 663

50 365

—
—

—
—

—

—

—

5 663

3 615

—

—

Beräknat medelsbehov.. .

—

—

—

36 000

46 750

-1

—

Summa C

Anslagsberäkning
(1 OOO-tal kr.)
Medelstillgång

Beräknad medelsförbrukning

Outnyttjat belopp 1.7.1968...................
Anslag för 1968/69..................................
Anslag för 1969/70 (förslag). ................

40 379
1
42 370

1968/69........................................................ 36 000
1969/70........................................................ 46 750
______________

Summa 82 750

Summa 82 750

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Byggnadsarbeten för armén för budgetåret 1969/70
anvisa ett investeringsanslag av 42 370 000 kr.

3. Byggnadsarbeten för marinen
1967/68 Utgift .
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

9 477 234 Outnyttjat belopp .
1 000
12 413 000

. 17 585 619

Från anslaget betalas nybyggnad av lokaler för flottan och kustartilleriet.

Fortifikationsförvaltningen
För budgetåret 1969/70 beräknar fortifikationsförvaltningen medelsför
brukningen under anslaget till 16 milj. kr. Med hänsyn till beräknat out
nyttjat belopp vid utgången av budgetåret 1968/69 föreslås att anslaget för
budgetåret 1969/70 förs upp med 12 413 000 kr.
Fördelningen av medelsbehovet framgår av följande sammanställning.
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Medelsförförbrukning
(1 000-tal kr.)

Byggnadsobjekt
A.
1.
2.
3.
4.
5.
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Företag påbörjade före 1.7.1968

örlB O. Nybyggnad av stabs- och förvaltningsbyggnad, Muskö..........................
ÖrlB S. Nybyggnad av värmecentral, Stumholmen..................................................
ÖrlB S. Nybyggnad av värmecentral vid mobiliseringskajen.................................
BÖS. Nybyggnad av mässlokaler för underofficerare och underbefäl..................
KA 2. Nybyggnad vid Rosenholm av
a) byggnad för robotutbildning.....................................................................................
b) smörj-och tvätthall.....................................................................................................
6. Merkostnader för tidigare beslutade objekt................................................................

398
376
821
332
237
170
50

Summa A
B. Företag avsedda att påbörjas 1968/69
7. ÖrlB O. Nybyggnad av intendenturmaterielförråd vid Berga...............................

2 384

Summa B

1 190

C.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1 190

Företag avsedda att påbörjas 1969/70

ÖrlB O. Nybyggnad av hamnanläggning för ubåtsbas vid Vitså(etapp 1 b). . .
ÖrlB S. Nybyggnad av förvaltningsbyggnad m. m..................................................
BÖS. Nybyggnad av radar- och teleskola...................................................................
SK. Nybyggnad av avloppsreningsanläggning m. m. vid KA 1............................
SK. Nybyggnad av hamnanläggning m. m. vid Rindö Västra..............................
KA 1. Övningshall för vattenutbildning......................................................................
BK. Nybyggnad av maskinhall m. m. för mekanikerskolan vid KA 2.............
Krigsförråd..........................................................................................................................
Diverse smärre byggnadsföretag....................................................................................

1
1
1
1
2
1
1
2

2000
500
000
000
000
000
000
500
500

Summa C

13 500

Summa A—C
Reducering av medelsbehovet

17 074
1 074

Beräknat medelsbehov

16 000

7. Behovet av nybyggnad av intendenturmaterielförråd för Ostkustens
örlogsbas vid Berga har senast anmälts i prop. 1968: 109 (s. 185). Kungl.
Maj :t uppdrog den 13 september 1968 åt fortifikationsförvaltningen att
låta utföra byggnadsföretaget inom en kostnadsram av 1 530 000 kr. enligt
prisläget den 1 april 1967.
8. Byggnadsbehovet för ubåtsbas för Ostkustens örlogsbas vid Vitså har
senast anmälts i prop. 1968:109 (s. 185). Fortifikationsförvaltningen har
redovisat huvudhandlingar för fortsatt utbyggnad av ubåtsbasen (etapp 1 b).
Byggnadskostnaderna har beräknats till 4 450 000 kr. enligt prisläget den 1
april 1967, vilket motsvarar 4 630 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1968.
9. Behovet av nybyggnad för den tekniska förvaltningen vid dåvarande
marinkommando Syd, numera Sydkustens örlogsbas, har senast anmälts i
prop. 1966: 1 (bil. 6 s. 297—298). Sedan fortifikationsförvaltningen redo
visat bygghandlingar uppdrog Kungl. Maj :t den 14 oktober 1966 åt för
valtningen att låta utföra byggnadsföretaget inom en kostnadsram av
5 260 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1965. Till följd av sedermera
föreskrivna investeringsbegränsningar har objektet hittills inte kunnat på
börjas. Kostnaderna beräknas nu till 5,8 milj. kr. enligt prisläget den 1
april 1968.
10. Behovet av nybyggnad av radar- och teleskola vid Berga har senast
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anmälts i prop. 1968: 109 (s. 185). — Kungl. Maj :t uppdrog den 19 april
1968 åt fortifikationsförvaltningen att utföra projektering fram till färdiga
bygghandlingar av radar- och teleskola vid Berga örlogsskolor. Förvaltningen
har sedermera redovisat huvudhandlingar för byggnadsföretaget. Kostnader
na har därvid beräknats till 2 150 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1968.
11. Behovet av nybyggnad av avloppsreningsanläggning vid KA 1 har
senast anmälts i prop. 1966: 1 (bil. 6 s. 298). Fortifikationsförvaltningen
har redovisat förslag till byggnadsprogram för nybyggnad av avloppsre
ningsanläggning samt spill- och dagvattenledningar vid KA 1. — Kungl.
Maj:t uppdrog den 30 september 1966 åt förvaltningen att utarbeta bygg
handlingar för nybyggnaden. Förvaltningen har sedermera redovisat hu
vudhandlingar för byggnadsföretaget. Kostnaderna beräknades därvid till
1 885 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1968.
12. Behovet av nybyggnad av hamnanläggning vid Västra Rindö för
Stockholms kustartilleriförsvar har tidigare anmälts i prop. 1964: 1 (bil. 6
s. 353). Fortifikationsförvaltningen har redovisat bygghandlingar för
företaget. Detta omfattar en fast pir, en ledbrygga, en båtbrygga, kajer, drivmedelsanläggning m. m. — Kungl. Maj :t uppdrog den 2 september 1966
åt förvaltningen att låta utföra byggnadsföretaget inom en kostnadsram av
1 770 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1965. Till följd av sedermera fö
reskrivna investeringsbegränsningar har nybyggnaden ännu inte kunnat på
börjas. Kostnaderna beräknas nu till 1 975 000 kr. enligt prisläget den 1
april 1968.
13. Behovet av nybyggnad av övningsliall för vattenutbildning m. m. vid
KA 1 har senast anmälts i prop. 1968: 109 (s. 186). — Kungl. Maj:t upp
drog den 2 februari 1968 åt fortifikationsförvaltningen att utarbeta huvud
handlingar för byggnadsföretaget. Förvaltningen har sedermera redovisat
huvudhandlingar för nybyggnad av övningshall för vattenutbildning och värmecentral m. m. vid KA 1. Kostnaderna beräknades därvid till 6 850 000 kr.
enligt prisläget den 1 april 1968, varav 4 milj. kr. för övningsliallen, 1 720 000
kr. för värmecentralen och 1 130 000 kr. för yttre arbeten, kulvert och av
loppsledningar m. m.
14. Vid KA 2 föreligger behov av nybyggnad av maskinhall samt omoch tillbyggnad av två byggnader för mekanikerskolan. Fortifikationsför
valtningen har efter samråd med chefen för marinen, försvarets sjukvårds
styrelse och statskontoret redovisat förslag till byggnadsprogram för före
taget. Enligt förslaget skall en ny maskinhall som inrymmer lokaler för
bilmekaniker- och maskinutbildning uppföras. Vidare skall en skolbygg
nad byggas till för att bereda lokaler för teleutbildning m. m. och en bygg
nad byggas om för att inrymma lokaler för mekanikerskolans ledning. —
Kungl. Maj :t uppdrog den 2 september 1966 åt fortifikationsförvaltningen
att utarbeta bygghandlingar för företaget. Sådana handlingar har seder
mera redovisats. Kostnaderna beräknades därvid till 2,1 milj. kr. enligt
prisläget den 1 april 1968.
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15—16. För nybyggnad av krigsförråd och för diverse smärre byggnads
företag behövs 1,5 milj. kr. resp. 2,5 milj. kr.

Departementschefen
Fortifikationsförvaltningen har beräknat medelsförbrukningen under
anslaget för nästa budgetår till 16 milj. kr. Jag biträder fortifikationsförvaltningens förslag. Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas en
ligt följande investeringsplan och anslagsberäkning. För samtliga nya ob
jekt har fortifikationsförvaltningen redovisat färdiga huvudhandlingar. Om
riksdagen inte har något att erinra, torde det också för nästa budget
år få ankomma på Kungl. Maj :t alt efter prövning av huvudhandling
arna och inom ramen för det anslag, som anvisas av riksdagen, besluta om
de redovisade företagen skall utföras. Skulle något objekt med hänsyn till
pågående översyn av försvarets fredsorganisation inte anses böra utföras,
bör Kungl. Maj :t vidare kunna ersätta detta med annat objekt oberoende
av att objektet inte har tagits upp i investeringsplanen.

Investeringsplan
(1 000-tal kr.)
Kostnadsram
Byggnadsobjekt

1

Medelsförbrukning

Faktisk
1.4.1967 1.4.1968 tom
1967/68
2

3

4

Beräknad för
1968/69

1969/70

5

6

Bygg Färdig
start ställande
mån/år mån/år
7

8

A. Företag påbörjade före
1.7.1968

1. ÖrlB 0. Nybyggnad av
stabs- och förvaltningsbyggnad, Muskö
2. ÖrlB S. Nybyggnad av
värmecentral, Stum
holmen .........................
3. ÖrlB S. Nybyggnad av
värmecentral vid mobkajen.............................
4. BÖS. Nybyggnad av
skolsalsbyggnad för
maskin- och skyddstjänstskolor................
5. BÖS. Nybyggnad av
mässlokaler för under
officerare och under
befäl ..............................
6. BÖS. Utbyggnad av
vatten- och avlopps
nät vid Berga.............
7. SK. Nybyggnad av
varmgarage samt
smörj- och spolhall vid
Västra Rindö..............
8. SK. Nybyggnad av
varmförråd för tygmateriel........................

2 420

2 420

422

1 600

398

4.68

9.69

2 395

2 395

719

1 300

376

4.68

8.69

2 800

2 800

389

1 590

821

4.68

10.69

2 325

2 325

1 404

921

4.67

10.68

3 500

3 500

968

2 200

1.68

8.69

700

750

490

260

9.67

8.68

1 100

1 100

361

739

2.68

3.69

375

375

57

318

2.68

12.68

332

8-—Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 6
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1

2

9. KA 2. Nybyggnad vid
Rosenholm av
a) byggnad för robot
utbildning...............
b) smörj-och tvätthall
10. Diverse smärre bygg
nadsföretag ..................
11. Nybyggnad av förråd
för utbildningsammunition............................
12. Merkostnader för tidi
gare beslutade objekt
Summa A

4

3

1 600
1 470

5

6

7

237
170

12.67
12.67

8

2.69
2.69

1 600
1 470

363
400

1 000
900

1 698

1 496

202

556

436

120

_

_

_

400

50

—

—

18 685

20 989

7 505

11 550

2 384

—

—

1 530
—

1 590
—

—

400
450

1 190
—

4.69
—

2.70
—

B. Företag avsedda att på
börjas 1968/69

13. ÖrlB 0. Nybyggnad av
intendenturmaterielförråd vid Berga.........
14. Krigsförråd..................
15. Diverse smärre bygg
nadsföretag ..................
Summa B
C.

—

—

—

1 800

—

—

—

1 530

1 590

—

2 650

1 190

—

—

4 450

4 630

2 000

10.69

10.71

5 800

1 500

10.69

10.71

2 150

1 000

10.69

4.71

1 885

1 000

10.69

10.70

1 975

1 000

10.69

10.70

Företag avsedda att på
börjas 1969/70

16. ÖrlB 0. Nybyggnad av
hamnanläggning för
ubåtsbas vid Vitså
(etapp 1 b)...................
17. ÖrlB S. Nybyggnad av
förvaltningsbyggnad
m. m..............................
18. BÖS. Nybyggnad av
radar- och teleskola. .
19. SK. Nybyggnad av avloppsreningsanläggning m. m. vid KA 1.
20. SK. Nybyggnad av
hamnanläggning vid
Rindö Västra...............
21. KA 1. Övningshall för
vattenutbildning........
22. BK. Nybyggnad av
maskinhall m. m. för
mekanikerskolan vid
KA 2..............................
23. Krigsförråd.................
24. Diverse smärre bygg
nadsföretag ..................

2 070

4 330

6 850

_

_

2 000

10.69

10.71

—

2 100
—

—

—

1 000
1 500

10.69
—

10.70
—

—

—

—

—

2 500

—

—

—
—

—
—

Summa C

10 850

25 390

—

—

13 500

Summa A—C
Reducering av medelsbe
hovet ....................................

31 065

47 969

7 505

14 200

17 074

_

_

—

200

1 074

—

—

—

14 000

16 000

—

—

Beräknat medelsbehov...

—

—■
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Anslagsberäkning
(1 OOO-tal kr.)
Medelstillgång

Beräknad medelsförbrukning

Outnyttjat belopp 1.7.1968...................
Anslag för 1968/69..................................
Anslag för 1969/70 (förslag)..................

17 586
1
12 413

1968/69.......................................................
1969/70.......................................................

Summa 30 000

14 000
16 000

Summa 30 000

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Byggnadsarbeten för marinen för budgetåret 1969/
70 anvisa ett investeringsanslag av 12 413 000 kr.

4. Byggnadsarbeten för flygvapnet

1967/68 Utgift
... 5 181 365 Outnyttjat belopp .
1968/69 Anslag .
.
1 000
1969/70 Förslag
1 000

30 315 505

Från anslaget betalas nybyggnad av lokaler för flygvapnets förband in. m.

Fortifikations för vattningen
För budgetåret 1969/70 beräknar fortifikationsförvaltningen medelsför
brukningen under anslaget till 15 390 000 kr. Med hänsyn till beräknat
outnyttjat belopp vid utgången av budgetåret 1968/69 föreslås att anslaget
för budgetåret 1969/70 fors upp med ett formellt belopp av 1 000 kr.
Fördelningen av medelsbehovet framgår av följande sammanställning.
Medelsförförbrukning
(1 OOO-tal kr.)

Byggnadsobjekt
A. Företag påbörjade före 1.7.1968
1. Merkostnader för tidigare beslutade objekt...............................................................

50

Summa A

50

B. Förelag avsedda all påbörjas 1968/69
2.
3.
4.
5.

F 14. Nybyggnad av expeditionslokaler för FMS.....................................................
F 16. Om- och tillbyggnad av flygtjänstbyggnad....................................................
F 21. Nybyggnad av smörj- och spolhall...................................................................
Förråd för utbildningsammunition...............................................................................

240
110
400
400

Summa B

1 150

C.

Företag avsedda att påbörjas 1969/70

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

F 3. Tillbyggnad av flygtjänstlokaler..........................................................................
F 3. Om- och tillbyggnad av hangar nr 108 till tillsynsverkstad..........................
F 3. Bilverkstad.................................................................................................................
F 10. Tillbyggnad av flygtjänstlokaler........................................................................
F 10. Kontorsbyggnad för flygverkstaden..................................................................
F 12. Avloppsledningar....................................................................................................
F 15. Gymnastik- och samlingssal................................................................................

750
800
900
820
560
780

1

1 500
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FC. Varmförråd.........................................
RFN. Helikopterverkstad..............................................................................................
P 2. Förläggningsbyggnad för stridsledningspersonal...............................................
Diverse smärre byggnadsföretag....................................................................................

400
460
1 500
5 000

Summa C

14 470

Summa A—C
Reducering av medelsbehovet

15 670
280

Beräknat medelsbehov

15 390

2. Behovet av nybyggnad av expeditionslokaler för flygvapnets markstridsskola vid F 14 har tidigare anmälts i prop. 1968: 109 (s. 191). Kungl.
Maj :t uppdrog den 13 september 1968 åt fortifikationsförvaltningen att lå
ta utföra byggnadsföretaget inom en kostnadsram av 710 000 kr. enligt
prisläget den 1 april 1967.
3. Behovet av om- och tillbyggnad av flygtjänstbyggnad vid flygvapnets
krigsskola vid F 16 har senast anmälts i prop. 1968: 109 (s. 191). Kungl.
Maj :t uppdrog den 6 juni 1968 åt fortifikationsförvaltningen att låta utföra
byggnadsföretaget inom en kostnadsram av 685 000 kr. enligt prisläget den
1 april 1967.
4. Behovet av nybyggnad av smörj- och spolhall vid F 21 har senast an
mälts i prop. 1968: 109 (s. 192). Kungl. Maj :t uppdrog den 28 juni 1968
åt fortifikationsförvaltningen att låta utföra byggnadsföretaget inom en kost
nadsram av 1 350 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1967.
6. Behovet av utökade flygtjänstlokaler vid F 3 har tidigare anmälts i
prop. 1963: 108 (s. 103). Fortifikationsförvaltningen har redovisat förslag
till byggnadsprogram för tillbyggnad av tre hangarer för att anordna flygtjänstlokaler för flottiljen. — Kungl. Maj:t uppdrog den 15 oktober 1965
åt förvaltningen att utarbeta bygghandlingar för företaget. Sådana hand
lingar har sedermera redovisats. Kostnaderna beräknades därvid till
1 055 000 kr. enligt prisläget den 1 juli 1968.
7. Bebovet av utökade lokaler för tillsynsverksamhet vid F 3 har tidigare
anmälts i prop. 1966: 1 (bil. 6 s. 302). Fortifikationsförvaltningen har re
dovisat förslag till byggnadsprogram för om- och tillbyggnad av hangar nr
108 till tillsynsverkstad vid flottiljen. -— Kungl. Maj :t uppdrog den 1 april
1966 åt förvaltningen att utarbeta bygghandlingar för företaget. Sådana
handlingar har sedermera redovisats. Kostnaderna beräknades därvid till
855 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1968.
8. Vid F 3 behövs vidare en ny bilverkstad. Fortifikationsförvaltningen
har redovisat byggnadsprogram för nybyggnad av verkstaden. — Kungl.
Maj :t uppdrog den 1 april 1966 åt förvaltningen att utarbeta bygghandling
ar för nybyggnaden. Sådana handlingar har sedermera redovisats. Kostna
derna beräknades därvid till 900 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1968.
9. Behovet av utökade flygtjänstlokaler vid F 10 har tidigare anmälts i
prop. 1964: 1 (bil. 6 s. 357). Fortifikationsförvaltningen har redovisat för
slag till byggnadsprogram för om- och tillbyggnad av hangarerna nr 81, 82
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och 83 för att erhålla tillfredsställande flygtjänstlokaler ra. m. — Kungl.
Maj :t uppdrog den 15 augusti 1968 åt förvaltningen att utarbeta bygghand
lingar för företaget. Förvaltningen har sedermera redovisat huvudhandling
ar för om- och tillbyggnaden. Kostnaderna beräknades därvid till 1 820 000
kr. enligt prisläget den 1 april 1968.
10. Vid F 10 behövs vidare en ny kontorsbyggnad för flygverkstadens
administrativa personal. Verkstadens nuvarande kontorslokaler är inrym
da i flygverkstaden och omfattar en golvyta av 300 m2. Dessa lokaler är
otillräckliga och behövs dessutom för att tillgodose verkstadens telereparationsverksamhet. Fortifikationsförvaltningen har redovisat förslag till byggnadsprogram för nybyggnad av en kontorsbyggnad med en golvyta av ca
500 m2 för flygverkstaden. — Kungl. Maj :t uppdrog den 13 september 1968
åt förvaltningen att utarbeta bygghandlingar för företaget. Förvaltningen
har sedermera redovisat huvudhandlingar för nybyggnaden. Kostnaderna
beräknades därvid till 560 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1968.
11. Vid F 12 behövs nya dagvattenledningar. Flottiljens avloppsnät är
till sin huvudsakliga del ett kombinerat nät för både spill- och dagvatten.
1 samband med anslutning av flottiljens avloppsnät till Kalmar stads hu
vudavloppsledning erfordras nya dagvattenledningar. Fortifikationsförvalt
ningen har redovisat förslag till byggnadsprogram för nybyggnad av dag
vattenledningar m. m. vid flottiljen. — Kungl. Maj :t uppdrog den 13 sep
tember 1968 åt förvaltningen att utarbeta bygghandlingar för byggnadsföre
taget. Förvaltningen har sedermera redovisat huvudhandlingar för företa
get. Kostnaderna beräknades därvid till 780 000 kr. enligt prisläget den 1
april 1968.
12. Behovet av sporthall med bastu (gymnastik- och samlingssal) vid
F 15 har senast anmälts i prop. 1968: 109 (s. 191). — Kungl. Maj :t uppdrog
den 13 maj 1966 åt fortifikationsförvaltningen att låta utföra byggnads
företaget inom en kostnadsram av 1,9 milj. kr. enligt prisläget den 1 april
1965. Till följd av sedermera föreskrivna investeringsbegränsningar har
objektet hittills inte kunnat påbörjas. Kostnaderna beräknas nu till
2 150 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1968.
13. Vid flygmaterielförvaltningens försökscentral i Malmslätt behövs
ett nytt varmförråd för förvaring av stationsutrustning och reservdelar för
flygplan 37. Fortifikationsförvaltningen har redovisat förslag till bygg
nadsprogram för nybyggnad av ett sådant varmförråd. — Kungl. Maj :t
uppdrog den 21 april 1966 åt förvaltningen att utarbeta bygghandlingar för
förrådsbyggnaden. Sådana handlingar har sedermera redovisats. Kostna
derna beräknades därvid till 415 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1968.
14. Vid flygförvaltningens försöksplats i Norrland behövs en lokal för
förvaring, reparation och tillsyn av tre helikoptrar. Fortifikationsförvalt
ningen har redovisat bygghandlingar för nybyggnad av en hangar med en
golvyta av 300 m2. Kostnaderna för byggnadsföretaget har beräknats till
460 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1968.

230

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 6: Försvarsdepartementet

15. Beliovet av nybyggnad av förläggningsbyggnad vid P 2 för stridsledningspersonal från flygvapnet har senast anmälts i prop. 1966: 1 (bil.
6 s. 301). Fortifikationsförvaltningen liar redovisat förslag till byggnadsprogram för nybyggnaden. Enligt förslaget skall en förläggningsbyggnad,
avsedd för 160 man i 10-mannalogement, uppföras. Byggnaden föreslås
skola uppföras i två våningar med en total yta av 1 720 m2. Byggnadskostnaderna har uppskattats till 2 420 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1968.
16. För diverse smärre byggnadsföretag behövs 5 milj. kr.

Departementschefen
Fortifikationsförvaltningen har beräknat medel sförbrukningen under an
slaget för nästa budgetår till 15 390 000 kr. Jag biträder fortifikationsförvaltningens förslag. Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas en
ligt följande investeringsplan och anslagsberäkning. För samtliga nya ob
jekt utom nybyggnad av förläggningsbyggnad vid P 2 för stridsledningspersonal från flygvapnet har fortifikationsförvaltningen redovisat färdiga
huvudhandlingar. Om riksdagen inte har något att erinra, torde det också
för nästa budgetår få ankomma på Kungl. Maj :t att efter prövning av hu
vudhandlingarna och inom ramen för det anslag, som anvisas av riksda
gen, besluta om de redovisade företagen skall utföras. Skulle något objekt
med hänsyn till pågående översyn av försvarets fredsorganisation inte an
ses böra utföras, bör Kungl. Maj :t vidare kunna ersätta detta med annat
objekt oberoende av alt objektet inte har tagits upp i investeringsplanen.

Investeringsplan
(1 000-tal kr.)
Medelsförbrukning

Kostnadsram
Byggnadsobjekt

1

Faktisk
1.4.1967 1.4.1968 tom
1967/68

Beräknad för
1968/69

1969/70
6

3

4

5

670

592

376

216

565

565

360

205

465

375

223

2 500

2 500

2

Bygg Färdig
start ställande
mån/år mån/år
7

8

A. Företag påbörjade före
1.7.1968

1. Fl. Om- och tillbygg
nad av sjukstuga....
2. F 7. Avloppsreningsanläggning (etapp 1) .
3. F 11. Avloppsrenings
verk...............................
4. FC. Nybyggnad av
värmecentral...............
5. Förråd för utbildningsammunition.................
6. Diverse smärre bygg
nadsföretag ..................
7. Merkostnader för tidi
gare beslutade objekt
Summa A

11.67

7.68

9.67

9.68

152

9.67

7.68

663

1 837

1.68

2.69

711

555

156

_

2 945

2 518

427

—

—

—

300

50

—

—

4 200

7 688

4 695

3 293

50

—

—

_
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1

2

3

450

470

470

10.68

4.69

600

625

625

10.68

4.69

800

835

835

9.68

4.69

350

365

365

10.68

5.69

710

740

500

240

3.69

4.70

685

710

600

110

10.68

9.69

745

775

775

10.68

6.69

1 350

1 400

1 000

400

10.68

9.69

2 000

400

4

5

6

7

8

B. Företag avsedda att på
börjas 1968169

8. F7. Avloppsreningsanläggningar (etapp 2)..
9. F 10. Dagvattenled
ningar............................
10. F12. Nybyggnad av
simulatorbyggnad.. . .
11. F12. Om-och tillbygg
nad av hangar nr 108
12. F 14. Nybyggnad av
expeditionslokaler för
FMS..............................
13. Fl6. Om-och tillbygg
nad av flygtjänstbyggnad................................
14. F 21. Tillbyggnad för
instruktionsverkstad .
15. F 21. Nybyggnad av
smörj- och spolhall.. .
16. Förråd för utbildningsammunition.................
17. Diverse smärre bygg
nadsföretag ..................
Summa B
C.

—

—

—

3 800

_

_

_

5 690

5 920

—

10 970

1 150

—

—

750

10.69

10.70

800
900

10.69
10.69

10.70
10.70

1 820

1 820

7.69

12.70

560

560

7.69

6.70

780

780

10.69

3.70

1 500
400

10.69
10.69

12.70
6.70

460

460

9.69

6.70

2 420

1 500

7.69

12.70

Företag avsedda att på
börjas 1969/70

18. F 3. Tillbyggnad av
flygtjänstlokaler.........
19. F 3~. Om- och tillbygg
nad av hangar nr 108
till tillsyns verkstad...
20. F 3. Bilverkstad.........
21. F 10. Tillbyggnad av
flygtjänstlokaler.........
22. F 10. Kontorsbyggnad
för flygverkstaden . ..
23. F 12. Avloppsled
ningar............................
24. F 15. Gymnastik- och
samlingssal...................
25. FC. Varmförråd.........
26. RFN. Helikopterverk
stad................................
27. P2. Förläggningsbyggnad för stridsledningspersonal........................
28. Diverse smärre bygg
nadsföretag ..................

1 055

—

—

855
900

2 150
415

—

—

—

—

_

__

15 670

—
__

—
__

863

280

__

__

13 400

15 390

—

—

—

—

5 000

Summa C

—

11 415

—

—

14 470

Summa A—C
Reducering av medelsbe
hovet ................................

9 890

25 023

4 695

14 263

—

—

—

Beräknat medelsbehov. . .

—

—

—

—

—
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Anslagsberäkning
(1 OOO-tal kr.)

Medelstillgång
Outnyttjat belopp 1.7.1968...................
Anslag lör 1968/69..................................
Anslag för 1969/70 (förslag)..................

30 316
1
1

Beräknad medelsförbrukning
1968/69.......................................................
1969/70........................................................
Beräknat outnyttjat belopp 30.6.1970

Summa 30 318

13 400
15 390
1 528

Summa 30 318

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Byggnadsarbeten för flygvapnet för budgetåret 1969/
70 anvisa ett investeringsanslag av 1 000 kr.

5. Nybyggnad av kasernetablissement m. m. för Svea livgarde och Svea
ingenj örregemente
1967/68 Utgift .... 51 983 437 Outnyttjat belopp
1968/69 Anslag
38 000 000
1969/70 Förslag
21 657 000

... 35 342 531

Från anslaget betalas nybyggnad av kasernetablissement m. m. för I 1 vid
Västra Ryd i Upplands-Bro kommun och för Ing 1 vid Almnäs i Söder
tälje stad.
Efter förslag i prop. 1964:61, 1965:1 (bil. 6 s. 345), 1966:1 (bil. 6 s.
305), 1967:110 (s. 115) och 1968:109 (s. 195) har riksdagen för ända
målet anvisat sammanlagt 219,6 milj. kr.
Intill utgången av budgetåret 1967/68 har Kungl. Maj :t ställt samman
lagt 180,5 milj. kr. till for ti fikationsförvalt ningens förfogande för utbygg
naden av ifrågavarande kasernetablissement.

Fortifikationsförvaltningen
Medelsförbrukningen under anslaget för budgetåren 1968/69 och 1969/70
beräknas av fortifikationsförvaltningen till 55 milj. kr. resp. 40 milj. kr.
enligt följande sammanställning.
Medelsförbrukning
(1 OOO-tal kr.)
1968/69

1969/70

984
028

22 992
20 211

Summa
Reduceringav medelsbehovet

56 012
1 012

43 203
3 203

Beräknat medelsbehov

55 000

40 000

Il.......................................................................................................
Ing 1..................................................................................................

30
25

Med hänsyn till beräknat outnyttjat belopp vid utgången av budgetåret
1968/69 bör anslaget för budgetåret 1969/70 föras upp med 21 657 000 kr.
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Departementschefen
Riksdagen fattade hösten 1963 beslut om markförvärv för nya förlägg
nings- och övningsområden för I 1 i Upplands-Bro kommun och för Ing 1
i Södertälje stad samt anvisade ett investeringsanslag av 65 milj. kr. för
att bestrida kostnaderna för markförvärven (prop. 1963: 184, SU 211, rskr
404). Vid anmälan av dessa markförvärv uttalade jag, att jag räknade med
att anskaffning av mark, uppförande av nya kasernetablissement och utfö
rande av erforderliga övningsanordningar inom de nya förläggningområ
dena för I 1 och Ing 1 skulle kunna ske i sådan takt att regementena skulle
kunna flytta från sina nuvarande förläggningsplatser på Järvafältet nå
gon gång under åren 1969—1970.
Sedermera fattade 1964 års riksdag beslut om att uppföra nya kasern
etablissement m. m. för I 1 och Ing 1 samt anvisade ett investeringsanslag
av 48 milj. kr. för att påbörja byggnadsarbetena. Vid anmälan i prop. 1964:
61 av dessa byggnadsföretag angavs kostnaderna för byggnadsarbetena
i enlighet med en av fortifikationsförvaltningen gjord uppskattning till
sammanlagt 308 milj. kr., varav 160 milj. kr. för I 1 och 148 milj. kr. för
Ing 1. 1965—1968 års riksdagar har sedermera anvisat investeringsanslag
av tillhopa 171,6 milj. kr. för fortsatta arbeten med ifrågavarande två
kasernetablissement. Sammanlagt har sålunda för dessa byggnadsarbeten
anvisats 219,6 milj. kr.
Genom särskilda beslut har Kungl. Maj :t intill utgången av budgetåret
1967/68 anvisat sammanlagt 180,5 milj. kr. för utbyggnaden av kasernetablis
sement för de båda regementena.
De nya kasernetablissementena för I 1 och Ing 1 beräknas bli färdig
ställda under budgetåret 1969/70. Utflyttning av regementena avses skola
påbörjas omkring den 1 januari 1970 och beräknas vara slutförd omkring
den 1 juli 1970.
Fortifikationsförvaltningen har beräknat medelsförbrukningen för bud
getåret 1969/70 till 40 milj. kr. Jag biträder förvaltningens förslag. Jag
förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande investe
ringsplan och anslagsberäkning.

9—Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 1. Bil. 6
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Investeringsplan
(1 OOO-tal kr.)
Kostnadsram
Byggnadsobjekt

Faktisk
1.4.1967 1.4.1968 tom
1967/68
2

1

Medelsförbrukning

3

4

Beräknad för
1968/69

1969/70

5

6

Bygg Färdig
start ställande
mån/år mån/år
7

8

4.64

9.64

4.65

7.67

I 1

A. Företag påbörjade före
1.7.1968

1. Förläggningsby...........
2. Vägar, planer, vattenoch avloppsledningar
m. m. inom kasernom
rådet..............................
3. Motorområde om
fattande kallgarage,
varmgarage, övningsoch vårdhall, smörjoch tvätthall, drivmedelsförråd, drivmedelsanläggning,
smörj- och spolplatser,
förrådsbyggnad samt
värmecentral...............
4. Befälshotellsamtvaktoch arrestbyggnad . . .
5. Kaserner, 7 st.............
6. Kanslihus, sjukhus och
tygverkstad med för
råd.................................
7. Vägar m. m. inom öv
ningsområdet...............
8. Utbildningsanordningar utomhus..........
9. Militärrestaurang....
Summa A

1 900

1 900

1 870

10

13 000

13 000

12 782

218

12 000

12 300

12 234

66

20

_

3 425
22 000

3 200
22 000

3 118
18 736

82
3 000

264

2.66
3.67

6.67
12.68

8 715

8 000

5 903

1 600

497

5.67

12.68

_

11 600

11 600

7 450

2 000

2 150

10 400
13 200

10 400
13 200

8 217
2 912

2 183
6 000

4 288

1.68

96 240

95 600

73 222

15 159

7 219

“

—

4 000

5 000

3 000

2 000

7.68

11.69

8 700

6 370

3 000

3 370

9.68

10.69

11 200

11 200

497

6 000

4 703

2 000
125

2 400
125

1 200
125

1 200

—

_

_
2.70

B. Företag avsedda alt på
börjas 1968/69

10. Vägar, planer, vattenoch avloppsledningar
m. m. inom kasernom
rådet..............................
11. Skolbyggnader och
gymnastikbyggnad
med bastu....................
12. Utbildningsanordningar utomhus..........
13. Iståndsättning av
Granhammars slott...
14. Kiosk............................
15. Planerings- och efterarbeten m. m...............
Summa B

—

7 000

7 000

____

2 500

4 500

33 025

32 095

497

15 825

15 773

1.69

5.70

—

—

3.69

1.70

—

—
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1

2

3

4

1

5

6

7

235
8

Ing 1

A. Företag påbörjade före
1.7.1968

16. Förläggningsby...........
17. Vägar, planer, vattenoch avloppsledningar
m. m. inom kasernom
rådet..............................
18. Motorområde om
fattande kallgarage,
varmgarage, övningsoch vårdhall, smörjoch tvätthall, drivmedelsförråd, drivmedelsanläggningar,
smörj- och spolplatser,
förrådsbyggnad samt
värmecentral...............
19. Befälshotell samt
vakt- och arrestbyggnad................................
20. Kaserner, 5 st.............
21. Kanslihus, sjukhus och
tygverkstad med för
råd.................................
22. Vägar m. m. inom öv
ningsområdet...............
23. Utbildningsanordningar utomhus..........
24. Militärrestaurang....

2 025

2 025

1 997

10

12 700

12 700

12 595

105

14 500

15 000

14 978

22

4 075
17 250

4 075
17 250

3 927
15 492

148
1 758

12 950

11 000

6 746

9 240

9 240

9 660
13 100

18

4.64

9.64

4.65

7.67

_

2.66
3.67

6.67
10.68

3 500

754

5.67

6 837

1 000

1 403

9 660
13 100

6 600
3 194

3 060
6 000

3 906

2.68

2.70

95 500

94 050

72 366

15 603

6 081

—

—

2 000

2 000

1 500

500

7.68

11.69

10 700

9 165

4 000

5 165

9.68

10.69

5 300

5 300

1 800

3 500

2 000
125

2 500
125

1 700
125

800

5 330

4 465

—

300

4 165

Summa B

25 455

23 555

—

9 425

14 130

—

II.... Summa A—B
Ing 1. . Summa A—B

129 265
120 955

127 695
117 605

73 719
72 366

30 984
25 028

22 992
20 211

_

Sammanlagt (11 + Ing 1).
Reducering av medelsbe
hovet ................................

250 220

245 300

146 085

56 012

43 203

—

—

—

1 012

3 203

_

Beräknat medelsbehov. ..

—

—

—

55 000

40 000

-

Summa A

10.68

B. Företag avsedda att på
börjas 1968169

25. Vägar, planer, vattenoch avloppsledningar
m. m. inom kasernom
rådet..............................
26. Skolbyggnader och
gymnastikbyggnad
med bastu....................
27. Utbildningsanordningar utomhus..........
28. Vägar inom övnings
området (väg 516
m. m.)...........................
29. Kiosk............................
30. Planerings- och efterarbeten m. m...............

—

_

__
3.69

6.70
—

—

—

1

—
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Anslagsberäkning
(1 OOO-tal kr.)

Medelstillgång

Beräknad medelsförbrukning

Outnyttjat belopp 1.7.1968...................
Anslag för 1968/69..................................
Anslag för 1969/70 (förslag). ................

35 343
38 000
21 657

1968/69........................................................ 55 000
1969/70........................................................ 40 000
______________

Summa 95 000

Summa 95 000

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Nybyggnad av kasernetablissement m. m. för Svea
livgarde och Svea ingenjörregemente för budgetåret 1969/70
anvisa ett investeringsanslag av 21 657 000 kr.

6. Markförvärv för övningsfält m.m.
För innevarande budgetår har anslaget Markförvärv för övningsfält m. m.
förts upp med 16 871 000 kr. Med hänvisning till vad jag har anfört tidi
gare hemställer jag, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Mark
förvärv för övningsfält m. m. för budgetåret 1969/70 beräkna
ett investeringsanslag av 17 600 000 kr.

Befästningars delfond
7. Befästningsarbeten för gemensamma ändamål

1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

22 792 556 Outnyttjat belopp
2 103 000
. 29 900 000

20 304 099

Från anslaget betalas nybyggnad av stabsplatser, förråd, truppbefäst
ningar m. m. för gemensamma ändamål för försvaret.

Fortifikationsförvaliningen
För budgetåret 1969/70 beräknar fortifikation sförvaltningen medelsför
brukningen under anslaget till 29,9 milj. kr. Förvaltningen föreslår att an
slaget för budgetåret 1969/70 förs upp med samma belopp.
Fördelningen av medelsbehovet framgår av följande sammanställning.

Byggnadsobjekt
A.
1.
2.
3.

Medelsför
brukning
(1 000-tal kr.)

Företag påbörjade före 1.7.1968

Stabsplatser, utpunkter....................................................................................................
Militärområdesförråd för ammunition..........................................................................
Merkostnader för tidigare beslutade objekt................................................................
Summa A

594
1 717
200
2 511

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 6: Försvarsdepartementet

237

B. Företag avsedda att påbörjas 1968/69
4. Militärområdesförråd för ammunition..........................................................................
5. Militärområdesförråd för tygmateriel...........................................................................
6. Radiolänknät......................................................................................................................

7 500
50
1 000

Summa B
€.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

8550

Förelag avsedda att påbörjas 1969/70

Stabsplatser, utpunkter..................................................................................................
Militärområdesförråd för ammunition..........................................................................
Militärområdesförråd för drivmedel..............................................................................
Stötvågstub.........................................................................................................................
Truppbefästningar.............................................................................................................
Förbindelsearbeten............................................................................................................
Förstöringsarbeten............................................................................................................
Smärre objekt.....................................................................................................................

8 000
5 900
800
1 000
3 000
200
200
1500

Summa C

20 600

Summa A—C
Reducering av medelsbehovet

31 661
1 761

Beräknat medelsbehov

29 900

1. För att betala försvarets andelar i vissa anläggningar som utförs av
kommunala myndigheter behövs 594 000 kr.
2—6. Ett ammunitionsförråd och ett tygmaterielförråd färdigställs. Ut
byggnad av tre ammunitionsförråd samt av radiolänknätet fortsätter.
7—10. Utbyggnad av stabsplatser, ett drivmedelsförråd och en stötvågs
tub påbörjas. Vidare påbörjas vissa kompletteringsarbeten vid tre ammuT
nitionsförråd.

Departements ch efen
Fortifikationsförvaltningen har beräknat medelsförbrukningen under an
slaget för nästa budgetår till 29,9 milj. kr. Jag biträder fortifikationsförvaltningens förslag. Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt
följande investeringsplan och anslagsberäkning.

Investeringsplan
(1 000-tal kr.)
Kostnadsram

Medelsförbrukning

1.4.1967

1.4.1968

Faktisk
tom
1967/68

1968/69

1969/70

2

3

4

5

6

Byggnadsobjekt

1

Beräknad för

A. Företag påbörjade före
1.7.1968

1. Stabsplatser, utpunkter...........
2. Militärområdesförråd för
ammunition................................
3. Truppbefästningar...................
4. Förbindelsearbeten...................
5. Smärre objekt............................
6. Merkostnader för tidigare beslutade objekt............................

40 370

40 267

25 276

14 397

594

27 875
4 600
200
180

24 400
4 600
200
180

19 209
4 485
140
130

3 435
115
60
50

1 717

—

—

—

200

200

Summa A

73 225

69 647

49 240

18 257

2 511

—
—
—
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1

1

2

3

17 700

15 800

550
2 500
—
—

550
2 500
—
—

—

—

—

—

—

—

5

4

6

B. Företag avsedda att påbörjas

1968/69
7. Militärområdesförråd för
ammunition................................
8. Militärområdesförråd för tygmateriel.......................................
9. Radiolänknät, komplettering.
10. Truppbefästningar....................
11. Förstöringsarbeten...................
12. Förbindelsearbeten...................
13. Smärre objekt............................
Summa B
C.

—

—
—

—
—

5 000

7 500

500
400
1 885
100
140
230

50
1 000
—
—
—

—

20 750

18 850

—

8 255

8 550

—

25 000

—

—

8 000

—

8 400

—

—

5 900

—
—
—
—
—

800
1 500
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

' --—
—
—
—

800
1 000
3 000
200
200
1500

Företag avsedda att påbörjas
1969/10

14. Stabsplats...................................
15. Militärområdesförråd för
ammunition (komplettering)..
16. Militärområdesförråd för drivmedel...........................................
17. Stötvågstub................................
18. Truppbefästningar...................
19. Förbindelsearbeten...................
20. Förstöringsarbeten...................
21. Smärre objekt............................

—

—

—

35 700

—

—

20 600

Summa A—C
Reducering av medelsbehovet....

93 975
—

124 197
—

49 240
—

26 512
4 105

31 661
1 761

Beräknat medelsbehov...................

—

—

—

22 407

29 900

Summa C

Anslagsberäkning
(1 000-tal kr.)
Medelstillgång

Beräknad medelsförbrukning

Outnvttjat belopp 1.7.1968.. ...............
Anslag för 1968/69................. ...............
Anslag för 1969/70 (förslag). ...............

20 304
2103
29 900

1968/69....................................... ...............
1969/70...................................... ...............

Summa 52 307

22 407
29 900

Summa 52 307

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Befästningsarbeten för gemensamma ändamål för
budgetåret 1969/70 anvisa ett investeringsanslagav29900000
kr.

8. Befästningsarbeten för armén
1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

8 667 793 Outnyttjat belopp
13 020 000
7 369 000

1 610 582

Från anslaget betalas nybyggnad av befästningar och ammunitionsförråd
för armén.
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Fortifikationsförvaltningen
För budgetåret 1969/70 beräknar fortifikationsförvaltningen medelsför
brukningen under anslaget till 8 milj. kr. Med hänsyn till beräknat outnyttjat
belopp vid utgången av budgetåret 1968/69 föreslås att anslaget för bud
getåret 1969/70 förs upp med 7 369 000 kr.
Fördelningen av medelsbehovet framgår av följande sammanställning.
Medelsför
brukning
(1 000-tal kr.)

Byggnadsobjekt
A. Företag påbörjade före 1.7.1968
1. Merkostnader för tidigare beslutade objekt..................................

100
Summa A

B. Företag avsedda att påbörjas 1968/69
2. Ammunitionsförråd.......................................................................................

100

4

125

Summa B
C. Företag avsedda att påbörjas 1969/70
3. Ammunitionsförråd......................................................................................
4. Smärre objekt.........................................................................................

4125

3
300

875

Summa C

4175

Summa A—C
Reducering av medelsbehovet

8400
400

Beräknat medelsbehov

8000

2—3. För att avsluta arbetena med ammunitionsförråd som har på
börjats under budgetåret 1968/69 behövs 4 125 000 kr. Vidare erfordras
3 875 000 kr. för att påbörja utbyggnaden av nya ammunitionsförråd.

Departementschefen
Fortifikationsförvaltningen har beräknat medelsförbrukningen under an
slaget för nästa budgetår till 8 milj. kr. Jag biträder fortifikationsförvaltningens förslag. Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt
följande investeringsplan och anslagsberäkning.

Investeringsplan
(1 000-tal kr.)
Kostnadsram
Byggnadsobjekt
1.4.1967
1
A. Företag påbörjade före 1.7.1968
1. Ammunitionsförråd..................
2. Merkostnader för tidigare be
slutade objekt...........................
Summa A

1.4.1968

2

3

10 200

10 310

Medelsförbrukning
Faktisk
tom
1967/68

1968/69

1969/70

4

5

6

7 383

Beräknad för

2 927
100

10 200

10 310

7 383

2 927

100
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1

6

5

2

3

17 070
—

15 370
—

—

11 245
300

4 125
—

17 070

15 370

—

11 545

4 125

—

5 810
—

—

—

3 875
300

—

5 810

—

—

4 175

Summa A—C
Reducering av medelsbehovet....

27 270
—

31 490
—

7 383
—

14 472
472

8 400
400

Beräknat medelsbehov...................

—

—

—

14 000

8 000

4

B. Förelag avsedda att påbörjas
1968/69

3. Ammunitionsförråd..................
4. Smärre objekt............................
Summa B
C. Företag avsedda att påbörjas
1969/70

5. Ammunitionsförråd..................
6. Smärre objekt............................
Summa C

Anslagsberäkning
(1 000-tal kr.)
Medelstillgång

Beräknad medelsförbrukning

Outnyttjat belopp 1.7.1968.. ...............
Anslag för 1968/69................. ...............
Anslag för 1969/70 (förslag) . ...............

1 611
13 020
7 369

1968/69...................................... ...............
1969/70...................................... ...............

Summa 22 000

14 000
8 000

Summa 22 000

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Befästningsarbeten för armén för budgetåret 1969/
70 anvisa ett investeringsanslag av 7 369 000 kr.

9. Befästningsarbeten för marinen
1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

.

24 472 743 Outnyttjat belopp . . . . 8 247 991
18 764 000
. . 34 488 000

Från anslaget betalas nybyggnad av befästningar och ammunitionsförråd
för flottan och kustartilleriet.

Fortifikationsförvaltningen
För budgetåret 1969/70 beräknar fortifikationsförvaltningen medelsför
brukningen under anslaget till 35,5 milj. kr. Med hänsyn till beräknat ont-
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nyttjat belopp vid utgången av budgetåret 1968/69 föreslås att anslaget för
budgetåret 1969/70 förs upp med 34 488 000 kr.
Fördelningen av medelsbehovet framgår av följande sammanställning.

Byggnadsobjekt
A. Företag påbörjade före 1.7.1968

(1

1. Kustartilleribatterier...................................................................................
3
2. Merkostnader för tidigare beslutade objekt................................................................
Summa A

Medelsför
brukning
000-tal kr.)
738
300
4038

B. Företag avsedda att påbörjas 1968/69
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kustartilleribatterier....................................................................................
13
Minstationer.....................................................
Kustspaningsradarstation...........................................................................
1
Stabsplats............................................................................................................................
Ammunitionsförråd......................................................................................
2
Spaningsradarstationer.....................................................................................................
Summa B

300
325
200

250
700
400
18175

C. Företag avsedda att påbörjas 1969/70
9.
10.
11.
12.
13.

Kustartilleribatterier.........................................................................................................
Minstationer........................................................................................................................
Eldledningsradarstationer............................................................................
1
Ammunitionsförråd......................................................................................
2
Smärre objekt.....................................................................................................................

11300
675
000

300
1000

Summa C

16275

Summa A—G
Reducering av medelsbehovet

38488
2988

Beräknat medelsbehov

35500

1—8. Tre kustartilleribatterier, fyra minstationer, en stabsplats, förrådsanläggningar för ammunition och tre spaningsradarstationer färdigställs.
Utbyggnad av tre kustartilleribatterier och en kustspaningsradarstation
fortsätter.
9—12. Tre kustartilleribatterier, två minstationer och en eldledningsradarstation påbörjas. Utbyggnad av ammunitionsförråd fortsätter.

Departementschefen
Fortifikationsförvaltningen har beräknat medelsförbrukningen under an
slaget för nästa budgetår till 35,5 milj. kr. Jag biträder fortifikationsförvaltningens förslag. Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas en
ligt följande investeringsplan och anslagsberäkning.
9* — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 6
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Investeringsplan
(1 OOO-tal kr.)
Medelsförbrukning

Kostnadsram

Beräknad för

Faktisk
tom
1967/68

1968/69

1969/70

095
625
586
000
111

36 054
1 695
5 708
436
954

7 303
930
2 878
564
157

3 738
—
—
—
—

_

_

_

300

300

66 286

60 417

44 847

12 132

4 038

31 500
2 275
1 810
800
6 900
1 700
—

30 000
2 275
1 810
850
7 500
1 700
—

2 451
—
—
—
—
—
—

8 300
1 950
500
600
3 800
1 300
1 000

13 300
325
1 200
250
2 700
400
—

44 985

44 135

2 451

17 450

18 175

000
025
700
400
—

—
—
—
—

—
—
—
—

11 300
675
1 000
2 300
1 000

—

37 125

—

—

16 275

Summa A—C
Reducering av medelsbehovet....

111 271
—

141 677
—

47 298
—

29 582
3 582

38 488
2 988

| Beräknat medelsbehov...................

—

—

—

26 000

35 500

Byggnadsobjekt
1.4.1967

A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.4.1968

Företag påbörjade före 1.7.1968

49
2
12
1
1

Kustartilleribatterier...............
Minstationer...............................
Ammunitionsförråd.................
Spaningsradar............................
Smärre objekt............................
Merkostnader för tidigare be
slutade objekt............................
Summa A

050
725
400
000
111

47
2
8
1
1

B. Företag avsedda att påbörjas
1968/69

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kustartilleribatterier...............
Minstationer...............................
Kustspaningsradarstation....
Stabsplats...................................
Ammunitionsförråd..................
Spaningsradarstationer...........
Smärre objekt............................
Summa B

C.

Företag avsedda att påbörjas
1969/70

14.
15.
16.
17.
18.

Kustartilleribatterier...............
Minstationer...............................
Eldledningsradarstationer....
Ammunitionsförråd..................
Smärre objekt............................

—
—
—
—

Summa C

30
1
1
4

Anslagsberäkning
[(1 OOO-tal kr.)
Beräknad medelsförbrukning

Medelstillgång

8 248
18 764
34 488

1968/69....................................................... 26 000
1969/70........................................................ 35 500

Summa 61 500

Summa 61 500

Outnyttjat belopp 1.7.1968...................
Anslag för 1968/69..................................
Anslag för 1969/70 (förslag)..................

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Befästningsarbeten för marinen för budgetåret 1969/
70 anvisa ett investeringsanslag av 34 488 000 kr.
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10. Befästningsarbeten för flygvapnet
1967/68 Utgift .... 17 570 934 Outnyttjat belopp .... 48 507 321
1968/69 Anslag
. .
1 000
1969/70 Förslag . .
1 000
Från anslaget betalas nybyggnad av befästningar och ammunitionsförråd
för flygvapnet.

Fortifikationsförvaltningen
För budgetåret 1969/70 beräknar fortifikationsförvaltningen medelsför
brukningen under anslaget till 18,3 milj. kr. Med hänsyn till beräknat out
nyttjat belopp vid utgången av budgetåret 1968/69 föreslås att anslaget för
budgetåret 1969/70 förs upp med ett formellt belopp av 1 000 kr.
Fördelningen av medelsbehovet framgår av följande sammanställning.
Medelsförförbrukning
(1 000-tal kr.)

Byggnadsobjekt
A. Företag påbörjade före 1.7.1968
1. Radargruppcentraler............................ ........................................................................ ..
2. Merkostnader för tidigarebeslutade objekt..................................................................

Summa A

1565
300
1865

B. Företag avsedda att påbörjas 1968/69
3.
4.
5.
6.

Radiolänkstationer.............................................................................................................
Radiostationer.................................................................................................... ..
Drivmedelsförråd................................................................................................................
Ammunitionsförråd.........................................................................................
Summa B

830

2 980
300
1200
5310

C. Företag avsedda att påbörjas 1969/70
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Radiolänkstationer.........................................................................................
2
Stridsledningsradiostationer.....................................................
Stridsledningsradaranläggningar................................................................
2
Terminalradaranläggningar..........................................................................
1
Baracker............................................................................................................
2
Luftbevakningstorn...........................................................................................................
Uppställningsplatser förrobotar.................................................................
2
Ammunitionsförråd...................................................................................
Smärre objekt..................................................................................................

150
150
700
500

000
500
400
960
410'

Summa G

12770

Summa A—C
Reducering av medelsbehovet

19945
1645

Beräknat medelsbehov

18300

1—6. En radargruppcentral, radiolänkstationer, radiostationer, drivme
delsförråd och ammunitionsförråd färdigställs.
7—10. Utbyggnad påbörjas av radiolänkstationer, en stridsledningsradiostation, stridsledningsradaranläggningar, terminalradaranläggningar, barac
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ker vid radaranläggningar, torn för optisk luftbevakning, uppställnings
platser för robotar och ammunitionsförråd.

Departementschefen
Fortifikationsförvaltningen har beräknat medelsförbrukningen under an
slaget för nästa budgetår till 18,3 milj. kr. Jag biträder fortifikationsförvaltningens förslag. Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas en
ligt följande investeringsplan och anslagsberäkning.

Investeringsplan
(1 000-tal kr.)
Medelsförbrukning

Kostnadsram
Byggnadsobjekt
1.4.1967

1.4.1968

Beräknad för

Faktisk
tom
1967/68

1968/69

1969/70

22 688
2 345
1 524

1 990
755
931

1 565
—

A. Företag påbörjade före 1.7.1968
1.
2.
3.
4.

Radargruppcentraler...............
Radiolänkstationer...................
Ammunitionsförråd..................
Merkostnader för tidigare be
slutade objekt............................
Summa A

25 030
3 100
2 420

26 243
3 100
2 455

_

_

—

300

300

30 550

31 798

26 557

3 976

1 865

5 745
5 850
500
1 300

5 970
6 080
500
1 300

—
—
—

4 740
3 100
500
1 000

830
2 980
—
300

2 800
2 420
—

2 800
3 550
—

—
—

2 800
2 350
200

18 615

20 200

—

14 690

1 200
—
5 310

—

3 800
530

—

—

2 150
150

_

_

—
—
—

—
—
—

__

_

—

—
—

—

B. Företag avsedda att påbörjas
1968/69

5.
6.
7.
8.
9.

Radiolänkstationer...................
Radiostationer...........................
Luftbevakningstorn.................
Drivmedelsförråd......................
Uppställningsplatser för
robotar.........................................
10. Ammunitionsförråd..................
11. Smärre objekt............................
Summa B
C.

_

Företag avsedda att påbörjas
1969/70

12. Radiolänkstationer...................
13. Stridsledningsradiostationer..
14. Stridsledningsradaranläggningar...........................................
15. Terminalradaranläggningar...
16. Baracker......................................
17. Luftbevakningstorn.................
18. Uppställningsplatser för
robotar........................................
19. Ammunitionsförråd..................
20. Smärre objekt............................

_

2 700
1 500
2 000
500

—
—
—

7 900
2 000
3 900
500

—
—

2 400
2 300
—

—

23 330

—

—

12 770

Summa A—C
Reducering av medelsbehovet....

49 165
—

75 328
—

26 557
—

18 666
966

19 945
1 645

Beräknat medelsbehov...................

—

—

—

17 700

18 300

Summa C

—

2 400
960
410
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Anslagsberäkning
(1

OOO-tal kr.)

Medelstillgång

Beräknad medelsförbrukning

Outnyttjat belopp 1.7.1968................... 48 507
Anslag för 1968/69..................................
1
Anslag för 1969/70 (förslag). .......................... 1

1968/69....................................................... 17 700
1969/70......................................................... 18 300
Beräknat outnyttjat belopp 30.6.1970 12 509

Summa 48 509

Summa 48 509

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Befästningsarbeten för flygvapnet för budgetåret
1969/70 anvisa ett investeringsanslag av 1 000 kr.

11. Flygfältsarbeten m. m.
1967/68 Utgift . ... 19 240 647 Outnyttjat belopp . ... 16 490 586
1968/69 Anslag
1 000
1969/70 Förslag . . 15 173 000
Från anslaget betalas utbyggnad av nya flygbaser, kompletteringsarbeten
m. m. på eller i anslutning till befintliga baser samt anläggningar för el- och
teleutrustning vid flygbaserna.

For t ifik a tionsförva Itningen
För budgetåret 1969/70 beräknar fortifikationsförvaltningen medelsför
brukningen under anslaget till 16 765 000 kr. Med hänsyn till beräknat out
nyttjat belopp vid utgången av budgetåret 1968/69 föreslås att anslaget för
budgetåret 1969/70 fors upp med 15 173 000 kr.
Fördelningen av medelsbehovet framgår av följande sammanställning.

Byggnadsobjekt
A. Företag påbörjade före 1.7.1968

(1

Medelsför
brukning
OOO-tal kr.)

1. Gävle flygfält......................................................................................................................
2. Reserwägbaser...................................................................................................................
3. Merkostnader för tidigare beslutade objekt................................................................

1100
450
50

Summa A

1 600

Kompletteringsarbeten på befintliga baser..................................................................
Lagringsanläggningar för drivmedel....................................................................
Lagringsanläggningar för tjära......................................................................................
Baracker...............................................................................................................................
Maskeringsanläggningar...................................................................................................
El- och teleanläggningar..................................................................................................

2 910
440
210
70
2 140

Summa B

7 145

B. Företag avsedda att påbörjas 1968/69
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1 375
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C. Företag avsedda att påbörjas 1969/70
10.
11.
12.
13.
14.

Kompletteringsarbeten vid befintliga baser................................................................
Reservvägbaser...................................................................................................................
Lagringsanläggningar för drivmedel.............................................................................
Baracker................................................................................................................................
El- och teleanläggningar..................................................................................................

1 350
400
750
300
7 180

Summa C

9980

Summa A—G
Reducering av medelsbehovet

18725
1960

Beräknat medelsbehov

16765

1. Genom beslut den 3 november 1967 uppdrog Kungl. Maj :t åt fortifikationsförvaltningen att låta utföra utbyggnad av Gävle flygplats som en civilmilitär flygplats inom en kostnadsram för statens del av 3,5 milj. kr.
enligt prisläget den 1 april 1967. Byggnadsarbetena pågår. För fortsatta
arbeten med flygplatsen behövs 1,1 milj. kr.
2, 11. För fortsatt utbyggnad av reservvägbaser behövs 850 000 kr.
4, 10. På de befintliga baserna utförs efter liand kompletteringsarbeten
bl. a. i form av banförlängningar, utbyggnad av klargöringsplatser vid banändarna för uppställning av flygplan i hög beredskap, uppställningsplatser
för reservflygplan, transportflygplan m. fl. samt i anslutning härtill fordonsvägar, ammunitionsupplag o. d. För dessa arbeten behövs sammanlagt
4 260 000 kr. för nästa budgetår.
5, 12. Utbyggnad av lagringsanläggningar för drivmedel vid flygbaserna
i form av underjordiska fältcisterner pågår enligt en av chefen för flygvap
net fastställd plan. Medelsbehovet för nästa budgetår uppgår till 1 190 000
kr.
6, Lagringsanläggningar för tjära byggs vid vissa flygbaser. De är av
sedda för beredskapslagring av tjära för att möjliggöra krigsreparationer
av rullbanor, vägar m. m. För sådana anläggningar behövs 210 000 kr. för
nästa budgetår.
7, 13. Vid flygbaser i områden, där lämplig permanent bebyggelse saknas,
behövs ett antal mindre baracker för personal i hög beredskap. Medelsbe
hovet härför beräknas för nästa budgetår till 370 000 kr.
8, För fasta maskeringsanläggningar vid flygbaser beräknas för nästa
budgetåi- en medelsförbrukning av 2 140 000 kr.
9, 14. För fortsatt utbyggnad av el- och teleanläggningar vid flygbaserna
behövs sammanlagt 8 555 000 kr.

Departementschefen
Jag biträder fortifikationsförvaltningens förslag, enligt vilket medelsför
brukningen för nästa budgetår beräknas till 16 765 000 kr. Medel bör an
visas enligt följande investeringsplan och anslagsberäkning.
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Investeringsplan
(1 OOO-tal kr.)
Kostnadsram
Byggnadsobjekt

Medelsförbrukning

Faktisk
1.4.1967 1.4.1968 tom
1967/68

Beräknad för
1968/69

1969/70

Färdig
Bygg
start ställande
mån/år mån/år

A. Företag påbörjade före
1.7.1968

1. Gävle flygfält..............
2. Kompletteringsarbeten på befintliga
baser..............................
3. Reserwägbaser...........
4. Lagringsanläggningar
för drivmedel..............
5. Baracker.......................
6. El- och teleanläggningar............................
7. Merkostnader för tidi
gare beslutade objekt.
Summa A

10.67

11.69

450

—

—

300
50

—

—

—

8 415

2 980

_

_

_

_

_

200

50

_

—

23 755

23 805

13 765

8 690

1 600

—

—

4 900

5 060

2 150

2 910

1 200

1 240

800

440

7.68

10.69

500
650

510
670

300
600

210
70"

7.68
7.68

10.69
10.69

2 850

2 940

3 500

3 600

1 500

1 000

1 100

5 640
1 820

5 540
1 870

2 000
800

3 540
620

700
700

700
700

400
650

11 395

11 395

—

7.67

6.69

B. Företag avsedda alt på
börjas

1968/69

8. Kompletteringsarbeten på befintliga
baser..............................
9. Lagringsanläggningar
för drivmedel...............
10. Lagringsanläggningar
för tjära........................
11. Baracker.......................
12. Maskeringsanläggningar............................
13. El- och teleanläggningar............................
Summa B
C.

—

800

2 140

9.68

6.70

7 875

8 055

750

3 500

1 375

—

—

17 975

18 475

750

8 150

7 145

—

—

—

1 750
600

—

—

1 350
400

11.69

6.71

—

750
300

—

—

750
300

9.69
10.69

5.70
5.70

_

_

7 180

_

_

Företag avsedda att
påbörjas 1969/70

14. Kompletteringsarbeten på befintliga
15. Reserwägbaser...........
16. Lagringsanläggningar
för drivmedel..............
17. Baracker.......................
18. El- och teleanläggningar............................

_

10 140

Summa C

—

13 540

—

—

9 980

—

Summa A—C
Reducering av medelsbe
hovet

41 730

55 820

14 515

16 840

18 725

—

—
__

—

—

—

1 940

1 960

__

_

Beräknat medelsbehov

—

—

—

14 900

16 765

—

—
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Anslagsberäkning
(1 000-tal kr.)

Medelstillgång

Beräknad medelsförbrukning

Outnyttjat belopp 1.7.1968 .............. .. 16 491
Anslag 1968/69 ....................................
1
Anslag 1969/70 (förslag)................... .. 15 173

1968/69 ..................................... ...............
1969/70 ..................................... ...............

Summa

31 665

14 900
16 765

Summa 31 665

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Flygfältsarbeten m. m. för budgetåret 1969/70 an
visa ett investeringsanslag av 15 173 000 kr.

12. Flyttning av Stockholms örlogsbas (Muskövarvet)
1967/68 Utgift .................... 47 409 618 Outnyttjat belopp
1968/69 Anslag
................ 20 700 000
1969/70 Förslag ................ 5 289 000

. 541

Från anslaget betalas kostnaderna för flyttning av Ostkustens örlogsbas
(Stockholms örlogsbas) till Muskö.

Fortifikationsförvaltningen
För budgetåret 1969/70 beräknar fortifikationsförvaltningen medelsför
brukningen till 5 290 000 kr. Med hänsyn till beräknat outnyttjat belopp
vid utgången av budgetåret 1968/69 föreslås att anslaget för budgetåret 1969/
70 förs upp med 5 289 000 kr.
I anslutning härtill anmäler fortifikationsförvaltningen att totalkostnaden
för Muskövarvet beräknas uppgå till 302 889 000 kr. enligt prisläget den 1
april 1968.
Fördelningen av medelsbehovet för utbyggnaden av Muskövarvet för
nästa budgetår framgår av följande sammanställning.
Medelsför
brukning
(1 000-tal kr.)

Byggnadsobjekt
1. Berganläggningar.................................................................................................................
2. Yttre byggnader m. m.......................................................................................................

Summa

4 290
1 000
5290

1—2. Samtliga pågående arbeten beräknas bli färdigställda i god tid före
örlogsbasens utflyttning den 1 juli 1969. Även efter detta datum kan dock
vissa arbeten och kostnader förutses. I samband med utflyttningen tillkom
mer bl. a. anslutningar och kopplingar till maskiner m. m.
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Sedan anläggningen har bemannats och driften kommit igång, blir totalfunktionsprov erforderligt med trimning och kompletteringsåtgärder be
träffande installationerna. Ljudisoleringsfrågan måste till stor del lösas
efter utflyttningen, när bullerkällornas effekt kan konstateras och verksam
ma motåtgärder vidtas. Smärre erforderliga allmänna kompletteringar mås
te även förutses. Storleken av kostnaderna efter den 1 juli 1969 är svår att
beräkna. Förvaltningen bedömer emellertid att arbetena skall kunna slut
föras inom den nu angivna totala kostnadsramen, 302 889 000 kr. enligt pris
läget den 1 juli 1968.

Departementschefen
Riksdagen fattade år 1953 beslut om utflyttning av Stockholms örlogs
varv till Muskö i Stockholms södra skärgård (prop. 1953: 200, SU 168, rskr
402). Totalkostnaden angavs då till 189 milj. kr. i 1950 års prisläge. T. o. m.
budgetåret 1958/59 anvisades emellertid endast relativt obetydliga belopp,
vilka främst avsågs för fortsatta utredningar. 1959 års riksdag (prop. 1959: 1
bil. 25 s. 37, SU 44, rskr 115) godkände ett av chefen för marinen framlagt
förslag om en begränsad utbyggnad av Muskövarvet. Totalkostnaden för
varvet uppskattades då till 106 milj. kr. enligt prisläget i april 1957. Varvsanläggningen skulle omfatta tre tunneldockor, enheter för verkstäder, för
råd, administration m. m., en skyddad anläggning (sliptunnel) för motor
torpedbåtar, kajer, pirar m. m. samt tillfartsväg. En väsentlig uppräkning
av kostnaderna godkändes av 1962 års riksdag (prop. 1962: 47, SU 117, rskr
287). Totalkostnaden för den begränsade utbyggnaden av varvet, inklusive
sliptunneln, angavs då till ca 181,5 milj. kr. enligt prisläget i maj 1961. En
ligt fortifikationsförvaltningens kostnadsberäkningar för Muskövarvet, vilka
redovisades i prop. 1963: 108 (s. 124—125), beräknades totalkostnaden för
varvet enligt prisläget i maj 1962 till ca 211 milj. kr. En ytterligare uppräk
ning av kostnaderna godkändes av 1966 års riksdag (prop. 1966: 108, SU
100, rskr 249). Totalkostnaden för utbyggnaden av varvet, inklusive yttre
byggnader m. m., angavs därvid till 294 milj. kr. enligt prisläget i april 1965.
Detta belopp minskades emellertid till 290,1 milj. kr. enligt samma prisläge
sedan vissa reduceringar i byggnadsprogrammet genomförts (prop. 1968: 109
s. 230). Sistnämnda belopp motsvarar 302,6 milj. kr. enligt prisläget i
april 1967. För utbyggnaden av Muskövarvet har riksdagen hittills anvisat
297,6 milj. kr.
I sina anslagsframställningar för budgetåret 1969/70 har fortifikationsförvaltningen anmält, att totalkostnaden för Muskövarvet beräknas uppgå till
302 889 000 kr. enligt prisläget i juli 1968. För att slutföra arbetena med
varvet har fortifikationsförvaltningen beräknat medelsförbrukningen under
anslaget för nästa budgetår till 5 290 000 kr. Jag biträder fortifikations
förvaltningens förslag. Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas
i enlighet med följande investeringsplan och anslagsberäkning.
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Investeringsplan
(1 000-tal kr.)
Kostnadsram
Byggnadsobjekt

Medelsförbrukning

Faktisk
1.4.1967 1.4.1968 tom
1967/68

Beräknad för
1968/69

1969/70

Bygg Färdig
start ställande
mån/år mån/år

A. Berganläggningar........

266 670

269 764

257 902

7 572

4 290

7.59

5.69

Summa A

266 670

269 764

257 902

7 572

4 290

—

—

825
825
440
100
115
050

1 600
5 800
1 450
870
1 100
2 875

773
2 704
540
524
108
2 875

827
3 096
910
346
992

6.67
6.67
6.67
6.67
1.68
6.67

5.69
5.69
5.69
5.69
5.69
7.68

950

960

255

705

6.67

5.69

20 625
—

17 470
1 000

11 218
—

6 252
—

1 000

6.66
—

5.69
—

B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Yttre byggnader m. m.

Förläggningsbyggnad
Militärrestaurang....
Värmecentral..............
Fritidsbyggnad...........
Toalettbyggnader___
Förråd..........................
Ekonomibyggnader
(vaktbyggnad, bastu
m. m.)..........................
8. Vägar, vatten, avlopp,
vattenrening m. m. ..
9. Diverse kostnader....

1
6
1
1
1
2

—

—
—
—

—
—

Summa B

35 930

33 125

18 997

13 128

1 000

—

—

Summa A—B

302 600

302 889

276 899

20 700

5 290

—

—

-

—

20 700

5 290

—

~

Beräknat medelsbehov...

Anslagsberäkning
(1 000-tal kr.)
Medelstillgång

Beräknad medelsförbrukning

Outnyttjat belopp'l.7.1968.. ...............
Anslag för 1968/69................. ...............
Anslag för 1969/70 (förslag). ................

1
20 700
5 289

1968/69...................................... ...............
1969/70........................................ ...............

Summa 25 990

20 700
5 290

Summa 25 990

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Flyttning av Stockholms örlogsbas (Muskövarvet)
för budgetåret 1969/70 anvisa ett investeringsanslag av
5 289 000 kr.

13. Markförvärv

för befästningar

1967/68 Utgift ........... 1 534 792 Outnyttjat belopp .... 4 766 505
1968/69 Anslag
....
1 000
1969/70 Förslag ....
1 000
Anslaget avses för markförvärv för befästningar såväl för gemensamma
ändamål som för de tre försvarsgrenarna.
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Fortifikationsförvaltningen
För budgetåret 1969/70 beräknar fortifikationsförvaltningen medelsförbrukningen under anslaget till 2 milj. kr. Med hänsyn till beräknat out
nyttjat belopp på anslaget vid utgången av budgetåret 1968/69 föreslås att
anslaget för budgetåret 1969/70 förs upp med ett formellt belopp av 1 000
kr.
Fördelningen av medelsbehovet framgår av följande sammanställning.
Medelsför
brukning
(1 000-tal kr.)
1. Markförvärv för befästningar..................................................
2 000
2. Diverse utgifter.....................................................................................................................
200
Summa
Reducering av medelsbehovet

2200
200

Beräknat medelsbehov

2000

1. För vissa byggnads- och anläggningsarbeten för befästningar behöver
mark förvärvas med äganderätt. För en del av dessa anläggningar är plat
sen ännu inte slutligt bestämd. Bl. a. till följd härav kan i vissa fall stor
leken av de skilda markområdena beräknas endast ungefärligt. De områ
den som behöver förvärvas är emellertid i flertalet fall förhållandevis små
och arealen beräknas som regel inte överstiga 30 ha per område. Erfarenhe
ten har dock visat att man i vissa fall måste räkna med större arealer. Vi
dare är det ibland nödvändigt att förvärva mark med förhållandevis högt
värde per arealenhet.
2. Beloppet är avsett för att täcka oförutsedda merkostnader vid mark
förvärv för tidigare beslutade befästningsanläggningar samt för att bestrida
utgifter för att komplettera beståndet av befästningsfastigheter m. m.

Departementschefen
Jag biträder fortifikationsförvaltningens förslag, enligt vilket medelsför
brukningen för nästa budgetår beräknas till 2 milj. kr. Medel bör anvisas
i enlighet med följande investeringsplan och anslagsberäkning.

Investeringsplan
_______

_____ (1 000-tal kr.)
Medelsförbrukning
Objekt

1. Mark för vissa befästningsanläggningar....................................
2. Diverse mindre markförvärv och
oförutsedda utgifter........................

Kostnads
ram
1.4.1968

—

Faktisk
tom
1967/68

Beräknad för
1968/69

1969/70

—

2 200

2 000

—

—

200

200

Summa
Reducering av medelsbehovet

—

—

—

—

2 400
400

2 200
200

Beräknat medelsbehov

—

—

2 000

2 000
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Anslagsberäkning
(1 OOO-tal kr.)

Medelstillgång

Beräknad medelsförbrukning

Outnyttjat belopp 1.7.1968 . ...............
Anslag 1968/69 .......................
Anslag 1969/70 (förslag) .... ...............

4 767

Summa

4 769

1

1968/69 ......................................................
1969/70 ......................................................
Beräknat outnyttjat belopp 30.6.
1970 ...........................................................

2 000
2 000
769

Summa

4 769

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Markförvärv för befästningar för budgetåret 1969/
70 anvisa ett investeringsanslag av 1 000 kr.

Försvarets forskningsanstalts delfond

14.|Byggnadsarbeten för försvarets forskningsanstalt

1967/68 Utgift
........... 4 913 117 Outnyttjat belopp
1968/69 Anslag ........... 2 657 000
1969/70 Förslag ........... 2 256 000

984 613

Från anslaget betalas nybyggnad av lokaler för försvarets forsknings
anstalt.
Byggnadsstyrelsen

För budgetåret 1969/70 beräknar byggnadsstyrelsen medelsbehovet till
2 638 000 kr. Med hänsyn till beräknat outnyttjat belopp vid utgången av
budgetåret 1968/69 föreslås att anslaget för 1969/70 förs upp med 2 256 000
kr.
Fördelningen av medelsbehovet framgår av följande sammanställning.
Medelsförförbrukning
(1 OOO-tal kr.)

Byggnadsobjekt
A. Företag påbörjade före 1.7.1968
1. Nybyggnad av Stockholms datacentral......................................................................

38

Summa A

38

2. Nybyggnad av verkstadsbyggnad i Sorunda.............................................................
3. Nybyggnad av matsalsbyggnad vid Ursvik...............................................................
4. Smärre objekt.............................................................................................
1600

300
700

B. Företag avsedda att påbörjas efter 1.7.1968

Summa B

2 600

Summa A—B

2 638
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2. Behovet av nybyggnad av verkstadsbyggnad i Sorunda har senast an
mälts i prop. 1968: 109 (s. 234). Kungl. Maj :t uppdrog den 19 januari 1968
åt byggnadsstyrelsen att låta utföra byggnadsföretaget inom en kostnads
ram av 1 460 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1967, vilket motsvarar
1 505 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1968.
3. Behovet av nybyggnad av matsalsbyggnad vid Ursvik har senast an
mälts i prop. 1968: 109 (s. 234). Kungl. Maj:t uppdrog den 20 januari 1967
åt byggnadsstyrelsen att färdigställa bygghandlingar för byggnadsföretaget.
Sedermera har byggnadsstyrelsen redovisat bygghandlingar för nybyggnad
av matsalsbyggnaden. Kostnaderna har därvid beräknats till 1 790 000 kr.
enligt prisläget den 1 april 1968.

Departementschefen

Byggnadsstyrelsen har beräknat medelsförbrukningen under anslaget för
nästa budgetår till 2 638 000 kr. Jag biträder byggnadsstyrelsens förslag.
Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande investe
ringsplan och anslagsberäkning.

Inves ter ingsplan
(1 000-tal kr.)
Kostnadsram
Byggnadsobjekt

Medelsförbrukning

Faktisk
1.4.1967 1.4.1968 tom
1967/68

Beräknad för
1968/69

Bygg Färdig
start ställande
mån/år mån/år

1969/70

A. Företag påbörjade före
1.7.1968

1. Slutförande av vissa
pågående byggnads
företag ..........................
2. Nybyggnad av Stock
holms datacentral i
kvarteret Garnisonen.

137
6 320

6 425

5 987

400

38

10.66

6 320

6 425

5 987

537

38

—

—

1 460

1 505

26

1 200

300

8.68

6.69

1 545
—

1 790
—

—

1 000
523

700
1 600

10.68
—

10.69
—

Summa B

3 005

3 295

26

2 723

2 600

—

—

Summa A—B

9 325

9 720

6 013

3 260

2 638

—

—

Summa A

5.68

B. Företag avsedda att på
börjas efter 1.7.1968

3. Nybyggnad av verk
stadsbyggnad i
Sorunda........................
4. Nybyggnad av matsalsbyggn. vid Ursvik.
5. Smärre objekt.............

_
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Anslagsberäkning
(1 OOO-tal kr.)

Medelstillgång

Beräknad medelsförbrukning

Outnyttjat belopp 1.7.1968...................
Anslag för 1968/69...................................
Anslag för 1969/70 (förslag). ................

985
2 657
2 256

1968/69........................................................
1969/70.......................................................

3 260
2 638

Summa

5 898

Summa

5 898

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Byggnadsarbeten för försvarets forskningsanstalt
för budgetåret 1969/70 anvisa ett investeringsanslag av
2 256 000 kr.
Vad föredraganden sålunda med instämmande
av statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller
Hans Maj :t Konungen.
Ur protokollet:
Gunnel Anderson
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Register
Sid.
1 ÖVERSIKT
11 Ramberäkningar m. m.
DRIFTBUDGETEN
Kr.

A. Försvarsdepartementet m. m.
32
32
33
33

Försvarsdepartementet.................................................................................
Vissa nämnder m. m......................................................................................
Kommittéer m. m.............................................................................................
Extra utgifter....................................................................................................

6 415 000
1 545 000
2 000 000
600 000

10 560 000

B. Armén
34 Arméstaben.........................................................................................................
Armén:
34 Avlöningar till aktiv personal m. fl.......................................................
48
Avlöningar m. m. till värnpliktiga.......................................................
49
Sjukvård m. m...............................................................................................
50
Reseersättningar m. m...............................................................................
50
Rekryteringskostnader..............................................................................
51
Bränsle m. m..................................................................................................
52
Renhållning....................................................................................................
52
Telefon m. m..................................................................................................
53
Tvätt.................................................................................................................
54
Övriga expenser m. m................................................................................
54
Mathållning....................................................................................................
55
Furagering......................................................................................................
56
Övningar m. m..............................................................................................
57
Förhyrning av motorfordon m. m.........................................................
57 Beklädnad m. m..............................................................................................
59 Inventarier m. m.............................................................................................
61
Sjukvårdsmateriel.......................................................................................
62
Ökning av drivmedelslagringen.............................................................
62
Drivmedelsutrustning................................................................................
63
Drivmedelsförråd m. m.............................................................................
63
Remontering..................................................................................................
64
Uttagning av hästar...................................................................................
64
Veterinärvård................................................................................................
65
Hundväsendet...............................................................................................
65 Förband med särskild budget...................................................................
* Beräknat belopp

*21 920 000
427
111
13
16

200 000
700 000
700 000
700 000
435 000
21 300 000
8 170 000
3 530 000
6 205 000
3 045 000
54 000 000
890 000
74 500 000
10 700 000
63 700 000
15 900 000
8 160 000
1 000
4 480 000
1 660 000
250 000
65 000
90 000
60 000
87 000 000
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Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 6: Försvarsdepartementet

Sid.

Kr.

66 Anskaffning av tygmateriel m. m...............................................................
68 Underhåll av tygmateriel m. m....................................................................
68 Uttagning av motorfordon och motorredskap.....................................
Hemvärnet:
69
Förvaltningskostnader................................................................................
70
Övningar..........................................................................................................
70
Intendenturmateriel m. m........................................................................
71
Tygmateriel m. m.........................................................................................

508 000 000
87 900 000
115 000
3
4
2
7

015
710
000
060

000
000
000
000

1 568161000

C. Marinen
73 Marinstaben........................................................................................................
Marinen:
73 Avlöningar till aktiv personal m. fl.......................................................
75
Avlöningar m. m. till värnpliktiga.......................................................
76
Sjukvård m. m...............................................................................................
77
Reseersättningar m. m...............................................................................
77
Rekryteringskostnader..............................................................................
78
Bränsle m. m..................................................................................................
78
Renhållning....................................................................................................
79
Telefon m. m..................................................................................................
79
Tvätt.................................................................................................................
80
Övriga expenser m. m................................................................................
80
Mathållning.....................................................................................................
81
Övningar m. m..............................................................................................
82
Beklädnad m. m............................................................................................
83
Inventarier m. m..........................................................................................
84
Sjukvårdsmateriel........................................................................................
85
Ökning av drivmedelslagringen.............................................................
86
Drivmedelsutrustning................................................................................
86
Drivmedelsförråd m. m..............................................................................
87
Materialförråd m. m....................................................................................
87
Hundbevakningstjänsten..........................................................................
88
Förband med särskild budget.................................................................
88 Anskaffning av fartygsmateriel m. m......................................................
91 Underhåll av fartyg m. m.............................................................................
93 Anskaffning av vissa maskiner m. m.......................................................
93 Bidrag till sjö värnskåren..............................................................................

*15 200 000

150 500 000
17 190 000
2 580 000
4 570 000
390 000
7 370 000
3 010 000
2 100 000
1 365 000
1 540 000
15 550 000
27 600 000
8 210 000
3 285 000
2 000 000
1 000
470 000
345 000
210 000
10 000
63 700 000
197 300 000
77 100 000
700 000
665 000
602961000

D. Flygvapnet
94 Flygstaben...........................................................................................................
Flygvapnet:
94 Avlöningar till aktiv personal m. fl.......................................................
94
Avlöningar m. m. till värnpliktiga.......................................................
95
Tjänstepremier m. m...................................................................................
95
Sjukvård m. m................................................................................................
* Beräknat belopp

*18 625 000
*195
15
2
2

400
070
500
190

000
000
000
000
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Sid.
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Kr.

96
Reseersättningar m. m...............................................................................
97
Rekryteringskostnader..............................................................................
97
Bränsle m. m..................................................................................................
98
Renhållning....................................................................................................
98
Telefon m. m..................................................................................................
99
Tvätt.................................................................................................................
100 Övriga expenser m. m..................................................................................
Mathållning....................................................................................................
100
101
Övningar m. m..............................................................................................
102
Beklädnad m. m...........................................................................................
103
Inventarier m. m..........................................................................................
104
Sjukvårdsmateriel.......................................................................................
105
Ökning av drivmedelslagringen.............................................................
106
Drivmedelsutrustning................................................................................
Drivmedelsförråd m. m.............................................................................
106
107
Hundbevakningstjänsten.........................................................................
108
Förband med särskild budget................................................................
108 Anskaffning av flygmateriel m. m.............................................................
108 Drift och underhåll av flygmateriel m. m..............................................
109 Understöd åt segelflygverksamhet m. m................................................

10 300 000
450 000
9 850 000
4 250 000
6 400 000
1 610 000
1 800 000
10 350 000
18 050 000
11 400 000
3 330 000
765 000
1 000
1 800 000
5 670 000
70 000
79 500 000
*987 200 000
243 400 000
420 000

1630401000

E. Gemensamma staber m. m.
111
112
113
113
114
114
115
115
116
117

Försvarsstaben:
Förvaltningskostnader...............................................................................
Särskilda förvaltningskostnader.......................................
Övningar.........................................................................................................
Vissa bostadskostnadsersättningar...............................................
Militärområdesstaber:
Förvaltningskostnader...............................................................................
Övningar.........................................................................................................
Militärområdesstaber med särskild budget............................................
Militärområdenas byggnadskontor: Avlöningar...................................
Militärområdenas intendenturförvaltningar: Avlöningar................
Militärområdenas tygförvaltningar: Avlöningar.................................

20 200 000
7 075 000
530 000
620 000
*27 435
700
*11 785
7 845
7 500
16 000

000
000
000
000
000
000

99690000

F. Centrala förvaltningsmyndigheter m. m.
119
119
119
121

Försvarets civilförvaltning...........................................................................
Försvarets sjukvårdsstyrelse.......................................................................
Fortifikationsförvaltningen..........................................................................
Försvarets materielverk................................................................................

*10 095 000
*3 815 000
14 035 000
152 000 000

179 945 000

G. Institutioner m. m.
125

Försvarets forskningsanstalt:
Förvaltningskostnader...............................................................................

* Beräknat belopp

30 300 000
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Sid.
126
128
128
129
130
130
131
132
132
133
134
135
139
141
142
143
144
146
146
148
148
140
151

Kr.
Forskningsverksamhet.......................................................................... ..
Försvarets radioanstalt:
Förvaltningskostnader.................................................................................
Anskaffning och underhåll av materiel...............................................
Krigsarkivet:
Förvaltningskostnader...............................................................................
Samlingars konservering m. m................................................................
Inredning av vissa arkivaliemagasin...................................................
Armémuseum:
Förvaltningskostnader...............................................................................
Samlingars konservering m. m..............................................................
Marinmuseet och modellkammaren i Karlskrona:
Förvaltningskostnader...............................................................................
Samlingars konservering m. m..............................................................
Militärpsykologiska institutet............................................................ ..
Värnplikts verket...............................................................................................
Militärapoteket..................................................................................................
Försvarets sjukvårdsförråd...........................................................................
Försvarets tandvård........................................................................................
Militärmedicinska undersökningscentralen............................................
Militärmusiken:
Förvaltningskostnader...............................................................................
Materiel............................................................................................................
Försvarets intendenturkår:
Förvaltningskostnader.................................................................................
Övningar..........................................................................................................
Försvarets personalvård:
Förvaltningskostnader.................................................................................
Fritidsverksamhet m. m............................................................................
Försvarets rationaliseringsinstitut.............................................................

49 000 000
28 600 000
8 000 000
1 276 000
10 000
21000
975 000
34 000

1
11
1
3

202
30
530
488
625
375
960
200

000
000
000
000
000
000
000
000

17 200 000
300 000
2 080 000
175 000
3 570 000
2 000 000
5 630 000

168 581000
H. Utbildningsanstalter
153 Försvarshögskolan...........................................................................................
Militärhögskolan:
154
Förvaltningskostnader...............................................................................
155
Övningar.........................................................................................................
155
Militärhistorisk forskning.........................................................................
156 Försvarets läroverk.........................................................................................
156 Försvarets brevskola.................................................................................... ..

955 000
6 408 000
1 600 000
100 000
3 590 000
760 000

13413000
I. Fastighetskostnader
Ersättning till statens allmänna fastighetsfond:
Slottsbyggnadernas delfond.....................................................................
Byggnadsstyrelsens delfond.....................................................................
Ersättning till försvarets fastighetsfond:
158
Kasernbyggnaders delfond.......................................................................
158
158

17 000
37 000
190 657 000
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Sid.

Kr.

159 Befästningars delfond.....................................................................................
159 Borttagande aV pansarhinder m. m..........................................................

81 624 000
375 000
272 710 000

J. Viss inaterielanskaffning m. m.
160
160
161
161
162
163
164
165
165
166
166

Utredningar rörande tillämnade materielanskaffningar m. m.. ..
Utredningar rörande tillämnade byggnadsföretag m.m.................
Fortifikatorisk forskningsverksamhet.....................................................
Försvarsmedicinsk forskning.......................................................................
Underhåll av sjukvårdsmateriel.................................................................
Vissa signalförbindelser m. m......................................................................
Signalskyddsmateriel......................................................................................
Anskaffning av fortifikatoriskmateriel..................................................
Anskaffning av krigskartor..........................................................................
Årskostnader för industriell krigsberedskap..........................................
Engångskostnader för industriell krigsberedskap...............................
Byggnads- och reparationsberedskapen:
167
Övningar m. m..............................................................................................
167 Materiel...............................................................................................................

2
1
30
2
3
1
1

500000
900 000
800 000
500 000
435 000
000 000
500 000
100 000
350 000
530 000
410 000

550 000
1 500 000
47 075000

K. Bidrag till frivilliga organisationer m. m.
169
169
170
170
170
171
171

Frivilliga befälsutbildningsrörelsen m. m..............................................
Lottaorganisationen........................................................................................
Frivilliga sjukvårdsväsendet i krig...........................................................
Frivilliga djursjukvården i krig.................................................................
Frivilliga skytteväsendet ............................................................................
Bidrag till Centralförbundet Folk och Försvar...................................
Understöd åt vissa föreningar m. m........................................................

5 721 000
2 472 000
366 000
55 000
2 801 000
465 000
110 000
11990 000

L. Övriga gemensamma ändamål
173
174
174
175
176
176
177
177
178
178
179
179

Familjebidrag....................................................................................................
Inskrivningskostnader...................................................................................
Vissa specialundersökningar m. m.............................................................
Reseersättningar till värnpliktiga m. fl...................................................
Vissa hälsovårdsåtgärder m. m...................................................................
Vissa ersättningar i anledning av skador vid militär verksamhet
m. m..................................................................................................................
Ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under militär
tjänstgöring m. m........................................................................................
Omskolning av i militärtjänst skadade...................................................
Vidareutbildning av viss civil personal...................................................
Arbetarskydd.....................................................................................................
Förslagsverksamhet........................................................................................
Försvarsupplysning.......................................................................................

74 000 000
2 850 000
615 000
33 000 000
180 000
2 600 000
17 700
100
530
140
100
377

000
000
000
000
000
000
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Sid.
180
181
181
182
182

Kr.
Publikations- och blankettryck..................................................................
Bestridande av beredskapskostnader vid försvarets fabriksverk
Ersättning för automobilskatt....................................................................
Ersättning för rustning och rotering........................................................
Täckande av vissa medelsbrister...............................................................

4 725 000
3 200 000
14 000 000
5 000
30 000
154152000

M. Flygtekniska försöksanstalten
183 Flygtekniska försöksanstalten: Uppdragsverksamhet.....................
185 Bidrag till flygteknisk forskning................................................................

9 400 000
4 300 000

13700000

N. Civilförsvaret m. m.
186
186
188
189
191
192
192
192
194
195
196
196
197
198
198
199

Civilförsvarsstyrelsen......................................................
Statens civilförsvarsskolor...........................................
Avlöningar till civilförsvarspliktiga m. m..............
Vissa kostnader för civilförsvarsutbildning m. m
Civilförsvarsfilm
Försöksverksamhet.........................................................................
Anskaffning av civilförsvarsmateriel.......................................
Förvaring och underhåll av civilförsvarsmateriel m. m..
Bidrag till byggande av skyddsrum........................................
Drift av skyddsrum ......................................................................
Bidrag till kommuner för anordnande av branddammar
vilförsvarsändamål......................................................................
Signalskyddsmateriel för civila myndigheter.......................
Vissa teleanordningar.....................................................................
Kostnader för anskaffande av identitetsbrickor m. m.. .
Lokalhyror för vissa skyddsrumsanläggningar...................
Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar.....................

*10 037 000
11 172 000

8 000 000
10 551
1
700
*53 430
14 475
17 500
810

000
000
000
000
000
000
000

4 000
420
400
290
1 725
773

000
000
000
000
000
000

för ci-

134 284 000

O. Diverse
201
203
204
204
204
205
205

Reglering av prisstegringar........................................................................
Lönekostnadspålägg för militära ramen ...............................................
Lönekostnadspålägg för civilförsvarsramen..........................................
Beredskapsstyrka för FN-tjänst................................................................
Kostnader för projektilröjning på Järvafältet.....................................
Uppförande av en seismologisk multipelstation..................................
Seismologiska multipelstationen.................................................................

190
310
3
6

000
000
750
900
700
250
490

000
000
000
000
000
000
000

512 090 000
Summa för driftbudgeten 5 419 713 000
* Beräknat belopp
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Sid.
KAPITALBUDGETEN

I. Statens affärsverksfonder

Kr.

A. Försvarets fabriksverk
207 Byggnader och utrustning för försvarets fabriksverk

*40 000 000

40 000 000

II. Statens allmänna fastighetsfond
208 Vissa skyddsrumsanläggningar...................................................................
208 Uppförande av förrådsbyggnader för civilförsvaret..........................
210 Vissa byggnadsarbeten vid statens civilförsvarsskola i Rosersberg

4 080 000
3 655 000
1 284 000

9 019 000

III. Försvarets fastighetsfond
Kasernbyggnaders delfond

211
213
222
227
232

Byggnadsarbeten för gemensamma ändamål........................................
Byggnadsarbeten för armén........................................................................
Byggnadsarbeten för marinen....................................................................
Byggnadsarbeten för flygvapnet...............................................................
Nybyggnad av kasernetablissement m. m. för Svea livgarde och
Svea ingenjörregemente............................................................................
236 Markförvärv för övningsfält m. m.............................................................

18 700 000
42 370 000
12 413 000

1 000
21 657 000
*17 600 000

112 741 000
Befästningars delfond

236
238
240
243
245
248
250

Befästningsarbeten för gemensamma ändamål
Befästningsarbeten för armén....................................... .
Befästningsarbeten för marinen...................................
Befästningsarbeten för flygvapnet..............................
Flygfältsarbeten m. m......................................................
Flyttning av Stockholms örlogsbas (Muskövarvet)
Markförvärv för befästningar.......................................

29 900 000
7 369 000
34 488 000
1 000
15 173 000
5 289 000

1 000
92221000

Försvarets forskningsanstalts delfond

252 Byggnadsarbeten för försvarets forskningsanstalt.............

2 256 000

2 256 000
207 218 000
256 237 000
Totalt för försvarsdepartementet 5675950 000
Summa för kapitalbudgeten

* Beräknat belopp

BILAGA 7 TILL STATSVERKSPROPOSITIONEN 1969

SOCIALDEPARTEMENTET

ÖVERSIKT
Till socialdepartementet hör den allmänna försäkringen — som inrymmer
sjukförsäkring, folkpensionering och ATP — stöd åt barnfamiljerna, so
ciala serviceåtgärder, hälso- och sjukvården, de sociala vårdområdena, vissa
åtgärder för handikappade, arbetarskyddet m. m.
Det förslag till utgiftsram för socialdepartementets verksamhetsområde
som läggs fram för budgetåret 1969/70 omfattar 11,6 miljarder kr. Det inne
bär en ökning med 950 milj. kr. från innevarande budgetår.
Den största kostnadsökningen faller på folkpensionsanslaget som höjs
med 510 milj. kr. Därav avser ca 190 milj. kr. den första etappen av ett nytt
program för folkpensionshöjningar från den 1 juli 1969 som kommer att
läggas fram i en särskild proposition. De ökade insatserna för om
vårdnad av åldringar och handikappade medför ökade anslagsbehov. Statens
anslag till hemhjälpsverksamheten ökar med 30 milj. kr. till 135 milj. kr.

Anslagsramen för lån till sjukhem för långtidsvård utvidgas och ca 100
milj. kr. beräknas bli utbetalade under nästa budgetår.
Fr. o. m. januari 1969 beräknas ca 400 000 barnfamiljer bli berättigade till
de nya bostadstillägg som beslutades vid 1968 års riksdag. Från samma
tidpunkt bar bidragsförskotten till ensamstående barnförsörjare höjts. Des
sa reformer medför ett ökat anslagsbehov med 125 milj. kr. för nästa
budgetår.
Stödet till barnfamiljerna förstärks också genom fortsatt snabb utbyggnad
av den av samhället organiserade barntillsynen. Anslagen till daghem och
fritidshem ökar med ca 30 milj. kr. För det nya statsbidraget till kommunala
familjedaghem beräknas 20 milj. kr.

Bosättningslånens maximibelopp
6 000 kr.

föreslås

höjda

från

5 000

kr.

till

Vidgade insatser föreslås för hälsovård och andra sjukdomsförebyggande
åtgärder, bl. a. för hälsokontroll, skyddsympningar och hälsovårdsupplysning. Statsbidragen till landstingens och storstädernas kliniker för psykiskt
sjuka m. m. ökar med ca 60 milj. kr. Anslagen till undervisningssjukhusen
ökar med ca 76 milj. kr.
Insatserna för de handikappade förstärks. Anslaget till kostnadsfria

1 —Bihang

till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 7
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hjälpmedel ökar med 12 milj. kr. och anslagen till omsorger om psykiskt
utvecklingsstörda ökar med 21 milj. kr.
Anslagen till ungdomsvårdsskolorna ökar med ca 19 milj. kr. och för
nykterhetsvården beräknas ytterligare ca 35 milj. kr. för nästa budgetår.
För att få en fullständig bild av samhällets insatser på det sociala områ
det bör man till socialhuvudtitelns utgifter lägga de socialpolitiska anslag
som redovisas under andra huvudtitlar, de kostnader för allmän försäkring
som inte belastar statsbudgeten samt landstingens och kommunernas kost
nader för sjukvård och socialvård.
I följande sammanställning återges de totala samhällsutgifterna för
socialpolitiken åren 1964 och 1968 (utom vad som avser arbetsmarknad
och bostadsproduktion).
Utgifter i milj. kr.
1964
1968

ökning 1964—1968

milj. kr.

%
102
65
68
40
80

Sjukvård och sjukförsäkring.................
Åldringar och handikappade...................
Barnfamiljer...................................................
Övrigt..............................................................

5 010
4 550
1 910
280

10 100
7 500
3 200
400

5 090
2 950
1 290
120

Sammanlagt

11 750

21 200

9 450

Under fyraårsperioden 1964—1968 uppvisar socialpolitiken en utgifts
ökning med 80 %. Under samma tid ökade priserna med 20 %. Samhällets
sammanlagda årskostnader för social omvårdnad och trygghet för år 1968
kan beräknas till ca 21 miljarder kr. Den andel av nationalinkomsten
(BNP) som används för medborgarnas trygghet steg från 12 % år 1964
till 16 % år 1968. Resurserna för utbyggnaden av socialpolitiken har häm
tats ur en ökad produktion i folkhushållet samtidigt som arbetstiden har
förkortats. Den sänkning av veckoarbetstiden till 42 1h timmar, som är ge
nomförd efter årets arbetstidsförkortning, är en etapp på vägen mot 40
timmars arbetsvecka. Avsikten är att till årets riksdag lägga fram en pro
position beträffande genomförandet av 40 timmars arbetsvecka.
Allmän försäkring

Det program för standardhöjningar av folkpensionerna t. o. m. år 1968,
som statsmakterna tidigare uttalat sig för, är nu i sin helhet genomfört. I en
särskild proposition till vårriksdagen kommer på grundval av förslag från
pensionsförsäkringskommittén att läggas fram ett nytt program för årliga
folkpensionshöjningar fr. o. m. den 1 juli 1969. Programmet kommer att
innebära en ökning av folkpensionerna upp till en viss garantinivå genom
pensionstillskott, som ökas för varje år under en tioårsperiod. Pensionstill
skottet skall första året motsvara 3 % av basbeloppet och sedan öka med
motsvarande belopp varje år under tioårsperioden, alltså upp till 30 % av
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basbeloppet. Genom de nya pensionstillskotten ökar folkpensionens årsbelopp den 1 juli 1969 med 180 kr. för en ensam pensionär och med 360 kr.
för ett pensionärspar. Pensionstillskotten läggs ovanpå nuvarande folk
pension, som liksom pensionstillskotten genom värdesäkringen ökar vid
prisstegringar. Pensionstillskotten utgår till pensionärer som inte har ATPpension eller som har låga ATP-belopp.
Kostnaderna för de nya pensionstillskotten beräknas för nästa budgetår
till ca 190 milj. kr. Härutöver beräknas statens kostnader för folkpensione
ringen stiga med ca 320 milj. kr. till följd av ökat antal pensionärer m. m.
och för värdesäkringen av folkpensionerna vid beräknade prisförändringar.
Sammanlagt beräknas folkpensionsanslaget öka med 510 milj. kr. till 6 510
milj. kr. nästa budgetår. Kommunernas kostnader för kommunala bostads
tillägg till folkpensionärer beräknas för samma budgetår till ca 750 milj.
kr. Under samma tid beräknas ATP-utbetalningarna till ca 950 milj. kr.
De sammanlagda utbetalningarna från den allmänna pensioneringen kan
alltså beräknas till ca 8 200 milj. kr. under budgetåret 1969/70.
Folkpensionens årsbelopp för en ensam pensionär är i januari 1969
5 220 kr. och folkpensionsbeloppet för ett pensionärspar 8 112 kr. Genom
de nya pensionstillskotten kan folkpensionsbeloppet beräknas stiga till
5 400 kr. för ensam pensionär och 8 472 kr. för ett pensionärspar den 1 juli
i år. Härtill kommer för ungefär hälften av folkpensionärerna kommunala
bostadstillägg som i ökande omfattning täcker den faktiska bostadskost
naden. Ett förslag om uppmjukning av reglerna för inkomstprövningen
av de kommunala bostadstilläggen till folkpension kommer att läggas fram
vid vårriksdagen. Möjligheterna att i vidgad omfattning bereda pension
före 67-årsåldern kommer att utredas.
De totala kostnaderna för sjukförsäkringen beräknas öka med ca 250
milj. kr. från år 1968 till år 1969. Genom en omfattande reformering av sjuk
försäkringen med höjda förmånsnivåer i olika avseenden har sjukförsäk
ringskostnaden sedan år 1965 fördubblats från ca 2 000 milj. kr. till ca 4 000
milj. kr. En reformering av systemet för sjukförsäkringens läkarvårds
ersättning övervägs liksom vissa andra sjukförsäkringsfrågor.
Den allmänna försäkringens samlade utgifter kan i år beräknas till ca
11 700 milj. kr. Därav faller ca 6 700 milj. kr. på socialhuvudtiteln. Det
återstående beloppet finansieras till 2 700 milj. kr. med arbetsgivaravgifter,
1 600 milj. kr. genom sjukförsäkringsavgifter och 700 milj. kr. av kom
munerna.
Åldringsvård

Ökningen av vårdinsatserna för de gamla fortsätter på grundval av det
reformprogram för åldringsvården som regeringen lade fram år 1964. Sedan
dess har staten hittills satsat sammanlagt närmare 1 000 milj. kr. på social
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hemhjälp, förbättringar av åldringsbostäder och en utbyggnad av långtids
sjukvården. För nästa budgetår föreslås ytterligare drygt 300 milj. kr. av
statsmedel till denna utbyggnad av åldringsvården.
De olika åtgärderna för att öka åldringsvårdens resurser har resulterat
i att det totala antalet hjälpta åldringar har ökat från ca 170 000 under år
1962 till inemot 400 000 under år 1968.
Den sociala hemhjälpen har blivit en allt mer betydelsefull vårdform.
Antalet åldringar och handikappade som fått hjälp i sina hem har tre
dubblats sedan år 1960 och beräknas i år uppgå till ca 230 000. Antalet an
ställda hemsamariter har fyrdubblats till mer än 40 000 med en årlig
insats på över 30 milj. arbetstimmar. Statsbidraget till kommunernas hemhjälpsverksamhet ökas nästa budgetår med 30 milj. kr. till 135 milj. kr.
Inom ramen för detta anslag kommer också att bedrivas en fortsatt försöks
verksamhet med särskilda insatser för vård och service åt åldringar och
handikappade i glesbygder. En samlad redogörelse för statens insatser för
bättre service i glesbygder lämnas under inrikeshuvudtiteln.
Genom den pågående upprustningen av åldringsbostäder med hjälp av
statliga förbättringslån gör man det möjligt för gamla att bo kvar i sin
vanda miljö. Räntefria förbättringslån till åldringsbostäderna utgår från
anslag under inrikesdepartementet. Sedan åldringsvårdsprogrammet beslu
tades för fem år sedan har hittills beviljats förbättringslån till ca 55 000
åldringsbostäder. Denna bostadsupprustning — som sker utöver det van
liga bostadsbyggnadsprogrammet — kommer att fortsätta.
För att tillgodose de äldres behov av långtidsvård har sjukhemmen
getts förtur inom sjukhusbyggandet. Sedan år 1964 har staten lämnat ett
temporärt lånestöd till sjukvårdshuvudmännen för att underlätta sjukhemsutbyggnaden. Under nästa budgetår beräknas 100 milj. kr. betalas
ut i sådana sjukhemslån. Enligt de utbyggnadsplaner som finns kan an
talet vårdplatser på sjukhem för långvarigt kroppssjuka beräknas öka till
omkring 40 000 år 1970. En pågående utbyggnad av ålderdomshemmen kan
beräknas öka antalet platser på ålderdomshem till ca 60 000 vid samma
tidpunkt. Sammantaget innebär detta en ökning av vårdplatserna på sjuk
hem och ålderdomshem under 1960-talet från ca 60 000 till närmare

100 000.
Familjepolitiska åtgärder

Den familjepolitiska reform som beslutades vid förra årets riksdag
beräknas i år tillföra omkring 400 000 barnfamiljer ett ökat ekonomiskt
stöd. Detta har genom de nya bostadstilläggen utformats så att det också
medverkar till att höja barnfamiljernas bostadsstandard. Genom den fa
miljepolitiska reformen får därjämte omkring 100 000 ensamstående barnförsörjare från januari i år en höjning av bidragsförskotten med ca 300 kr.
per barn och år.
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Förra årets reformbeslut beträffande familjepolitiken innebär att de
resurser som samhället f. n. kan disponera för ett ökat familjestöd sätts
in på de grupper av barnfamiljer där stödbehovet är störst. Anslaget till
bostadstillägg för barnfamiljer ökar för nästa budgetår från 300 milj. kr.
till 425 milj. kr. En uppjustering av inkomstgränsen för oreducerade bo
stadstillägg föreslås fr. o. m. år 1970 med hänsyn till barnfamiljer i låg
lönegrupperna.
Bosättningslånens maximibelopp föreslås höjda från 5 000 kr. till 6 000
kr. fr. o. m. den 1 juli 1969.
Den av samhället ordnade barntillsynen utgör en viktig del av familje
politiken. Utbyggnaden av denna verksamhet har under de senaste åren
skjutit fart. Antalet platser i daghem och fritidshem beräknas sedan år
1966 ha fördubblats från 16 000 platser till 32 000 platser i år. Enligt kom
munernas utbyggnadsplaner kan man därefter räkna med ett årligt plats
tillskott på ca 9 000 platser. Samtidigt räknas med en ökad tillgång på
kommunalt organiserade familjedaghem, till vilka statsbidrag utgår fr. o. m.
i år. Sammanlagda antalet platser för tillsyn av barn med förvärvsarbetan
de föräldrar beräknas år 1970 uppgå till omkring 75 000. Vid samma tid
punkt beräknas ca 85 000 barn kunna få plats i lekskola.
För det statliga stödet till daghem, fritidshem och familjedaghem beräk
nas för nästa budgetår en anslagsökning med ca 50 milj. kr. till 125 milj. kr.
Därutöver beräknas på tilläggsstat för innevarande budgetår ytterligare
10 milj. kr. för byggnadsbidrag.
Hälso- och sjukvård

Samhället har fortlöpande ökat insatserna inom hela vårdfältet. De sam
lade insatserna inom hälso- och sjukvården var år 1950 720 milj. kr. och kan
i år uppskattas till ca 7 000 milj. kr.
Kravet på en effektiv planering och rationalisering av hälso- och sjuk
vården framstår som allt starkare. Socialstyrelsen och SPRI (sjukvårdens
och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut) ägnar stor upp
märksamhet åt frågan. Socialdepartementets sjukvårdsdelegation och so
cialstyrelsen fortsätter sin kartläggning av vårdsituationen för att få ett
bättre underlag för en realistisk totalplanering av landets samlade sjuk
vårdsresurser. I planeringen ingår som ett viktigt moment strävan att nå
en intim samverkan mellan medicinsk och social omvårdnad. Det är också
väsentligt att de båda vårdområdenas möjligheter att stödja och komplet
tera varandra fortlöpande förbättras.
Socialstyrelsen har lagt fram ett principprogram för den öppna vården,
över vilket yttranden nyligen avgetts av myndigheter och organisationer. For
merna för det fortsatta utredningsarbetet prövas nu.
Socialstyrelsen har kartlagt de hälsoundersökningar av skilda slag, som
företagits under senare år eller som f. n. pågår eller planeras i landet. För
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söksverksamheten med allmänna hälsokontroller skall fortsätta. Medel be
räknas för en allmän hälsokontroll i Gävleborgs län. Efter en viss försöks
verksamhet planeras vaccineringar mot mässling på ca 200 000 barn under
nästa budgetår. Avsikten är att fortsätta i samma omfattning i första hand
tills alla barn under 12 år är vaccinerade. Vidare ges större anslag för en
intensifierad liälsovårdsupplysning, där även behovet att information i
narkotikafrågor beaktas. Förstärkningen av länsläkarorganisationen fort
sätter.
Kostnaderna för driften av de statliga universitetssjukhusen beräknas för
nästa budgetår till 230 milj. kr. För bidrag till kommunala undervisningssjukhus beräknas 143 milj. kr. Statsbidragen till landstingens och storstäder
nas kliniker för psykiskt sjuka och viss övrig sjukvård ökas med ca 60
milj. kr. till sammanlagt 1 075 milj. kr.
De nya rättspsykiatriska klinikerna i Uppsala och Lund tas i bruk under
nästa budgetår. Medel beräknas för det erforderliga tillskottet av personal.
Tilläggsutbildningen av läkare, tandläkare och sjuksköterskor med ut
ländsk examen ökas. Under år 1968 tog Sverige emot ett 100-tal läkare från
Jugoslavien och Tjeckoslovakien.
Statens institut för folkhälsan får ökade resurser för bl. a. bullerforsk
ning. Statens bakteriologiska laboratorium får möjlighet att bl. a. utföra
undersökningar i fråga om tropiksjukdomar.
Ungdomsvårdsskolor

Den omfattande förstärkningen av ungdomsvårdsskolornas resurser fort
sätter. För sju av de 23 skolorna utarbetas byggnadsplaner. Antalet tjänster
Vid skolorna har under de senaste fyra åren ökat med ca 100 till ca 870
innevarande budgetår. För nästa budgetår beräknas medel för ytterligare 45
tjänster.
Väntetid för plats har under de senaste åren förekommit endast under
kortare perioder. Vården utom skola — då eleverna är inskrivna vid ung
domsvårdsskolan men bor i enskilda hem eller i speciella mindre enheter
__har fått en allt större betydelse. Antalet elever som får sådan vård har
ökat fortlöpande och denna grupp är nu ungefär lika stor som den som
vårdas inom skola. Vid slutet av år 1967 vardades ca 900 elever inom
skola och ca 800 utom skola.
Intagningar på grund av alkohol- och narkotikamissbruk tenderar att
öka. Hos närmare hälften av de under år 1967 nyintagna eleverna anges
någon form av sådant missbruk som en av orsakerna till omhänder
tagandet. Detta kräver ökade medicinska insatser vid skolorna. En förstärk
ning av de medicinska resurserna har också genomförts. Samarbete har
vidare inletts med vetenskapliga institutioner för psykologisk och socio
logisk forskning. Försöksverksamhet pågår vid Ryagårdens yrkesskola
bl. a. för att undersöka effekten av varierande personalinsatser i vård
arbetet. Den kvalitativa förbättringen av vården utom skola fortsätter
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genom inrättandet av ytterligare utskrivningsavdelningar.
De sammanlagda anslagen till driften av ungdomsvårdsskolorna samt
för vården utom skola ökar nästa budgetår med ca 19 milj. kr. till ca 63
milj. kr.
Nykterhetsvård och narkomanvård

Samhällets insatser mot alkoholmissbruket och dess följder sker alltmer
i samverkan mellan nykterhetsvård och annan socialvård samt andra
vårdformer, främst sjukvård och arbetsvärd. Inom nylcterhetsvården pågår
en utbyggnad av de öppna och frivilliga vårdformernas resurser samtidigt
med en kvalitativ förbättring av den slutna vården.
Antalet alkoholpolikliniker, läkarexpeditioner vid nämnderna och råd
givningsbyråer ökar. För år 1967 redovisas ca 200 000 besök vid dessa
mottagningar, öppen medicinsk behandling förekommer också i betydande
omfattning vid bl. a. psykiatriska lasarettsavdelningar.
För nästa budgetår beräknas medel för anordnande av ca 200 nya platser
vid inackorderingshem m. m. Antalet platser vid enskilda vårdanstalter ökar
med 90 medan platsantalet minskar med 60 vid erkända anstalter. Upp
rustningen av de statliga anstalterna fortsätter.
Driftbidragen till erkända och enskilda anstalter höjs med 6 kr. per dag
varvid sammanlagda bidraget kommer att utgå med 67 kr. per dag. Det
statliga stödet till länkrörelsen höjs med 250 000 kr. till 950 000 kr. Statens
bidrag till de kommunala nykterhetsnämnderna höjs med 14,5 milj. kr. till
70 milj. kr.
Riksdagen har fastslagit att vården av narkotikamissbrukare är en uppgift
för landstingen och de landstingsfria städerna och att denna uppgift måste
lösas i intim samverkan med kommunernas uppsökande socialvård. För att
underlätta en snabb utbyggnad av vårdinsatserna utgår statsbidrag. Sålunda
lämnas anordningsbidrag och driftbidrag till behandlingshem för narkotika
missbrukare. Bidrag ges vidare till driften av vårdcentraler för unga narko
tikamissbrukare. Då narkotikamissbrukare omhändertas vid alkoholpoli
kliniker och inackorderingshem utgår statsbidrag enligt samma regler som
gäller vid vård av alkoholmissbrukare.
Till organisationer för stöd och hjälp åt läkemedelsmissbrukare samt
för viss konvalescentvård för narkotikamissbrukare utgår bidrag, som för
innevarande budgetår beräknas till 300 000 kr. En höjning till 500 000 kr.
förordas.
Narkomanvårdskommitténs slutbetänkande väntas föreligga under våren
1969.
Från svensk sida har gjorts fortsatta insatser för internationellt samar
bete i syfte att kontrollera produktion, handel och annan hantering av
beroendeframkallande medel. Fr. o. m. den 1 januari 1969 är Sverige repre
senterat i FN :s narkotikakommission. Det internationella samarbetet har
utökats även på tullens och polisens arbetsområden.
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Åtgärder för handikappade

Stödet till de handikappade har byggts ut genom ökad satsning på bl. a.
kostnadsfria hjälpmedel, för vilka anslagen nu föreslås höjda med 12
milj. kr. till 60 milj. kr. Sedan den 1 juli 1968 verkar handikappinstitutet
som ett centralt organ på hjälpmedelsområdet.
Den nya lagen angående omsorger om psykiskt utvecklingsstörda som gäl
ler sedan den 1 juli 1968 har väsentligt vidgat landstingens ansvar bl. a. när
det gäller undervisningen av skolpliktiga psykiskt utvecklingsstörda. En
kraftig aktivitet har också inletts för utbyggnad av särskoleväsendet. För
att möta de ökade kraven på statsbidrag höjs bl. a. medelsanvisningen
för drift av särskolor med 15 milj. kr. till 35 milj. kr.
De handikappade omfattar många grupper med skilda förutsättningar
och behov. Samhällets insatser måste därför göras i många former. De
statliga stödåtgärder som mera direkt tar sikte på handikappade kan för
nästa budgetår beräknas omfatta sammanlagt ca 1 960 milj. kr. Det innebär
jämfört med innevarande budgetår en ökning med ca 290 milj. kr. I total
siffran ingår drygt 1 000 milj. kr. i form av förtidspensioner m. m. under
folkpensionsanslaget. På andra anslag som innefattar stöd åt handikap
pade, främst under inrikes- och utbildningsdepartementen för arbetsvärd,
omskolning, utbildning m. m., föreslås medelsanvisningar för nästa bud
getår med omkring 760 milj. kr.
Socialdepartementets anslag för olika åtgärder inom handikappvården
ökar med ca 25 %.
ATP-pension beräknas utgå till omkring 65 000 handikappade med till
sammans ca 275 milj. kr. under nästa budgetår.
Handikapputredningen fortsätter sitt arbete beträffande undervisning, ut
bildning och vårdarservice för svårt handikappade.
Arbetarskydd och arbetsmedicin

Samhällets insatser på arbetarskyddsområdet görs genom arbetarskyddsoch arbetstidslagstiftningen och genom den tillsyn som skall utövas enligt
denna lagstiftning.
1960-talets reformarbete beträffande arbetstidsfrågorna har gett som
resultat kortare arbetsvecka och längre semester. Under år 1969 fullföljs
en beslutad sänkning av veckoarbetstiden till 42 1h timmar. Avsikten är att
till årets riksdag lägga fram ett lagförslag om en ny arbetstidsreform som
innebär ett stegvis genomförande av 40 timmars arbetsvecka.
I fråga om arbetarskyddet har de yrkeshygieniska frågorna under senare
år fått allt större betydelse vid sidan av den kontinuerliga tillsynen som
yrkesinspektionen svarar för på arbetsplatserna. Det nya arbetsmedicinska
institutet innebär ökade resurser på detta område. En utredning om före
tagshälsovården har nyligen lagts fram av arbetarskyddsstyrelsen och
remissbehandlas f. n. ökade åtgärder behöver sättas in mot yrkessjukdomen
silikos, och i samråd med LO har tillsatts en arbetsgrupp med uppgift att
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utarbeta en plan för lösning av silikosfrågan. Även undersökningar om
bullerproblemet inom vissa industrigrenar pågår.
Ökade medelsanvisningar föreslås för personalförstärkningar m. m. inom
arbetarskyddsstyrelsen, yrkesinspektionen och arbetsmedicinska institutet.

Internationell samverkan

I anslagen till internationell samverkan ingår bl. a. Sveriges kostnader
för deltagande i internationella arbetsorganisationen (ILO) och världshälsovårdsorganisationen (WHO). I båda dessa FN:s fackorgan intar nu
mera stödet till utvecklingsländerna en alltmer framträdande plats. Det
ges av ILO som tekniskt bistånd och utbildningshjälp och av WHO i form
av hälsovårdsarbete och bekämpande av sjukdomar. Sverige är f. n. repre
senterat i de båda fackorganens styrelser. ILO firar i år 5 O-årsjubileum vil
ket även uppmärksammas i Sverige.

Sammanställning

Anslagsförändringarna inom socialdepartementets verksamhetsområde
i förhållande till riksstaten för budgetåret 1968/69 framgår av följande sam
manställning (milj. kr.).
DRIFTBUDGETEN
Femte huvudtiteln
Anvisat
1968/69

Förslag
1969/70

Förändring

Socialdepartementet m. m.............................................
Allmän försäkring m. m................................................
Ekonomiskt stöd åt barnfamiljer..............................
Sociala serviceåtgärder..................................................
Myndigheter inom hälso- och sjukvård samt socialvård m. m..........................................................................
Öppen hälso- och sjukvård........................................
Universitetssjukhus m. m..............................................
Övrig sjukhusvård m. m................................................
Ungdomsvård m. m.........................................................
Nykterhetsvård m. m.....................................................
Viss rehabiliteringsverksamhet....................................
Arbetarskydd och arbetsmedicin...............................
Internationell samverkan..............................................
Diverse...............................................................................

9,4
6 550,5
1 982,1
186,2

12,6
7 094,6
2 092,6
251,9

+
+
+
+

3,2
544,1
110,5
65,7

83,4
27,7
300,8
1 045,7
55,5
125,0
126,8
19,3
6,6
30,1

108,9
30,8
379,0
1 103,2
76,4
158,6
160,2
25,9
7,2

+
+
+
+
+
+
+
+
+

25,5
3,1
78,2
57,5
20,9
33,6
33,4
6,6
0,6
30,1

Summa för driftbudgeten

10 549,1

11 501,9

+

*952,8

Statens allmänna fastighetsfond.......................................
Statens utlåningsfonder.......................................................
Fonden för låneunderstöd..................................................

46,7
17,0
49,2

40,9

_

—

—

70,0

4-

5,8
17,0
20,8

Summa för kapitalbudgeten

112,9

110,9

—

2,0

Totalt för socialdepartementet

10 602,0

11 612,8

+

950,8

A.
B.
G.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
I..
M.
N.

KAPITALBUDGETEN

1 Därav lönekostnadspålägg 91,4 milj. kr.

1* —Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 7
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Utdrag av protokollet över socialärenden, hållet inför Hans Maj:t
Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3 januari
1969.
Närvarande:
Statsministern Erlander, ministern för utrikes ärendena Nilsson, statsråden
Sträng, Andersson, Länge, Kling, Johansson, Holmqvist, Aspling, Palme,
Lundkvist, Gustafsson, Geijer, Myrdal, Odhnoff, Wigkman, Moberg.

Chefen för socialdepartementet, statsrådet Aspling, anmäler de frågor
som gäller utgifterna för budgetåret 1969/70 inom socialdepartementets
verksamhetsområde, dock att de på driftbudgeten under punkterna C 1—-4,
D 2—6 och I 1—5 samt på kapitalbudgeten under punkterna II: 5 och V: 1
upptagna frågorna anmäls av statsrådet Odhnoff. Föredragandena anför.

DRIFTBUDGETEN
Femte huvudtiteln

A. Socialdepartementet m. m.
A 1. Socialdepartementet
1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

4 134 224i
4 880 000»

6 210 000

1 Anslagen Socialdepartementet: Avlöningar och Socialdepartementet: Omkostnader
1968/69

Beräknad
ändring 1969/70

Personal
Handläggande personal
Övrig personal...............

51
42

+2

93

+2
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Beräknad
ändring 1969/70

Anslag
Avlöning till departementschefen..............................
Avlöningar till tjänstemän....................
............
Ersättningar till expertis och tillfällig arbetskraft
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70.
Sjukvård m. m,. .;.......................... ,.,.............
Reseersättningar............................................................
Därav utrikes tjänsteresor. : ...................
Expenser..................................................... .............. .....
Publikationstryck........................................................

3 000
4- '
100 000
3 965 000 ■■ + : 220 000
430 000 v + i 30 000

_

+ 1 035 000
!. 17000

•' ib

15 0Q0 r
/
60 000 " '■+
30 000
250 000
+
60 000
4 880 000

—

15 000
—

10 000
—

+ 1 330 000

Kungl. Maj:t har med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1965: 65,
s. 19, SU 105, rskr 295) beslutat inrätta en tjänst som kansliråd i Cr 1 i
socialdepartementet. Tjänsten har inrättats för beredning av de frågor som
har samband med handikappvård och rehabilitering.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 6 210 000
kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för en ny tjänst som departements
sekreterare/kanslisekreterare och ytterligare medel för expertis och till
fällig arbetskraft.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Socialdepartementet för budgetåret 1969/70 an
visa ett förslagsanslag av 6 210 000 kr.

A 2. Kommittéer m. m.
1967/68 Utgift ............................. 4 284 217 Reservation 687 816
1968/69 Anslag
......................... 4 200 000
1969/70 Förslag
6 000 000
Med stöd av Kungl. Maj :ts bemyndigande den 29 november 1968 har jag
tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta förslag till en social infor
mationsbroschyr för allmänheten. För detta ändamål bör beräknas 1,4
milj. kr. Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med sammanlagt 1,8
milj. kr. till 6,0 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Kommittéer m.m. för budgetåret 1969/70 anvisa
ett reservationsanslag av 6 000 000 kr.
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A 3. Extra utgifter
1967/68 Utgift .................................. 274 147 Reservation 105 366
1968/69 Anslag ............................. 300 000
1969/70 Förslag ............................. 350 000
Anslaget bör för nästa budgetår ökas med 50 000 kr. och alltså föras upp
med 350 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Extra utgifter för budgetåret 1969/70 anvisa ett
reservationsanslag av 350 000 kr.
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B. Allmän försäkring m.m.
De lagfästa garantierna för medborgarnas ekonomiska trygghet på ålder
domen och vid sjukdom och invaliditet är fr. o. m. år 1963 samordnade i la
gen om allmän försäkring, den s. k. socialbalken. Det var ATP-reformen och
andra viktiga reformbeslut i fråga om socialförsäkringen som låg bakom
tillkomsten av socialbalken. Utvecklingen inom socialförsäkringen har där
efter under 1960-talet kännetecknats av en fortgående utbyggnad av den
allmänna pensioneringen och den allmänna sjukförsäkringen.
Samhällets insatser inom den allmänna försäkringen beräknas i år om
fatta ca 11 700 milj. kr. mot ca 6 200 milj. kr. för fem år sedan. Av dessa
11 700 milj. kr. faller ca 6 700 milj. kr. på socialhuvudtiteln. 2 700 milj. kr.
finansieras med arbetsgivaravgifter, 1 600 milj. kr. genom sjukförsäkrings
avgifter och 700 milj. kr. av kommunerna.
Antalet folkpensionärer och kostnadsutvecklingen för folkpensionerna
framgår av följande sammanställningar.
Antal folkpensionärer

I början
av år

Ålders
pension

Förtids Hustru Änke
pension tillägg pension

Barn
pension

Invalid.
ersättn.

Summa

Kommu
nalt
bostads
tillägg

1960
1965

738 800
827 200

143 100
150 600

33 700
41 700

'55 000
84 400

27 000
35 900

5 200

997 600 538 000
1 145 000 580 700

1970
1975

940 500
1 042 000

181 000
190 000

51 500
58 000

100 000
108 000

35 000
35 000

13 000
15 000

1 321 000 650 000
1 448 000 700 000

17 700
22 650

1 500
6 100

1 600
1 950

6 500
3 100

1 800

1 000
1 500

Genomsnitt
lig årlig
ökning
1960—64
1965—69

30 100
35 200

8 500
13 900

Folkpensionskostnaderna i milj. kr.
År

Ålders
pension

Förtids
pension

Änkepension,
barnpension

1960

2 001

378

115

1965
1966
1967
1968

3
3
3
4

577
684
761
827

345
403
451
493

146
542
897
238

Summa

Kommunalt
bostadstillägg

84

2 578

275

131
162
188
202

4 199
4 791
5 297
5 760

449
526
596
660

övrigt

44
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Den kraftiga kostnadsökningen är delvis en följd av den ändrade be
folkningsstrukturen med ett ökat antal åldringar, men den beror främst
på standardhöjningar av pensionerna och en anpassning av pensionerna
till förändringar i penningvärdet. Folkpensionsbeloppet har från år 1964
till år 1968 ökat med 38 %, varav 20 % är kompensation för prishöjningar
och 18 % standardhöjningar.
’ Utbetalningen av ATP-pensioner får för varje år allt större betydelse.
Antalet ATP-pensionärer och kostnadsutvecklingen för ATP-utbetalningariiä framgår av följande sammanställning.

Antfd pensionärer
i början av år
1963...............................
1965................................
1970 (beräknat)...........
1975
»
...........
Genomsnittlig årlig
ökning
1965—69........................
1970—74........................
Pens ionskostnader
milj. kr. år
1963................................
1965................................
1975' '

*

Ålders
pension

Förtids
pension

2
51
226
402

4
17
63
104

500
300
000
000

500
600
000
000

Änkepension Barnpension

6
19
69
140

400
600
000
000

4
12
30
38

200
700
000
000

Summa

17
101
388
684

600
200
000
000

34 900
35 200

9 100
8 200

9 900
14 200

3 500
1 600

57 400
59 200

7
57
548
1 575

9
47
306
550

14
48
187
430

5
16
49
75

35
168
1 090
2 630

Det växande antalet ATP-pensionärer aktualiserar frågan om fortsatta
förbättringar för de pensionärer som inte har ATP-pension eller som har
ATP med låga belopp. Jag har redan i statsverkspropositionen år 1964 fram
hållit att fortsatta standardhöjningar av folkpensionerna bör komma till
stånd för dessa pensionärsgrupper även efter år 1968. Pensionsförsäkringskpmmitén har nu lagt fram förslag beträffande dessa fortsatta folkpensionsihöjningar fr. o. m. den 1 juli 1969. Det har skett mot bakgrunden av att det
program för standardhöjningar av folkpensionerna t. o. m. år 1968, som
statsmakterna har uttalat sig för, nu i sin helhet är genomfört.
Jag avser att i annat sammanhang förorda att ett nytt program för årliga
värdesäkrade folkpensionshöjningar fr. o. m. den 1 juli 1969 läggs fram i en
Särskild proposition till årets riksdag. Programmet, som bör grundas på pensionsförsäkringskommitténs förslag, innebär en höjning av folkpensionerna
upp till en viss garantinivå genom pensionstillskott, som ökas för varje år
under en tioårsperiod. Pensionstillskotten skall första året motsvara 3 %
av basbeloppet (180 kr. vid basbeloppet 6 000 kr.) och sedan öka med mot
svarande belopp varje år under tioårsperioden. Vid periodens slut uppgår
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pensionstillskottet alltså till 30 % av basbeloppet. Ökningen genom pen
sionstillskott skall vara lika stor för gift och ogift, dvs. för ensam pensio
när 180 kr. per år och för pensionärspar 360 kr. per år vid basbeloppet 6 000
kr. Pensionstillskotten läggs ovanpå nuvarande folkpension, som fr. o. m.
den 1 juli 1968 är 90 % av basbeloppet för ensam pensionär och 140 % av
basbeloppet för pensionärspar. Vid ett basbelopp på 6 000 kr. kommer ga
rantinivån år 1978 att utgöra för ensam pensionär 7 200 kr. och för pensio
närspar 12 000 kr. Till dessa belopp kommer kommunalt bostadstillägg, som
i ökande omfattning täcker den faktiska bostadskostnaden. Från pensions
tillskotten skall ATP-pension avräknas i den mån den tillsammans med
det tillskott som skall utgå under ett visst år överstiger pensionstillskottets
nivå vid tioårsperiodens slut. Om en ensam pensionär vid ett basbelopp på
6 000 kr. t. ex. har ATP-pension med 900 kr. per år, utgör pensionstillskot
tet 180 kr. under år 1969 och ökar därefter årligen med 180 kr. under åren
1970, 1971 osv. intill dess pensionstillskottet tillsammans med ATP-pensionen uppgår till 1 800 kr. utöver vad han i övrigt erhåller i folkpension
och bostadstillägg. För pensionärspar gäller dessa belopp för var och cn av
makarna. Samtidigt med förslaget om pensionstillskotten avser jag att för
orda ändringar i reglerna för inkomstprövning av hustrutillägg och kom
munalt bostadstillägg.
Kostnaderna för de nya pensionstillskotten beräknas till ca 190 milj. kr.
för nästa budgetår. Härutöver beräknas statens kostnader för folkpensio
nerna stiga med ca 320 milj. kr. till följd av ökat antal pensionärer m. m.
och för värdesäkringen av folkpensionerna vid beräknade prisförändringar.
Den sammanlagda anslagsökningen kan alltså beräknas till 510 milj. kr.
och anslagsbehovet under folkpensionsanslaget för budgetåret 1969/70 upp
går därmed till 6 510 milj. kr. Kommunernas kostnader för de kommunala
bostadstilläggen till folkpensionärer beräknas för samma budgetår till ca
750 milj. kr. Under samma tid beräknas ATP-utbetalningarna till ca 950
milj. kr. De sammanlagda utbetalningarna från den allmänna pensione
ringen kan alltså för nästa budgetår beräknas till omkring 8 200 milj. kr.
Utvecklingen inom sjukförsäkringen under 1960-talet återspeglas i föl
jande sammanställning över kostnadsutvecklingen (i milj. kr.).

År

Grundsjuk
Tilläggspenning
sjukoch
penning
barntillägg

Moderskapshjälp

Läke
medel

Läkar
vård

Övriga
utgifter

Summa

1960

176

424

62

86

163

202

1 113

1965
1966
1967
1968
1969
1970

360
364
490
518
523
528

779
862
437
620
717
820

229
240
314
335
356
379

176
207
239
390
449
516

252
269
289
413
446
482

356
408
464
517
557
602

2 152
2 350
3 233
3 793
4 048
4 327

1
1
1
1
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Den betydande ökningen av sjukförsäkringskostnaderna beror på en om
fattande reformering av sjukförsäkringen under de senaste åren med höjda
förmånsnivåer i olika avseenden, men den beror också på en betydligt ökad
sjukvårdskonsumtion. Genom de senaste årens reformbeslut har de tidigare
karensdagarna i sjukpenningförsäkringen avskaffats, och den genomsnitt
liga sjukpenningnivån har höjts från 60—65 % till ca 80 %. Förbättrade
läkemedelsrabatter har sänkt medicinkostnaderna för allmänheten, och
ingen behöver nu betala mer än 15 kr. vid varje inköp av medicin på re
cept. Vidare har återbäringstaxan för läkarbesök höjts väsentligt. Kost
naderna för sjukpenningreformen har hittills varit något lägre än vad som
beräknades vid reformbeslutet, medan den höjda förmånsnivån för läkemedelsrabatterna har medfört högre kostnader jämfört med tidigare beräk
ningar.
En reformering av systemet för sjukförsäkringens läkarvårdsersättning i
den öppna sjukvården övervägs liksom vissa andra sjukförsäkringsfrågor.
Vidare är avsikten att till årets riksdag lägga fram förslag om en viss
uppmjukning av moderskapsförsäkringens regler om avbrott vid ledighet i
samband med havandeskap m. m.
Inom yrkesskadeförsäkringen har betydande förbättringar genomförts
den 1 januari 1968. Ersättningsunderlaget för nya livräntor har ökats genom
att inkomsttaket höjts från 15 000 kr. till närmare 30 000 kr. Äldre yrkesskadelivräntor har samtidigt höjts med 10—25 %. Både de nya och de äldre
livräntorna har värdesäkrats på samma sätt som ATP-pensioner. Vid be
handlingen av anslaget till vissa yrkesskadeersättningar kommer jag att
förorda vissa beloppshöjningar även inom den frivilliga yrkesskadeförsäk
ringen. I samband med reformeringen av yrkesskadeförsäkringen har de
s. k. socialförsäkringsbolagen upphört att meddela försäkringar vid ut
gången av år 1968 och yrkesskadeförsäkringen kommer i fortsättningen atl
helt handhas av riksförsäkringsverket som statlig försäkringsinrättning.
Vid behandlingen av anslaget till riksförsäkringsverket kommer jag att för
orda sådana personalförstärkningar vid riksförsäkringsverket som behövs
för dessa nya uppgifter. En utredning har tillsatts om besvärsordningen
inom yrkesskadeförsäkringen och därmed sammanhängande frågor om de
framtida formerna för yrkesskadeförsäkringens administration.
Flera andra frågor som berör socialförsäkxungen är också under utred
ning. Vissa sjukförsäkringsförmåner behandlas av 1961 års sjukförsäkringsutredning. En särskild utredning arbetar med frågor rörande folktandvår
dens ställning och organisation, som måste klarläggas innan ställning kan
tas till frågan om en utökad tandvårdsförsäkring. Frågor om jämställdhet
mellan män och kvinnor inom socialförsäkringssystemet behandlas av pensionsförsäkringskommittén och familjepolitiska kommittén. Yrkesskadeför
säkringens finansiering är också under utredning. På det administrativa
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området utreder statskontoret och riksförsäkringsverket möjligheterna att
genom ADB-teknikens användning och på annat sätt rationalisera admi
nistrationen inom den allmänna försäkringen.
Jag vill i detta sammanhang också anmäla att vissa frågor som berör
möjligheterna att i vidgad omfattning bereda pension före 67-årsåldern
har tagits upp till behandling inom socialdepartementet och att dessa
frågor inom kort kommer att utredas.
B 1. Försäkrings domstolen

1967/68 Utgift .................................................... 1 155 342>
1968/69 Anslag
............................................... 1 241 ()()»>
1969/70 Förslag . ........................................... 1 863 000
1 Anslagen Försåkringsdomstolen: Avlöningar och Försäkringsdomstolen: Omkostnader

Försäkringsdomstolen är högsta prövningsinstans för socialförsäkringen.
Den har att pröva sådana beslut av riksförsäkringsverket, försäkringsrådet
eller tillsynsmyndigheten för erkända arbetslöshetskassor, över vilka besvär
anförts eller vilka underställts domstolens prövning. Domstolen har såväl
lagfarna som icke lagfarna ledamöter.
Beräknad ändring 1969/70
Försäkringsdomstolen
1968/69
Dep.chefen
Personal
6
7
9

—
—
+ 4 %

+ i
—
+ 3

22

+ 4%

+ 4

___

1 092 000

+ 152 000

+ 198 000

....
___
___

--__
75 000
1 000
10 000

+ 261 000
+ 25 000
—
+
1 000
+ 5 000

+ 261 000
+ 36 000
—
+ 2 000
+
5 000

___
___

3 000
60 000
—
1 241 000

+ 110 000
—
+ 12 000
+ 4 000
+ 566 000

+ 110 000
—
+ 10 000
+ 4 000

Domare.................................................................................
Föredragande...................................................................... ___
Övrig personal.................................................................... ___

Anslag
Avlöningar till tjänstemän..............................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation...........
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70.............
Arvoden och särskilda ersättningar..............................
Sjukvård m. m....................................................................
Reseersättningar................................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror.................................................
b) Bränsle, lyse, vatten...................................................
c) Övriga expenser............................................................
Därav engångsutgifter.................................................

+ 622 000

Försäkringsdomstolen
1. Löne- och prisomräkning m. m. + 419 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror +371 000 kr.
2. Antalet besvärsmål i försäkringsdomstolen har ökat betydligt under
de båda senaste åren. Domstolen begär en personalförstärkning med två
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kanslister, en halvtidsanställd expeditionsvakt och två biträden (+ 142 000
kr.).

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 1 863 000
kr. Jag har därvid beräknat medel för bl. a. ytterligare två kanslisttjänster
och en biträdestjänst (2). Vidare har som en beredskapsåtgärd beräknats
medel för inrättande av ytterligare en tjänst som försäkringsdomare i C 2
som är avsedd att tillsättas om domstolens ökande arbetsbelastning skulle
kräva detta.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
a) bemyndiga Kungl. Maj :t att inrätta en tjänst i försäkringsdomstolen som försäkringsdomare i Co 2;
b) till Försäkringsdomstolen för budgetåret 1969/70 an
visa ett förslagsanslag av 1 863 000 kr.

B 2. Försäkringsrådet
1967/68 Utgift ...........................
1968/69 Anslag.................................................
1969/70 Förslag ...............................................

877 107»
977 000»
1 267 000

1 Anslagen Försäkringsrådet: Avlöningar och Försäkringsrådet: Omkostnader

Försäkringsrådet har att följa yrkesskadeförsäkringens tillämpning och
utveckling och utgör första besvärsinstans i yrkesskadeärenden m. m. Rå
det består av minst sju ledamöter, varav två representerar arbetsgivarna
och två arbetstagarna.
Beräknad ändring 1969/70

1968/69

Försäk
ringsrådet

7
6

—i
. —

Depxhefen

Personal
Domare...................................................................................
Föredragande och amanuenspersonal...........................
Övrig personal...................................................................

6

+1

—i
. -rr*
. +1
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—

—

859 000

+ 37 000

+ 37 000

+ 215 000
— 9 000
—
—- '

+ 215 000
— 9 000
—
' /’
—
—

•

Anslag
Avlöningar till tjänstemän................................................
Lpnekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation............
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70...............
Arvoden och särskilda ersättningar................................
Sjukvård m. m......................................................................
Reseersättningar........... ......................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror................................................... i
b) Bränsle, lyse, vatten......................................................
c) Övriga expenser.............................................................
Därav engångsutgifter . 1 .V........ "k.
. 3J/fy.'U ..

_

81 000
2 500
1 000
:

■

_

1 300
32 200

—

+ 30 000
,.J —
+ 17 000
.+

977 000

14 000

+ 290 000

}

+ 30 000
\ i■ --+ 17 000
+

14 000

+ 290 000
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Försäkringsrådet
1. Löne- och prisomräkning m. m. + 324 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror + 245 000 kr.
2. Genom att en tidigare tjänstledig ledamot återinträtt i tjänst kan en
assessorstjänst hållas vakant (— 70 000 kr.).
3. För skötsel av rådets bibliotek m. m. behövs ett kvalificerat biträde
på deltid (+ 24 000 kr.).

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Försäkringsrådet för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 1 267 000 kr.

B 3. Riksförsäkringsverket
1967/68 Utgift
............................................... 18 472 667'
1968/69 Anslag ............................................... 22 815 000'
1969/70 Förslag ............................................... 31 900 000
1 Anslagen Riksförsäkringsverket: Avlöningar och Riksförsäkringsverket: Omkostnader

Riksförsäkringsverket är centralmyndighet för socialförsäkringen. I ver
kets uppgifter ingår bl. a. att ntöva tillsyn över de allmänna försäkrings
kassorna och att utfärda anvisningar rörande socialförsäkringen. Utbe
talning av folkpension och allmän tilläggspension sker i huvudsak genom
verkets försorg. I verket handläggs även ärenden angående debitering och
uppbörd av arbetsgivaravgifter, åtgärder till förebyggande och hävande av
invaliditet och ärenden enligt lagen om yrkesskadeförsäkring. Verket är
första besvärsinstans enligt lagen om allmän försäkring.
Verksstyrelsen utgörs av generaldirektören och överdirektören samt fem
särskilt förordnade ledamöter. Verksamheten bedrivs på en administrativ
avdelning, en försäkringsavdelning och en besvärsavdelning. Arbetet är
inom avdelningarna fördelat på tolv byråer och en organisationssektion.
En av byråerna, den matematisk-statistiska, intar en fristående ställning
i förhållande till avdelningsindelningen.
Beräknad ändring 1969/70

; ■ • .:

;■ i iil »j>.

Personal
Sektionschefer och högre personal........................ ...............
Handläggande personal............... ........................... ...............
Övrig personal............................................. ..

Riksförsäk
ringsverket

Dep.chefen

49
145

+ 3
+ 15
+ 60

+ 3
+ 13
+ 56

851

+78

+72

1968/69
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Beräknad ändring 1969/70
Riksförsäk1968/69
ringsverket
Dep.chefen

Anslag
U tgifter
Avlöningar till tjänstemän....................................................... 25 312 000 + 3 467 000 + 3 294 000
Lönekostnadspålägg
— + 6 073 000 + 6 073 000
a) Beräknat belopp för befintlig organisation...................
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70.....................
— +
546 000 +
507 000
—
—
Arvoden och särskilda ersättningar.......................................
248 000
Sjukvård m. m.............................................................................
125 000 +
19 000 +
18 000
Reseersättningar.........................................................................
145 000 +
55 000 +
40 000
__
__
Dårav utrikes resor..................................................................
7 000
Expenser
— +
a) Beräknade lokalhyror.........................................................
955 000 +
925 000
b) Bränsle, lyse, vatten............................................................
15 000 +
115 000 +
15 000
c) Kostnader för inköp och drift av datamaskinanläggning m. m................................................................................ 2 500 000
—
—
d) Övriga expenser....................................................................
1 900 000 +
362 000 +
323 000
—
Därav engångsutgifter.....................................................
104 000 +
95 000
+
Publikationstryck.......................................................................
215 000 +
10 000 +
10 000
Ersättning till postverket för portokostnader.....................
90 000 +
25 000 +
25 000
Summa utgifter 30 650 000 + 11 527 000 + 11 230 000
Inkomster
Ersättning från allmänna pensionsfonden............................

7 835 000 + 2115 000 + 2 145 000

Nettoutgift 22 815 000 + 9 412 000 + 9 085 000
Bidrag till riksförsäkringsverket och försäkringsrådet som
redovisas på driftbudgetens inkomstsida........................

7 500 000 + 2 500 000 + 2 500 000

Riksförsäkringsverket
1. Löne- och prisomräkning m. m. + 8 256 000 kr., varav för lönekost
nadspålägg och lokalhyror + 7 028 000 kr.
2. Enligt beslut av riksdagen (prop. 1967: 147, 2 LU 68, rskr 401) har
de s. k. socialförsäkringsbolagens rätt att meddela yrkesskadeförsäkring
den 1 januari 1969 flyttats över på riksförsäkringsverket. Vidare har verket
enligt riksdagens beslut (prop. 1968:77, BeU 44, rskr 293) att svara för
vissa uppgifter rörande allmän arbetsgivaravgift som skall tas ut fr. o. m.
år 1969. För dessa nya uppgifter behövs under budgetåret 1969/70 en perso
nalökning i verket med 72 tjänster. Verket föreslår att huvuddelen av denna
nya personal avlönas genom medel för tillfällig personal i avvaktan på en
mera ingående organisationsundersökning. Skaderegleringsbyråerna bör
med hänsyn till deras ökade uppgifter dock brytas ut ur försäkringsavdelningen och bilda en särskild avdelning. På denna nya avdelning bör inrät
tas extra ordinarie tjänster för en avdelningschef, nio sektionschefer och
handläggande tjänstemän samt fem byråassistenter. På avgiftsbyrån bör
inrättas extra ordinarie tjänster för fyra handläggande tjänstemän och tio
biträden, varav tre kvalificerade. (+ 2 910 000 kr.)
3. För övriga uppgifter inom verket behövs en förstärkning med nio
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tjänstemän, varav fem för biträdesuppgifter. Härutöver föreslås att en expeditionsvakttjänst på kanslibyrån byts mot en tjänst som tryckare.
(+ 379 000 kr.)
4. Genom rationalisering har verket funnit det möjligt att minska perso
nalbehovet på tekniska byrån med tre tjänster. (—82 000 kr.)

Departementschefen
Jag biträder riksförsäkringsverkets förslag att skaderegleringsbyråerna
bryts ut ur försäkringsavdelningen till en särskild avdelning och tillförs
den personalförstärkning som verket föreslagit. En ny tjänst för avdel
ningschef bör inrättas. Jag utgår vidare från att den nya organisationen
kommer att medföra att antalet sektioner tills vidare ökas från fem till
sju. Avsikten är att ge statens avtalsverk erforderligt förhandlingsuppdrag i
de delar som anställnings- och arbetsvillkor är förhandlingsfrågor. Även
den av verket begärda förstärkningen av tjänster på avgiftsbyrån, som
beror på verkets ökade uppgifter i fråga om yrkesskadeförsäkring och
allmän arbetsgivaravgift, bör i huvudsak godtas (2).
I övrigt beräknar jag medel för ytterligare en byråsekreterare på avgifts
byrån, en byråassistent på organisationssektionen och ett kvalificerat bi
träde på allmänna byrån samt för byte av en expeditionsvaktstjänst mot
en tjänst som tryckare (3). På tekniska byrån bör i enlighet med verkets
förslag tre tjänster dras in (4). Slutligen bör en nuvarande arvodestjänst
i verket bytas ut mot en tjänst som byrådirektör i Ae 30.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
31,9 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
a) bemyndiga Kungl. Maj:t att inrätta en tjänst i riks
försäkringsverket som avdelningschef;
b) till Riksförsäkringsverket för budgetåret 1969/70 an
visa ett förslagsanslag av 31 900 000 kr.

B 4. Folkpensioner
För innevarande budgetår har till folkpensioner anvisats ett förslagsan
slag av 6 000 milj. kr.
Förra året genomfördes den sista etappen av det program för standard
höjningar av folkpensionerna t. o. m. år 1968 som statsmakterna har ut
talat sig för. Jag avser att i annat sammanhang förorda att ett nytt program
för årliga folkpensionshöjningar fr. o. m. den 1 juli 1969 läggs fram i en
särskild proposition till årets riksdag. Jag har inledningsvis redogjort för
huvuddragen i detta program, som innebär att folkpensionerna årligen
höjs med 3 % av basbeloppet genom pensionstillskott till pensionärer som
inte har ATP-pension eller som har låga ATP-belopp.
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Genom de nya pensionstillskotten ökar folkpensionens årsbelopp den 1
juli 1969 med 180 kr. för ensam pensionär och med 360 kr. för ett pensionärspar. Lägger man dessa belopp till de nuvarande folkpensionerna, blir pen
sionen — frånsett kommunalt bostadstillägg — 5 400 kr. för ensam ålders
pensionär liksom för personer med hel förtids- eller änkepension och
8 472 kr. för ett pensionärspar.
Kommunalt bostadstillägg utgår i samtliga kommuner, och ca 600 000
folkpensionärer har sådant tillägg. Ungefär hälften av dem bor i kommuner
där bostadstilläggets maximibelopp utgör 1 500 kr. eller mer per år.
Kostnaderna för de nya pensionstillskotten beräknas till ca 190 milj. kr.
för nästa budgetår. Härutöver beräknar jag kostnadsökningar med 320
milj. kr. till följd av ökat antal pensionärer m. m. och för värdesäkringen
av folkpensionerna vid beräknade prisförändringar. Den sammanlagda art
slagsökningen för nästa budgetår kan alltså beräknas till 510 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Folk
pensioner för budgetåret 1969/70 beräkna ett förslagsan
slag av 6 510 000 000 kr.

B 5. Ersättning till postverket för pensionsutbetalningar
1967/68 Utgift
............................................... 13 423 409
1968/69 Anslag ........................................ . 14 000 000
1969/70 Förslag ............................................... 14 000 000
Ersättning till postverket för utbetalning av allmänna pensioner erläggs
halvårsvis i efterskott. Anslaget för budgetåret 1969/70 avser alltså utbetalningskostnader under kalenderåret 1969.

Riksförsäkringsverket
Pensionsutbetalningarna genom postverket fr. o. m. år 1966 framgår av
följande tablå.
År
1966................................
1967................................
1968 (beräknat)...........
1969 (beräknat)...........

Antal utbetalningar
12
12
12
12

147 645
378 024
500 000
700 000

Totalkostnad, kr.
12 876 459
14 977 409
15 100 000
15 400 000

Därav på staten, kr.
11 986
13 423
13 300
13 300

459
409
000
000

Fr. o. m. juli 1968 utbetalas folkpension och ATP även genom Kommu
nernas pensionsanstalt (ca 300 000 utbetalningar per år). För kalenderåret
1969 har riksförsäkringsverket räknat med totalt omkring 12,7 milj. pensionsanvisningar, varav i runt tal 27 % antas komma att innefatta an
tingen folkpension jämte ATP eller — till en obetydlig andel — enbart
ATP.
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För år 1968 utgår ersättning till postverket för utbetalning och viss ur
köntrollsynpunkt erforderlig databehandling av pensionsanvisningar med
sammanlagt 1: 21 kr. per utbetald anvisning. För pensionsanvisningar som
förutom folkpension även innefattar ATP bestrids halva ersättningskostnaden till postverket av medel ur allmänna pensionsfonden. Riksförsäk
ringsverket har utifrån en oförändrad ersättning under år 1969 beräknat
anslagsbehovet under budgetåret 1969/70 till 13,3 milj. kr.
Postverket har därefter i en framställning begärt att ersättningen för pensionsutbetalningar under år 1969 skall höjas till 1: 26 kr. per utbetald pensionsanvisning.

Departementschefen
Jag har inte något att erinra mot den av postverket föreslagna ersättningsgrunden. Med tillämpning av det föreslagna ersättningsbeloppet be
räknar jag anslagsbehovet för nästa budgetår till avrundat 14 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Ersättning till postverket för pensionsutbetalningar för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
14 000 000 kr.

B 6. Bidrag till sjukförsäkringen
1967/68 Utgift ............................................... 463 000 000
1968/69 Anslag ............................................... 505 000 000
1969/70 Förslag............................................... 535 000 000
Från anslaget utgår statsbidrag till försäkringskassornas utgifter för vis
sa sjukförsäkringsförmåner. Statsbidrag utgår med 40 % av kassornas ut
gifter för grundsjukpenning, barntillägg och moderskapspenning samt för
sjukvårdsersättning (utom sjukhusvård). Till kassornas utgifter för fri
villig sjukpenningförsäkring utgår statsbidrag med i regel 20 %. Statsbi
draget till läkemedelsersättning utgör 1: 15 kr. per år för varje inskriven
försäkrad. Bidragsbestämmelserna återfinns i lagen den 25 maj 1962 (nr
381) om allmän försäkring (ändrad senast 1968:239), kungörelsen den
25 maj 1962 (nr 402) om frivillig sjukpenningförsäkring hos allmän för
säkringskassa (ändrad 1966:352) och förordningen den 4 juni 1954 (nr
519) angående kostnadsfria eller prisnedsatta läkemedel (ändrad senast
1967:737).

Riksförsäkringsverket
Anslagsbelastningen för budgetåret 1968/69 beräknas nu till ca 515 milj.
kr., vilket är 10 milj. kr. högre än anslagsbeloppet.
Verkets kostnadsberäkningar för nästa budgetår utgår från oförändrade
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bestämmelser och taxor. Befolkningsutvecklingen har antagits medföra en
årlig ökning av huvuddelen av kassornas utgifter med omkring 2 %. För
säkringskassornas huvudsakliga utgifter för sjukvårdsförsäkringen har be
räknats årligen öka med 6 % utöver vad som betingas av befolknings
ökningen.
För år 1969 beräknas statsbidraget till 524 milj. kr. och för år 1970 till
551 milj. kr. Anslagsbehovet för budgetåret 1969/70 beräknas därmed till
540 milj. kr.
Riksförsäkringsverkets beräkningar framgår av följande tablå.
Försäkringskassornas utgifter samt
statsbidrag, milj. kr.
Utgifter, grupperade med hänsyn
till utgående statsbidrag

Beräkning för
1967

Statsbidrag med 40 %
Grundsjukpenning................................
Barntillägg.............................................
Moderskapspenning.............................
Läkarvård inkl. utom riket.............
Tandläkarvård och mödratandvård.
Sjukhusvård utom riket....................
Resor.......................................................
Sjukvårdande åtgärder enl. 2 kap.
6 § AFL...............................................
Ersätta, till kommun m. m. enl.
2 kap. 7 § AFL..............................

1968

1969

1970

459,1
30,9
131,1
289,0
15,8
0,8
77,1

485
33
130
413
16
1
87

490
33
131
446
16
1
100

495
33
132
482
16
1
115

17,0

28

28

28

19,2

29

36

45

Summa utgifter med 40 %
statsbidrag .......................................

1 040,0

1 222

1281

1 347

Statsbidrag med 20 %
Frivillig sjukpenningförsäkring ....

14,9

22

23

24

Statsbidrag med 1:15 kr per försäkrad
Läkemedelsersättning..........................

239,0

390

449

516

Ej statsbidrag
Tilläggssjukpenning.............................
D:o för moderskap..............................
Sjukhusvård..........................................
Förvaltningsutgifter............................

1 436,8
183,1
89,1
245,2

1 620
205
91
265

1 717
225
92
284

1 820
247
93
304

Summa utgifter

3 248,1

3 815

4 071

4 351

416,0
3,0
7,0

489
4
7

512
5
7

539
5
7

426,0

500

524

551

274
250

290

Statsbidragskostnad
40 % av utgifter enligt ovan.........
20 % »
»
»
» .........
Kr 1: 15 för försäkrad......................
Summa statsbidrag
Fördelningen av statsbidrag på
budgetår
Budgetår
Statsbidrag
1966/67
425....................
1967/68
463....................
1968/69 (beräknat) 515...................
1969/70 (
»
) 540...................

222
204

259
241
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D epar t em en tsch efen
Jag har inledningsvis redogjort för den reformering av sjukförsäkringen
som genomförts under de senaste åren och som bl. a. har inneburit en vä
sentlig förbättring av sjukpenningförsäkringen och läkemedelsrabatterna.
En reformering av systemet för sjukförsäkringens läkarvårdsersättning
övervägs liksom vissa andra frågor som rör sjukförsäkringen.
I den mån ändringar i lagstiftningen kommer att påverka statsbidraget
och avgifterna till sjukförsäkringen torde detta få anmälas i annat samman
hang. På grundval av de nu gällande bestämmelserna beräknar jag anslags
behovet för bidrag till sjukförsäkringen under nästa budgetår till 535 milj.
kr. Anslaget bör föras upp med detta belopp.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till sjukförsäkringen för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 535 000 000 kr.

B 7. Vissa yrkesskadeersättningar m. m.
1967/68 Utgift .................................................... 6 196 582
1968/69 Anslag .................................................... 6 500 000
1969/70 Förslag....................................................
600 000
Från anslaget bestrids kostnaderna för ersättning i anledning av skadefall, där ersättning på grund av speciella författningar eller särskilda beslut
lämnas helt av statsmedel samt kostnaderna för tillägg på vissa äldre liv
räntor.

Riksförsäkringsverkets anslagsberäkning
Verket beräknar anslagsbehovet för budgetåret 1969/70 till 7,2 milj. kr.
Därav avser 6,6 milj. kr. ersättningar till statligt anställd personal m. fl.
enligt lagen om yrkesskadeförsäkring eller andra bestämmelser om ersätt
ning av statsmedel vid skadefall. 0,6 milj. kr. avser kostnader för tillägg på
vissa äldre livräntor, bl. a. fiskarlivräntor.

Frivilliga yrkesskadeförsäkringar m. m.
Efter riksdagens hörande (prop. 1965:45, 2LU 41, rskr 229) bemyndi
gades riksförsäkringsverket att enligt angivna grunder disponera till fri
villiga försäkringar hänförliga överskottsmedel i bl. a. yrkesskade- och
fiskarförsäkringsfonderna för höjning fr. o. m. den 1 juli 1965 av livräntor
som på grund av frivillig försäkring utgavs av verket. De uppräkningar av
ifrågavarande livräntor som därvid gjordes motsvarade de för obligatorisk
försäkring gällande omreglerings- och förhöjningstilläggen med undantag
för vissa livräntor vid låg invaliditet och för livräntetagare över 67 år.
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Genom lagen den 15 december 1967 (nr 919) om värdesäkring av yrkesskadelivräntor m. m. har livräntor på grund av obligatorisk försäkring en
ligt olycksfallsförsäkringslagen eller yrkesskadeförsäkringslagen den 1
januari 1968 höjts med 25, 20 eller 10 %, beroende på när skadan inträffat.
Livräntorna har därtill gjorts värdebeständiga genom anknytning till bas
beloppet inom den allmänna försäkringen. Dessa förbättringar berör inte
livräntor på grund av frivilliga försäkringar enligt olycksfalls- och yrkesskadeförsäkringslagarna. Riksförsäkringsverket begär därför bemyndigan
de att anlita tillgängliga överskottsmedel i yrkesskade- och fiskarförsäk
ringsfonderna för att i motsvarande mån förbättra de livräntor som utgår
på grund av frivilliga försäkringar i verket. Livräntorna från den frivilliga
yrkesskadeförsäkringen skulle därvid den 1 januari 1969 höjas med 25 %
för skador som inträffat före år 1962, med 20 % i skadefall åren 1962—1964
och med 10 % i skadefall åren 1965—1967. Livräntorna från fiskarförsäk
ringen har förbättrats på samma sätt som gäller för den obligatoriska för
säkringen utom i vissa avseenden där en anpassning nu bör göras med an
vändning av överskottsmedel i fiskarförsäkringsfonden.
Kapitalvärdet av höjningarna uppskattas till 1 250 000 kr. för livräntor
enligt olycksfallsförsäkringslagen och till 1 200 000 kr. för livräntor enligt
yrkesskadeförsäkringslagen. Yrkesskadeförsäkringens premieutj ämningsoch säkerhetsfond uppgick vid slutet av år 1966 till 85 milj. kr., varav 4
milj. kr. beräknades härröra från frivillig försäkring enligt yrkesskade
försäkringslagen. Denna försäkringsgrens säkerhetsfond uppgick till 61 %
av livränte- och ersättningsreservernas sammanlagda belopp. Yrkesskadeförsäkringsfondens övriga verksamhet, vari ingick all dess obligatoriska
försäkring och den frivilliga försäkring, som fanns före år 1955, hade så
lunda en premieutjämnings- och säkerhetsfond på 81 milj. kr., vilket mot
svarade 14 % av dithörande livränte- och ersättningsreservers sammanlagda
belopp. En uppdelning av boksluten för denna s. k. »övriga verksamhet»
på obligatorisk och frivillig försäkring torde inte vara möjlig, men man kan
utgå från att även den frivilliga försäkringen enligt olycksfallsförsäkrings
lagen gett avsevärt överskott.
Riksförsäkringsverket utgår från att — om nu ifrågasatt uppräkning av
verkets livräntor kommer till stånd — också socialförsäkringsbolagen räk
nar upp de motsvarande livräntor som utgår från bolagen.

Departementschefen
Som chefen för finansdepartementet anfört vid anmälan av finansplanen
m. m. kommer ersättningar för yrkesskador m. m. till statligt anställd per
sonal att bestridas från den för nästa budgetår uppförda inkomsttiteln
Pensionsmedel m. m. För tillägg på vissa äldre livräntor m. m., som fort
farande skall utgå från förevarande anslag, beräknar jag medelsbehovet
för budgetåret 1969/70 till 600 000 kr.
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Jag finner det riktigt att tillgängliga överskottsmedel i yrkesskade- och
fiskarförsäkringsfonderna anlitas för att på det sätt riksförsäkringsverket
föreslagit förbättra de ersättningar som utgår på grund av frivilliga försäk
ringar enligt olycksfalls- och yrkesskadeförsäkringslagarna liksom vissa
ersättningar från fiskarförsäkringen. Jag förordar att Kungl. Maj :t inhäm
tar riksdagens medgivande att ifrågavarande överskottsmedel får disponeras
för att höja de ersättningar, som utgår på grund av frivilliga försäkringar
i riksförsäkringsverket, inom ramen för vad som gäller enligt lagen om
värdesäkring av yrkesskadelivräntor m. m.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
a) medge att till frivilliga försäkringar hänförliga över
skottsmedel i yrkesskade- och fiskarförsäkringsfonderna får
disponeras för höjningar av livräntor från frivilliga försäk
ringar i riksförsäkringsverket inom ramen för vad som gäl
ler enligt lagen om värdesäkring av yrkesskadelivräntor
m. m.;
b) till Vissa yrkesskadeersättningar m. m. för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 600 000 kr.
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C. Ekonomiskt stöd åt barnfamiljer m. m.
Genom den familjepolitiska reform som beslutats vid förra årets riks
dag (prop. 1968:42, SU 101, rskr 253) beräknas omkring 400 000 barnfa
miljer i år få ett förstärkt ekonomiskt stöd. Detta har genom de nya bo
stadstilläggen utformats så att det också medverkar till att höja barnfa
miljernas bostadsstandard. Ett viktigt inslag är att kommunerna genom
statsbidrag till kommunala bostadstillägg har fått ökade möjligheter att
nedbringa boendekostnaderna för barnfamiljer i lägre inkomstlägen. Den
familjepolitiska reformen medför också en höjning av bidragsförskotten med
ca 300 kr. per barn och år för omkring 100 000 ensamstående barnförsörjare
med verkan fr. o. m. den 1 januari i år (prop. 1968: 43, 2LU 39, rskr 226).
1968 års riksdagsbeslut om de nya bostadstilläggen innebär att de resur
ser som samhället f. n. kan disponera för ett ökat familjestöd sätts in på
de grupper av barnfamiljer där stödbehovet är störst. Anslaget till bostads
tillägg för barnfamiljer m. m. ökar för nästa budgetår från 300 milj. kr. till
425 milj. kr. Detta nya bidragssystem — där de allmänna barnbidragen
kompletteras med särskilda tillägg till barnfamiljer med lägre inkomster
och familjer med flera barn — bör ses som ett led i jämlikhetssträvandena
för barnfamiljer. Ett fortsatt utredningsarbete pågår inom familjepolitiska
kommittén.
För unga familjer är bosättningslånen ett viktigt led i familjepolitiken.
Det nuvarande maximibeloppet för bosättningslån är 5 000 kr. och har gällt
sedan den 1 juli 1965. Vid behandlingen av anslagen under kapitalbudgeten
kommer att förordas att bosättningslånens maximibelopp höjs till 6 000 kr.
den 1 juli 1969.
Det pågående utredningsarbetet beträffande familj estödet omfattar även
frågan om sättet för barnbidragsutbetalningarna. Riksförsäkringsverket har
under det gångna året fått i uppdrag att i samråd med bl. a. socialstyrelsen,
postverket och kommunförbundet utreda de tekniska möjligheterna att
flytta över barnbidragsutbetalningarna från barnavårdsnämnderna till för
säkringskassorna. Därvid skall också undersökas om det är möjligt att
samordna utbetalningen av bostadstilläggen med barnbidragsutbetalning
arna.

C 1. Allmänna barnbidrag
1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

1 582 216 890
1 615 000 000
1 600 000 000
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Allmänna barnbidrag utgår för barn under 16 års ålder med 900 kr. per
år. Kostnaderna bestrids helt av statsmedel. Bidragsbestämmelserna åter
finns i lagen den 26 juli 1947 (nr 529) om allmänna barnbidrag (ändrad
senast 1967: 950).

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen beräknar anslagsbehovet för budgetåret 1969/70 till 1 640
milj. kr. Antalet barn under 16 år har antagits utgöra ca 1 820 000 vid slutet
av år 1969. Styrelsen beräknar anslagsbehovet genom att multiplicera barn
antalet vid budgetårets mitt med barnbidragsbeloppet.

Föredraganden
Enligt de uppgifter som nu föreligger från statistiska centralbyrån torde
barnantalet vid slutet av år 1969 komma att vara något lägre än vad social
styrelsen beräknat i sin anslagsframställning. Med hänsyn härtill beräknar
jag anslagsbehovet för de allmänna barnbidragen under nästa budgetår
till avrundat 1 600 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Allmänna barnbidrag för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 1 600 000 000 kr.

C 2. Ersättning till postverket för utbetalning av allmänna barnbidrag
1967/68 Utgift .................................................... 3 623 958
1968/69 Anslag .................................................... 3 700 000
1969/70 Förslag
............................................... 4 200 000
Ersättning till postverket för utbetalning av allmänna barnbidrag erläggs
halvårsvis i efterskott. Anslaget för budgetåret 1969/70 avser alltså utbetalningskostnader under kalenderåret 1969.

Socialstyrelsen
Ersättningen till postverket har för år 1968 utgjort 89 öre för varje ut
betald barnbidragsanvisning. Med utgångspunkt i de för år 1968 tillämpade
ersättningsgrunderna beräknar socialstyrelsen anslagsbehovet för nästa bud
getår till 3,8 milj. kr.

Föredraganden
Postverket har begärt att ersättningen för utbetalning av allmänna barn
bidrag under år 1969 skall utgå med 1:01 kr. för varje utbetald barnbidragsanvisning. Jag har inte något att erinra mot den av postverket före
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slagna ersättningsgrunden. Med tillämpning av nämnda ersättningsbelopp
beräknar jag anslagsbehovet för nästa budgetår till 4,2 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Ersättning till postverket för utbetalning av all
männa barnbidrag för budgetåret 1969/70 anvisa ett för
slagsanslag av 4 200 000 kr.

C 3. Bostadstillägg för barnfamiljer, m.m.
1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

187 868 903i
300 000 000
425 000 000

1 Anslaget Bostadsrabatter

Från anslaget för innevarande budgetår bestrids utgifter för familj ebostadsbidrag under andra halvåret 1968 och utgifter för statliga bostadstil
lägg till barnfamiljer och för statsbidrag till kommunala bostadstillägg till
barnfamiljer under första halvåret 1969. Vidare bestrids från anslaget ut
gifter för pensionärsbostadsbidrag enligt kungörelsen den 5 oktober 1962
(nr 542) om pensionärsbostadsbidrag (ändrad 1967: 158).
Enligt beslut vid 1968 års riksdag (prop. 1968:42, SU 101, rskr 253)
upphörde kungörelsen den 4 maj 1957 (nr 358) om familjebostadsbidrag
(ändrad senast 1968: 268) att gälla den 1 januari 1969, då bestämmelserna
om de nya bostadstilläggen till barnfamiljer trädde i kraft. De nya bostads
tilläggen syftar till att bereda barnfamiljer med lägre inkomster och fa
miljer med flera barn ett förstärkt ekonomiskt stöd, vilket är så utformat
att det också medverkar till att höja familjernas bostadsstandard. Bidragsbestämmelserna återfinns i kungörelsen den 28 maj 1968 (nr 425) om statliga
bostadstillägg till barnfamiljer och kungörelsen samma dag (nr 426) om
statsbidrag till kommunala bostadstillägg till barnfamiljer.
Anslaget för budgetåret 1969/70 avser statens kostnader för de nya
bostadstilläggen under helt år och ersättning för under år 1969 utbetalda
pensionärsbostadsbidrag.

Bostads styr elsen
I avvaktan på närmare erfarenheter om kostnaderna för de nya bostads
tilläggen till barnfamiljer föreslår bostadsstyrelsen att anslaget förs upp
med avrundat 450 milj. kr.

Föredraganden
De nya bostadstillägg för barnfamiljer som börjar att utbetalas i januari
1969 innebär en väsentlig förstärkning av det ekonomiska stödet till barn
familjer med lägre inkomster och familjer med flera barn. Genomförandet
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av detta nya bidragssystem är ett led i strävandena att nå större jämlikhet
för barnfamiljerna beträffande såväl ekonomi som bostad.
Inkomstgränsen för oreducerade bostadstillägg ligger nu vid en till
statlig inkomstskatt beskattningsbar inkomst på 6 000 kr., motsvarande
en årsinkomst på ca 16 000 kr. Jag förordar att denna inkomstgräns med
hänsyn till barnfamiljer i låglönegrupperna fr. o. m. den 1 januari 1970
justeras upp med 1 200 kr. till en beskattningsbar inkomst på 7 200 kr.,
vilket motsvarar en årsinkomst på drygt 17 000 kr.
Anslagsbehovet för nästa budgetår beräknar jag till avrundat 425 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
a) godkänna den av mig förordade ändringen i grunderna
för bostadstillägg för barnfamiljer att gälla fr. o. m. den
1 januari 1970;
b) till Bostadstillägg för barnfamiljer, m. m. för budget
året 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 425 000 000 kr.

C 4. Ersättning för bidragsförskott
1967/68 Utgift
............................................... 55 776 183
1968/69 Anslag ............................................... 63 000 000
1969/70 Förslag ............................................... 63 000 000
Bidragsförskott utgår till barn som endast den ene av föräldrarna har
vårdnaden om eller som inte står under föräldrarnas vårdnad. Dessa barn
garanteras ett generellt underhåll, som fr. o. m. den 1 januari i år i regel
motsvarar 30 % av basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Det in
nebär med nuvarande basbelopp 1 740 kr. om året. Bidragsbestämmelserna
återfinns i lagen den 21 maj 1964 (nr 143) om bidragsförskott (ändrad
1968:242).
Utgifter för bidragsförskott bestrids, i den mån ersättning inte kunnat
tas ut av den underhållsskyldige, till tre fjärdedelar av statsverket och till
en fjärdedel av den kommun, vars barnavårdsnämnd beviljat bidragsför
skottet. Statsbidrag söks av kommunerna för kalenderår i efterskott.

Socialstyrelsen
Anslagsbehovet för budgetåret 1969/70 bestäms i huvudsak av kommu
nernas nettokostnader för bidragsförskott under kalenderåret 1968. På
grundval av preliminära uppgifter om bidragsförskottsverksamheten under
år 1967 beräknar socialstyrelsen antalet barn med bidragsförskott under
år 1968 till ca 109 000. Medelbeloppet per barn beräknas till 1 220 kr. vid
basbeloppet 5 800 kr. De underhållsskyldiga beräknas betala tillbaka 36 %
av utbetalda bidragsförskott. Kommunernas nettokostnad för år 1968 be
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räknas till 85 milj. kr., varav staten skall svara för 75 %. På grundval
härav föreslår socialstyrelsen att anslaget för budgetåret 1969/70 förs upp
med 64 milj. kr.

Föredraganden
Enligt beslut vid 1968 års riksdag (prop. 1968: 43, 2LU 39, rskr 226) har
bidragsförskotten den 1 januari i år höjts från 25 % till 30 % av basbelop
pet enligt lagen om allmän försäkring. Det betyder att bidragsförskottet för
ett barn höjs från 1 450 kr. till 1 740 kr. per år vid nuvarande basbelopp
på 5 800 kr. Under nästa budgetår kommer anslaget att i huvudsak tas i
anspråk för utbetalning av ersättning till barnavårdsnämnderna för un
der år 1968 utgivna bidragsförskott. Höjningen av bidragsförskotten kommer
alltså att påverka anslagsbehovet först fr. o. m. budgetåret 1970/71.
Under år 1967 betalades ut bidragsförskott för ca 110 000 barn. Barna
vårdsnämndernas kostnader uppgick till ca 128 milj. kr., varav ca 45 milj.
kr. har återbetalts av underhållsskyldiga. Av det återstående beloppet på
ca 83 milj. kr. utgår ersättning från staten med 75 % eller ca 62 milj. kr.
Enligt de uppgifter som nu föreligger kan antalet barn med bidragsförskott
även under år 1968 beräknas till ca 110 000. På grundval härav beräknar jag
anslagsbehovet för budgetåret 1969/70 till 63 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Ersättning för bidragsförskott för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 63 000 000 kr.

C 5. Omkostnader för statens bosättningslån
1967/68 Utgift .......................................................... 416333
1968/69 Anslag
..................................................... 440000
1969/70 Förslag ..................................................... 440000
Från anslaget utgår ersättningar till riksbankens ortsombud och er
sättning till riksbanken för dess arbete med bosättningslånen. Ersättning
till ortsombud utgår med i regel 10 kr. för varje låneansökan, varöver orts
ombud yttrar sig. Ersättningen till riksbanken utgör 6 kr. för varje lån som
utestår den 31 december under det budgetår ersättningen avser. Ersättningsgrunderna återfinns i kungörelsen den 30 september 1937 (nr 810) an
gående ersättning åt ortsombud för yttrande över ansökningar om statliga
bosättningslån (ändrad senast 1968: 171) och i brev den 19 maj 1968.

Fullmäktige i riksbanken
Med utgångspunkt i oförändrade ersättningsregler beräknar riksbanks
fullmäktige 170 000 kr. för ersättning åt ortsombuden och 300 000 kr. för
ersättning åt riksbanken för dess arbete med bosättningslånen.
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Departementschefen
Jag förordar att anslaget för nästa budgetår förs upp med oförändrat be
lopp. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Omkostnader för statens bosättningslån för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 440 000 kr.

2—Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 7
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D. Sociala serviceåtgärder
Regeringen lade år 1964 fram ett reformprogram för åldringsvården (prop.
1964: 85, SU 106, rskr 245). Det inriktades på att få till stånd ökade resurser
för social hemhjälp, förbättringar av åldringsbostäder och en snabb utbygg
nad av långtidssjukvården. Reformprogrammet har bildat grundvalen för
en alltjämt pågående snabb utveckling inom åldringsvården. De olika åt
gärderna för att öka åldringsvårdens resurser har resulterat i att det totala
antalet hjälpta åldringar har ökat från ca 170 000 under år 1962 till inemot
400 000 under år 1968.
Den sociala hemhjälpen till åldringar och handikappade har blivit en allt
mer betydelsefull vårdform inom åldringsvården. Utvecklingen under 1960talet framgår av följande sammanställning.
Åldringar och handikappade
År

1960................................
1965................................
1966................................
1967................................
1968 (beräknat)...........

Antal
hjälpta
79 500
144
158
184
213

000
000
000
000

Antal
Antal
arbetstimmar hemsamariter
8 400 000
17 200
20 600
24 900
28 600

000
000
000
000

Totala
Barnfamiljer,
års kostnader,
antal hjälpta
milj. kr.

11 500

64 000

85,0

23
29
34
42

69 800
71 400
72 600
74 100

178,3
213,6
277,8
363,3

400
300
500
500

Hemhjälpsverksamheten beräknas öka ytterligare under år 1969. Antalet
hjälpta åldringar och handikappade beräknas till omkring 230 000 och
hemsamariternas insatser beräknas överstiga 30 milj. arbetstimmar. I det
följande kommer därför att förordas en höjning av anslaget till bidrag till
kommunernas hemhjälpsverksamhet under nästa budgetår från 105 milj. kr.
till 135 milj. kr. Inom ramen för detta anslag kommer också att bedrivas
en fortsatt försöksverksamhet med särskilda insatser för vård och service
åt åldringar och handikappade i glesbygder.
Upprustningen av åldringarnas bostäder är ett viktigt led i åtgärderna
på åldringsvårdsområdet. Det statliga stödet i form av räntefria förbätt
ringslån utgår från anslag under inrikesdepartementet. Denna långivning
sker utöver det övriga bostadsbyggnadsprogrammet. Sedan åldringsvårdsprogrammet beslutades år 1964 har sådana förbättringslån hittills beviljats
till omkring 55 000 åldringsbostäder. Denna bostadsupprustning fortsätter
och förslag om medelsanvisningar läggs fram av chefen för inrikesdeparte
mentet vid behandlingen av inrikeshuvudtiteln.
Åldringsvårdsprogrammet går ut på att jämsides med kraftiga insatser
för hemhjälp och bostadsförbättringar också öka vårdmöjligheterna på ål-
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derdomshem och sjukhem inom långtidsvården. Utvecklingen under 1960talet av antalet vårdplatser inom dessa områden av åldringsvården fram
går av följande sammanställning.
Antal vårdplatser på sjukhem
År

för långvarigt lör psykiskt
kroppssjuka
sjuka

sammanlagt
platsantal
på sjukhem

Antal
vårdplatser
på ålder
domshem

1960................................

18 600

6 400

25 000

42 300

1965................................
1966................................
1967................................
1968 (beräknat)...........
1969
»
...........
1970
»
...........
Genomsnittlig ökning
per år
1961—65........................
1966—70........................

23
25
27
29
32
36

6
7
7
7
8
8

700
500
700
900
300
600

30 500
32 600
34 900
37 300
41 200
45 100

48
50
52
55
58
60

60
380

1 100
2 920

800
100
200
400
900
500

1 040
2 540

400
500
700
300
000
800

1 220
2 480

Sammanlagt
platsantal på
sjukhem och
ålder
domshem
67 300
78
83
87
92
99
105

900
100
600
600
200
900

2 320
5 400

Långtidssjukvården har getts förtur vid sjukhusbyggandet, och för att
stimulera en utbyggnad av denna vårdsektor infördes år 1964 ett tidsbegrän
sat statligt lånestöd till sjukvårdshuvudmännen för byggande av sjukhem.
Det statliga lånestödet avser byggnadsföretag som påbörjats före den 1 juli
1969 och långivningen har beräknats omfatta 11 500 nya vårdplatser. Fram
till den nämnda tidpunkten beräknas den faktiska igångsättningen av
nya sjukhemsbyggen nu omfatta ca 13 500 vårdplatser. Vid behandlingen
av anslagen under kapitalbudgeten kommer att förordas att tidsgränsen
för lånestödet slutgiltigt fastställs till den 1 januari 1970 och att lån får
utgå till de byggnadsföretag som satts igång före denna tidpunkt. Därige
nom kan sammanlagt ca 15 000 vårdplatser beräknas bli låneberättigande.
Anslagsbehovet för nästa budgetår beräknas till 55 milj. kr., vilket till
sammans med reserverade medel ger utrymme för utbetalningar av sjuk
hemslån med ca 100 milj. kr. under nästa budgetår.
Statens sammanlagda årliga insatser på grundval av 1964 års åldringsvårdsprogram t. o. m. nästa budgetår framgår av följande sammanställning
i milj. kr.
Budgetår

1964/65............................
1965/66............................
1966/67............................
1967/68............................
1968/69 (beräknat) ....
1969/70
»
___
Summa

Statsbidrag till hem Förbättringslån till
hjälp åt åldringar
åldringar och
och handikappade
handikappade

Lån till
sjukhem

Summa

14,9
44,0
57,5
73,0
100,4
112,0

65,9
104,7
99,5
88,3
100,0
100,0

20,3
29,9
47,3
49,9
80,0
100,0

101,1
178,6
204,3
211,2
280,4
312,0

401,8

558,4

327,4

1 287,6
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En utbyggd samhällsservice för barntillsyn framstår som en allt mer be
tydelsefull del av familjepolitiken. Följande sammanställning visar hur ut
byggnaden av denna verksamhet under de allra senaste åren har skjutit fart.
Sammanlagt an
tal platser i dago. fritidshem och
familjedaghem

Lekskolor
(antal barn)

4 000

16 700

38 400

8 000
8 800
17 300
23 100
30 000
35 000

22 900
25 500
37 000
48 600
62 000
76 000

52
56
60
69
77
85

Antal platser i
År

dag- och
fritidshem

1960................................

12 700

1965................................
1966................................
1967................................
1968 (beräknat)...........
1969
»
.........
1970
*
.........

14
16
19
25
32
41

familjedaghem

900
700
700
500
000
000

100
400
000
000
000
000

Platsantalet i daghem och fritidshem beräknas alltså i år vara mer än
fördubblat i förhållande till år 1965. Enligt kommunernas utbyggnadsplaner kan man därefter räkna med ett årligt platstillskott på omkring 9 000
platser. Samtidigt räknas med en ökad tillgång på kommunalt organiserade
familjedaghem, till vilka statsbidrag utgår fr. o. m. i år. Sammanlagt kan
antalet platser för tillsyn av barn med förvärvsarbetande föräldrar år 1970
beräknas uppgå till omkring 75 000. Vid samma tidpunkt beräknas omkring
85 000 barn kunna få plats i lekskola.
Anslagen för det statliga stödet till barnstugor och familjedaghem be
räknas för nästa budgetår till 125 milj. kr. Det innebär jämfört med riksstaten för innevarande budgetår en anslagshöjning med ca 50 milj. kr. Härut
över beräknas på tilläggsstat för innevarande budgetår ytterligare 10 milj.
kr. till anordningsbidrag för barnstugor. Statens kostnader under de senaste
budgetåren och de beräknade anslagen för innevarande och nästa budgetår
framgår av följande sammanställning (i milj. kr.).
Dag- och fritidshem
Budgetår

1963/64..........................
1964/65..........................
1965/66..........................
1966/67..........................
1967/68..........................
1968/69 (beräknat) ...
1969/70
»

Driftbidrag

Anordnings
bidrag

7,0
17,7
19,3
24,1
27,8
37,0
46,0

0,1
3,2
4,1
27,4
34,9
41,0
45,0

Lånestöd

Familje
daghem

—

—

—
—
0,7
7,1
8,0
14,0

—
—
—
—
—
20,0

Summa

7,1
20,9
23,4
52,3
69,9
86,0
125,0

Med hänsyn till den snabba utbyggnaden av barnstugeverksamheten är
det angeläget att ytterligare öka utbildningskapaciteten vid förskolesemina-
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rierna. Vid behandlingen av åttonde huvudtiteln kommer därför att föror
das en ökad elevintagning vid förskoleseminarierna under nästa budgetår.
De frågor som berör barnstugeverksamheten närmast före och under
de första skolåren kommer att prövas av 1968 års barnstugeutredning. En
av utredningens uppgifter blir att behandla målsättningen för den verk
samhet som bedrivs i daghem och lekskolor, främst när det gäller barn i
fem-sexårsåldern. Utredningen skall vidare pröva formerna för och omfatt
ningen av en förskoleverksamhet — i daghem eller lekskolor — som på sikt
kan komma alla barn till del under en tid närmast före inträdet i grund
skolan. Även frågor som gäller fritidsverksamheten för skolbarn ingår i
utredningsuppdraget. Utredningen skall vid sitt arbete också beakta beho
vet av en fortsatt snabb utbyggnad av daghemsverksamheten.
En annan pågående utredning av betydelse för barnstugeverksamheten
gäller möjligheterna att utforma lokaler så att de kan användas till både
barnstugor och lågstadieskolor alltefter det aktuella behovet. Bakgrunden
till utredningsarbetet är de förskjutningar i barnens ålderssammansättning
som är vanliga i nya bostadsområden. Under den första tiden är behovet av
barnstugeplatser mest framträdande, medan behovet av skollokaler sedan i
stället ökar. Denna utredning verkställs på regeringens uppdrag av social
styrelsen och skolöverstyrelsen i samråd med nämnden för sjukvårds- och
socialvårdsbyggnader, 1968 års barnstugeutredning och kommunförbundet.
Den omfattar frågor som gäller byggnadernas lokalisering och planlösning,
planeringsmetodik, samarbetet mellan berörda myndigheter, möjligheterna
till ett gemensamt utnyttjande av ekonomilokaler m. m. och tillämpningen
av gällande statsbidragsbestämmelser.

D 1. Bidrag till social hemhjälp
1967/68 Utgift ...............................................
96 905 400
1968/69 Anslag ............................................... 105 000 000
1969/70 Förslag
........................................... 135 000 000
Från anslaget utgår statsbidrag till kostnaderna för den sociala hem
hjälpen. Statsbidrag utgår med 35 % av kommuns nettokostnader för hemvårdarinnor, hemsamariter och därmed jämförlig personal, som har till
huvudsaklig uppgift att i enskilt hem hjälpa åldringar, handikappade och
barnfamiljer. Samma bidrag utgår till kommuns kostnader för bidrag till
enskild sammanslutning, som bedriver social hemhjälpsverksamhet. Stats
bidraget utbetalas för kalenderår i efterskott. Anslaget för budgetåret 1969/
70 avser alltså bidrag för verksamheten under kalenderåret 1969. Bidragsbestämmelserna återfinns i kungörelsen den 29 maj 1964 (nr 427) om
statsbidrag till social hemhjälp och i brev den 10 maj 1968.
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Socialstyrelsen
Socialstyrelsen räknar med en fortsatt utbyggnad av hemhjälpsverksamheten under år 1969. Styrelsen beräknar anslagsbehovet för budgetåret
1969/70 till 120 milj. kr., varav 5 milj. kr. för fortsatt försöksverksamhet
i fråga om vård och service åt åldringar och handikappade i glesbygder.

Departementschefen
Jag har inledningsvis redogjort för hur den sociala hemhjälpen byggts
ut i snabb takt under de senaste åren. Ungefär 210 000 åldringar och handi
kappade samt 75 000 barnfamiljer kan beräknas ha fått hjälp av hemsama
riter och hemvårdarinnor under år 1968.
Under budgetåret 1969/70 betalas ut statsbidrag till kommunernas net
tokostnader för hemlijälpsverksamlieten under år 1969. Verksamheten be
räknas då fortsätta att öka. Med hänsyn härtill beräknar jag medelsbehovet
för statsbidraget till social hemhjälp till 130 milj. kr. under nästa budgetår.
För innevarande budgetår har under detta anslag beräknats ett belopp
av 5 milj. kr. till en försöksverksamhet med särskilda insatser för vård
och service åt åldringar och handikappade i glesbygder. Denna verksamhet
har påbörjats under hösten 1968 och omfattar hittills bl. a. matdistribu
tion, fotvård och servicebussar. För en fortsatt sådan försöksverksamhet
bör under anslaget beräknas 5 milj. kr. även för nästa budgetår.
Det sammanlagda medelsbehovet under detta anslag bör således beräknas
till 135 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till social hemhjälp för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 135 000 000 kr.

D 2. Bidrag till anordnande av barnstugor
1967/68 Utgift
.................... 34 942 843 Reservation 2 322 268
1968/69 Anslag .................... 31 000 000
1969/70 Förslag
................ 45 000 000
Från anslaget utgår statsbidrag till anordnande av barnstugor. Stats
bidrag utgår med högst 5 000 kr. per plats för nybyggnad, om- eller till
byggnad eller inköp av byggnad för barnstuga. Bidrag utgår till lokaler
som anordnas så att de kan användas för barntillsyn under hela dagen eller
i varje fall minst fem timmar per barn och dag, dvs. till daghem, gemen
sam barnstugeavdelning och fritidshem. Förskott med 90 % av beviljat
anordningsbidrag kan betalas ut när byggnadsarbetena påbörjats. Bidragsbestämmelserna återfinns i kungörelsen den 13 maj 1966 (nr 173) om
statsbidrag och lån till barnstugor (ändrad 1967:880).
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Vid sidan av anordningsbidraget utgår ett särskilt statligt lånestöd med
högst 4 000 kr. per plats. Anslagsfrågan beträffande lånestödet behandlas
under fonden för låneunderstöd.

Socialstyrelsen
I avvaktan på undersökningar som socialstyrelsen genomfört i septem
ber 1968 om kommunernas planerade igångsättning av nya barnstugebyggen har styrelsen i sin anslagsframställning räknat med ett påbörjande
av ca 7 000 dag- och fritidshemsplatser under vart och ett av budgetåren
1968/69 och 1969/70. På grundval härav beräknar socialstyrelsen anslags
behovet för budgetåret 1969/70 till 36,7 milj. kr. Därefter har socialstyrelsen
upplyst att de nämnda undersökningarna visar en högre planeringstakt hos
kommunerna än vad socialstyrelsen räknat med i sin anslagsframställning.
Anslagsbehovet för nästa budgetår torde därför komma att överstiga det i
anslagsframställningen beräknade beloppet.

Föredraganden
Som inledningsvis nämnts beräknas platsantalet i daghem och fritids
hem i år vara mer än fördubblat i förhållande till år 1965. En fortsatt
utbyggnad pågår och på grundval av kommunernas utbyggnadsplaner kan
man räkna med att byggen omfattande ca 9 000 nya platser kommer att
påbörjas under vart och ett av budgetåren 1968/69 och 1969/70. För att
dessa utbyggnadsplaner skall kunna förverkligas förordar jag att det för
innevarande budgetår anvisade anslaget till statliga anordningsbidrag höjs
med 10 milj. kr. och att anslaget för nästa budgetår fors upp med 45
milj. kr. Anslagshöjningen för innevarande budgetår kommer jag att
anmäla i samband med behandlingen senare denna dag av frågan om utgif
ter på tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1968/69.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till anordnande av barnstugor för budget
året 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 45 000 000 kr.

D 3. Bidrag till driften av barnstugor
1967/68 Utgift .................................................... 27 848 452
1968/69 Anslag ............................................... 37 000 000
1969/70 Förslag ............................................... 46 000 000
Från anslaget utgår statsbidrag till driften av barnstugor. Driftbidrag
utgår till barnstuga med 1 600 kr. per plats och år för sådana avdelningar
för barn under skolåldern, där minst två tredjedelar av antalet platser ut
nyttjas för barntillsyn minst fem timmar per barn och dag (daghem eller
gemensam barnstugeavdelning). För tillsyn av barn i skolåldern utgår
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driftbidrag med 600 kr. per plats och år till barnstugeavdelning, som
hålls öppen under minst fem timmar per dag (fritidshem). Driftbidrag
utgår i efterskott för budgetår. Förskott kan utgå med högst hälften av
beräknat bidrag för budgetåret. Bidragsbestämmelserna återfinns i kun
görelsen den 13 maj 1966 (nr 173) om statsbidrag och lån till barnstugor
(ändrad 1967:880). Ett särskilt bidrag till jordbruksdaghem utgår med
högst 60 % av driftkostnaderna.

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen föreslår att driftbidragen höjs från 1 600 kr. till 2 600 kr.
per plats och år för daghem och gemensam barnstugeavdelning och från
600 kr. till 2 160 kr. per plats och år för fritidshem.
Med de av styrelsen föreslagna bidragsbeloppen beräknas anslagsbehovet
för utbetalningar under budgetåret 1969/70 till 59 milj. kr. Vid gällande
bidragsregler beräknar styrelsen anslagsbehovet för nästa budgetår till 44
milj. kr.

Föredraganden
Socialstyrelsen har med hänsyn till kommunernas ökade kostnader för
barnstugeverksamheten aktualiserat frågan om en höjning av de statliga
driftbidragen till barnstugor. Kostnaderna för barnstugeverksamheten blir
genom den pågående utbyggnaden särskilt kännbara i kommuner med
behov av ett relativt stort platsantal per invånare. Det är samtidigt i dessa
kommuner som en fortsatt utbyggnad av barnstugeverksamheten är särskilt
betydelsefull. Undersökningar som behövs i dessa och andra frågor vilka
har samband med en översyn av bidragssystemet har påbörjats inom social
departementet och kommer att slutföras under innevarande år. I avvaktan
härpå är j ag inte beredd att nu ta upp frågan om ändring i bidragsreglerna.
Genom den ökade utbyggnadstakt som beskrivits inledningsvis stiger an
slagsbehovet för de statliga driftbidragen betydligt. Vid utgången av budget
året 1969/70 kan man räkna med att det finns ca 34 000 platser i daghem
och gemensamma barnstugor och ca 7 000 platser i fritidshem. Med beak
tande av utbetalningsbestämmel serna beräknar jag anslagsbehovet för nästa
budgetår till 46 milj. kr. I förhållande till innevarande budgetår innebär det
en ökning med 9 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till driften av barnstugor för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 46 000 000 kr.

D 4. Bidrag till kommunala familjedaghem
1968/69 Anslag ...............................................
1969/70 Förslag ...............................................

—
20 000 000
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Enligt beslut vid 1968 års riksdag (prop. 1968: 1 bil. 7. s. 36, SU 5, rskr 5)
har den 1 januari 1969 införts statsbidrag till kommunala familjedaghem.
Bidragsbestämmelserna återfinns i kungörelsen den 10 maj 1968 (nr
236) om statsbidrag till kommunal familjedaghemsverksamhet. Dessa be
stämmelser innebär att statsbidragsrätt föreligger om kommuns organise
rade barntillsyn — genom både barnstugor och familjedaghem — har nått
en viss omfattning uttryckt i platser per antal invånare i kommunen. För
del första 10 000-talet invånare krävs minst en plats per 200 invånare och
för invånarantal däröver minst en plats per 100 invånare. Bidrag utgår
för de familjedaghemsplatser som överstiger en på sådant sätt beräknad
gräns. För kommuner med över 10 000 invånare gäller dessutom att antalet
familj edaghemsplatser vid beräkningen av statsbidraget inte får överstiga
antalet statsbidragsberättigande barnstugeplatser. Statsbidrag utgår med
35 % av kommunens kostnader för lön och sociala förmåner (exkl. om
kostnadsersättning) åt dagbarnvårdare efter avdrag för influtna föräldraavgifter.

Socialstyrelsen
I avvaktan på närmare erfarenheter av verksamheten beräknar social
styrelsen anslagsbehovet för budgetåret 1969/70 till 25 milj. kr.

Föredraganden
Statsbidrag till kommunala familjedaghem utgår fr. o. m. den 1 januari
1969. Statsbidraget betalas ut för kalenderår i efterskott. Anslaget för
budgetåret 1969/70 avser alltså bidrag för verksamheten under kalender
året 1969. Med ledning av nu tillgängliga uppgifter kan anslagsbehovet för
budgetåret 1969/70 beräknas till 20 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till kommunala familjedaghem för budget
året 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 20 000 000 kr.

D 5. Bidrag till ferievistelse för barn
1967/68 Utgift .................................................... 1 953 533
1968/69 Anslag
............................................... 4 100 000
1969/70 Förslag
............................................... 4 100 000
Nya bestämmelser om bidrag till ferievistelse för barn trädde i kraft den
1 januari 1968 (prop. 1967: 1 bil. 7 s. 40, SU 5, rskr 5). Statsbidrag utgår
till kommun med 100 kr. för varje barn under 15 år, som av kommun eller
genom kommuns förmedling under året beretts vistelse på barnkoloni el2* —Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 7
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ler i feriehem. För barn, som är handikappat eller sjukt, utgör bidraget
200 kr. Bidraget utgår för kalenderår i efterskott. Bidragsbestämmelserna
återfinns i kungörelsen den 30 juni 1967 (nr 473) om statsbidrag till ferie
vistelse för barn.

Socialstyrelsen
I avvaktan på närmare erfarenheter av de nya bestämmelserna föreslår
socialstyrelsen att anslaget förs upp med oförändrat belopp, 4,1 milj. kr.

Föredraganden
Jag biträder socialstyrelsens förslag. Jag hemställer, att Ivungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Bidrag till ferievistelse för barn för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 4 100 000 kr.

D 6. Bidrag till semesterhem m. m.
1967/68 Utgift .................................................... 2 226 892
1968/69 Anslag
............................................... 1 600 000
1969/70 Förslag
............................................... 1 800 000
Nya bestämmelser om bidrag till semesterhem m. m. trädde i kraft den
1 januari 1968 (prop. 1967: 1 bil. 7 s. 40, SU 5, rskr 5).
Statsbidrag till driften av semesterhem utgår till semesterhemsanordnare
med 4 kr. per dag och plats, som utnyttjas av personer, som med hänsyn till
sina sociala och ekonomiska förhållanden anses behöva hjälp för att få till
fälle till vila och rekreation. Statsbidrag till driften av semesterhem betalas
ut av socialstyrelsen i efterskott för kalenderår. Förskott kan utgå med
högst tre fjärdedelar av det belopp, vartill bidraget beräknas uppgå för ka
lenderår. Statsbidrag utgår även till resor till semesterhem eller resor i sam
band med annan form av semestervistelse. Socialstyrelsen fördelar därvid
för detta ändamål avsedda medel mellan semesterhemsnämnderna i de olika
landstingsområdena, varefter det ankommer på dessa nämnder att bevilja
och betala ut resebidragen. Bidragsbestämmelserna återfinns i kungörelsen
den 30 juni 1967 (nr 472) om statsbidrag till driften av semesterhem m. m.

Socialstyrelsen
I avvaktan på närmare erfarenheter av de nya bestämmelserna föreslår
socialstyrelsen att anslaget förs upp med oförändrat belopp, 1,6 milj. kr.
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Föredraganden
För bidrag till driften av semesterhem bör för nästa budgetår beräknas
ett oförändrat belopp av 0,8 milj. kr. Vad gäller bidrag för resor till semes
terhem eller resor i samband med annan form av semestervistelse förordar
jag en höjning från 0,8 milj. kr. till 1 milj. kr. Det sammanlagda anslags
behovet för budgetåret 1969/70 bör alltså beräknas till 1,8 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till semesterhem m. m. för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 1 800 000 kr.
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E. Myndigheter inom hälso- och sjukvård, socialvård m.m.
Centrala och regionala myndigheter m.m.
E 1. Socialstyrelsen
1967/68 Utgift
...............................................
1968/69 Anslag ...............................................
1969/70 Förslag ...............................................

19 687 781>
21 722 000*
29 795 000

1 Anslagen till socialstyrelsens, medicinalstyrelsens och medicinalstyrelsens sjukvårdsberedskapsnämnds avlöningar och omkostnader
2 Anslagen till socialstyrelsens avlöningar och omkostnader

Socialstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden som rör
socialvården, hälso- och sjukvården samt läkemedelsförsörjningen. Sty
relsen utgörs av generaldirektören och åtta särskilt förordnade ledamöter.
Inom verket finns fem avdelningar, en för hälsovård, social barna- och
ungdomsvård m. m., en för akutsjukvård, nykterhetsvård m. m., en för
långtidsvård, åldringsvård m. m., en planerings- och beredskapsavdelning
samt en administrativ avdelning. Avdelningarna är i sin tur uppdelade på
totalt 20 byråer.
Beräknad ändring 1969/70
Social-

styrelsen

1968/69
Personal
Handläggande personal......................................................
Övrig personal......................................................................

223
218
441

Anslag
Utgifter
Avlöningar till tjänstemän................................................. .
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation.............
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70 .............
Arvoden och särskilda ersättningar.................................
Sjukvård m. m.......................................................................
Reseersättningar...................................................................
Därav utrikes tjänsteresor...............................................
Traktamente åt vissa tjänstemän i socialstyrelsen ..
Expenser
a) Beräknade lokalhyror...................................................
b) Bränsle, lyse, vatten......................................................
c) Övriga expenser för eget behov..................................
d) Expenser för annat än eget behov.............................

17 033 000

Dep.chefen

+
+

19

+

39 % +

+

20 y2 +

5
i «y2

+ 3 108 000 + 1 544 000
182 000
386 000
35 000
20 000
206 000
6 000
9 000

+ 4 182 000
90 000
+
+ 33 000
—
+ 107 000
3 000
+
4 000
+

— + 1 550 000
5 000
74 000 +
1 170 000 + 238 000
6 000
121 000 +

+ 1 582 000
3 000
+
+ 380 000
6 000
+

— +4
— +
1 757 000 +
50 000 +
493 000 +
22 000 +
46 000 +
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Beraknad ändring 1969/70
SocialDep.chefen
styrelsen
1968/69

Databearbetningar.................................................................
Informationsverksamhet.......................................................
Reglering av trafikskador....................................................
Anlagsprövning av vårdpersonal........................................
Kurser för ledamöter i lokala företagsnämnder.............

486
766
6
40
10

000
000
000
000
000

+
+
+
+
+

104
665
4
150
5

000
000
000
000
000

Summa utgifter
Inkomster
Försäljning av publikationer...............................................

22 052 000 +10 673 000

Nettoutgift

21 722 000 +10 616 000

330 000 +

57 000

+
+
+
+
+

30 000
100 000
4 000
60 000
5 000

+ 8 130 000
+

57 000

+ 8 073 000

Socialstyrelsen
1. Löne- och prisomräkning m. m. + 7 167 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror + 5 732 000 kr.
2. För ungdomsvårdsskoleverksamheten behövs förstärkning med en ama
nuens. För barnstugeverksamheten behövs dessutom särskilda konsulenter,
vilka dock kan anställas successivt. Medel krävs även för att anlita viss
barnpsykologisk expertis. (+ 256 000 kr.)
3. För uppgifter i samband med vården av narkotikamissbrukare behövs
en byrådirektör och ett biträde. (+ 104 000 kr.)
4. För den sociala åldringsvården behövs en tjänst som föredragande me
dicinsk expert och för psykologisk metodutveckling en forskningsledare.
Vidare begärs för ökade arbetsuppgifter inom avdelningen för långtids
vård och åldringsvård två byrådirektörer och två kanslister. (+ 391 000 kr.)
5. På grund av arbetets omfattning behöver planerings- och beredskapsavdelningen förstärkas med tre avdelningsdirektörer, varav två i utbyte
mot två byrådirektörer. Dessutom begärs två byrådirektörer, varav en
i utbyte mot en förste byråsekreterare, en amanuens och en assistent. De
begärda förstärkningarna avser bl. a. planerings- och utbildningsfrågor
inom den sociala vårdsektorn. En byrådirektör stjänst (halvtid) på beredskapsbyrån kan dras in och ersättas med en deltidsanställd föredragande.
Fyra biträden behövs för arbete i samband med hälsoundersökningar för
tidigt upptäckande av livmoderhalscancer. (+ 368 000 kr.)
6. Ett stort antal personer med utländsk utbildning deltar f. n. i vård
arbetet på sjukvårdsinrättningarna i landet. För att samordna handlägg
ningen av ärendena rörande denna personal bör inrättas en särskild nämnd
i likhet med nämnden för utländska läkare resp. tandläkare. (+ 4 000 kr.)
7. På läkemedelsbyrån behövs ytterligare en läkemedelsinspektör, en
receptarie och ett biträde med halvtidstjänstgöring. Nämnden för utländska
läkare behöver personalförstärkning med en förste byråsekreterare och
ett biträde. På grund av verkets storlek fordras en byrådirektör som biträde
åt generaldirektören samt som sekreterare i verkets styrelse. För utgi
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vande av tidskriften Social-nytt och verkets personaltidning samt för in
formationsverksamhet i övrigt krävs ytterligare tre redaktörer, en assistent
och två biträden. För arbetsuppgifter rörande de nya rättspsykiatriska kli
nikerna behövs två biträden. Verkets lokaler är utspridda på ett tiotal stäl
len. Medel fordras därför till ytterligare fyra expeditionsvakter.
Med hänsyn till föreslagen ökad revisionsverksamhet bör verket till
föras en revisionsgrupp bestående av en byrådirektör, två förste revisorer,
en kanslist och ett biträde. För ledning av arbetsdriften vid anstalter för
alkoholmissbrukare och ungdomsvårdsskolor m. m. behövs medel för en
byrådirektör. (+ 1 119 000 kr.)
8. För övergångsvis anställd personal fordras sammanlagt 125 000 kr.
9. Informationsverksamhet rörande barnstugor, den sociala hemhjälpen
och åldringsvården behöver intensifieras. Även symposieverksamheten bör
ökas ut. För publikationstryck behövs ytterligare 170 000 kr., varav 110 000
kr. för utökad verksamhet. (+ 665 000 kr.)
11. Ett ökat antal aspiranter väntas bli kallade till anlagsprövning av
vårdpersonal, vilket medför starkt stegrade kostnader. Begärda anslags
ökningar står också i relation till begärda nya vårdartjänster vid ungdoms
vårdsskolorna. (+ 150 000 kr.)

Departementschefen
Den nya socialstyrelsen övertog den 1 januari 1968 de arbetsuppgifter
som dittills ankommit på socialstyrelsen, medicinalstyrelsen och medici
nalstyrelsens sjukvårdsberedskapsnämnd (prop. 1967:68, SU 105, rskr
251). I samband därmed fick verket ökade personalresurser. Viss ytterli
gare personalförstärkning är emellertid nödvändig.
Inom socialstyrelsens barnavårdsbyrå handläggs ärenden om utländska
adoptioner. Arbetet härmed har ökat och jag beräknar medel för ytterligare
en tjänst som förste byråsekreterare för ändamålet.
Jag beräknar vidare medel för ytterligare en avdelningsdirektör, som
främst skall syssla med planeringsuppgifter på socialvårdsområdet (5),
en byrådirektör med uppgift att biträda inom verksledningen samt en
redaktör för styrelsens informationsverksamhet (7). Fyra biträden behövs
för registreringsarbeten i samband med hälsoundersökningar för att spåra
upp livmoderhalscancer. Medel beräknas härför (5).
År 1967 godkände riksdagen Kungl. Maj :ts principförslag om organisa
tion av den statliga redovisnings- och revisionsverksamheten (prop. 1967:
79, SU 82, rskr 194). Förslaget innebar, att redovisning och utbetalning
skulle centraliseras till större kamerala enheter. Omläggningen skulle ge
nomföras successivt efter närmare förslag av riksrevisionsverket. Sedan
socialstyrelsen i samråd med riksrevisionsverket begärt att en särskild
revisionsgrupp för detta ändamål skulle inrättas inom styrelsen, har Kungl.
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Maj :t den 13 december 1968 ställt medel till förfogande för inrättandet av
tre tjänster för revisionsgöromål fr. o. m. den 1 januari 1969, nämligen en
byrådirektör, en förste revisor och en kanslist. Jag beräknar medel för
dessa tre tjänster även under nästa budgetår (7).
Vid planerings- och beredskapsavdelningen (byrå PB 2) bör en tjänst som
förste byråsekreterare bytas ut mot en tjänst som byrådirektör. Jag biträder
vidare socialstyrelsens förslag att en byrådirektör med halvtidstjänstgöring
på beredskapsbyrån dras in. Samtidigt beräknar jag medel för arvode till
en deltidsanställd föredragande (5).
Socialstyrelsen har föreslagit att en särskild nämnd för utländska sjuk
sköterskor m. fl. skall inrättas. Vid styrelsen finns f. n. en nämnd för ut
ländska läkare och en nämnd för utländska tandläkare. Styrelsens önske
mål synes mig kunna tillgodoses genom att de befintliga nämnderna slås
samman till en gemensam nämnd, som även skall ha att handlägga frågor
om kompetens och fortsatt utbildning av utländska sjuksköterskor, sjuk
gymnaster och andra sådana yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.
Den nya nämnden synes lämpligen böra arbeta på sektioner. Merkostna
derna torde bli obetydliga. Det ankommer på Kungl. Maj :t att närmare be
sluta om nämndens sammansättning och organisation.
Under anslagsposten till expenser har jag beräknat 200 000 kr. för ny
anskaffning av kontorsmöbler och annan inredning samt skriv- och räk
nemaskiner.
Jag avser att i annat sammanhang ta upp frågan om en förstärkning
redan under innevarande budgetår av socialstyrelsens resurser för frågor
rörande behandlingen av narkotikamissbrukare m. in.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
29 795 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Socialstyrelsen för budgetåret 1969/70 anvisa ett
förslagsanslag av 29 795 000 kr.
E 2. Giftnämnden
1967/68 Utgift .......................................................... 3820001
1968/69 Anslag
..................................................... 423000
1969/70 Förslag ..................................................... 645000
1 Del av anslagen till medicinalstyrelsens avlöningar och omkostnader

Giftnämnden är giftmyndighet enligt giftförordningen den 14 december
1962 (nr 702) och registreringsmyndighet enligt bekämpningsmedelsförordningen samma dag (nr 703). Det åligger nämnden särskilt att följa utveck
lingen i fråga om hälsofarliga varor och bekämpningsmedel samt att ha
tillsyn över efterlevnaden av vissa författningsbestämmelser på området.
Giftnämnden består av ordförande och tio andra ledamöter utsedda av
Kungl. Maj :t.
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1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Giftnämnden Dep.chefen

Personal
Handläggande personal...................................................... .
Övrig personal......................................................................

5
3
8

+ 1
+ 1

+ 1
+ 1

330 000

+ 41 000

+ 41 000

—
--70 000
1 000
2 000

+ 79 000
+ 7 000
+ 74 000
+ 1 000
+ 4 000

+ 79 000
+ 7 000
+ 30 000
+ 1 000
2 000

--20 000

+ 40 000
+ 1 000
+ 27 000
+ 14 000
+ 1 000

+ 40 000
+ 1000
+ 20 000
+ 14 000
+ 1 000

423 000

+ 275 000

+ 222 000

Anslag
Avlöningar till tjänstemän.................................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation...........
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70 .............
Arvoden och särskilda ersättningar................................
Sjukvård m. m......................................................................
Reseersättningar..................................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror .................................................
b) Bränsle, lyse, vatten.....................................................
c) Övriga expenser..............................................................
Därav engångsutgifter.................................................
Publikationstryck................................................................

.

.
j
.\

•1

Giftnämnden
1. Löne- och prisomräkning m. m. + 133 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror + 119 000 kr.
2. Behov finns av en kanslist bl. a. för att avlasta den fackutbildade per
sonalen vissa rent administrativa uppgifter. Anslagsposten till arvoden
och särskilda ersättningar bör höjas för att täcka kostnaderna för löne
stegringar och ökad arbetsbelastning samt för särskilda toxikologiska ut
redningar och utredning av vissa ADB-rutiner (+ 118 000 kr.).

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 645 000
kr. Jag har därvid beräknat medel för personalökning med en assistent.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Giftnämnden för budgetåret 1969/70 anvisa ett för
slagsanslag av 645 000 kr.

E 3. Nämnden för sjukvårds- och socialvårdsbyggnader
1967/68 Utgift ........................................................
80 000
1968/69 Anslag........................................................ 175 000
1969/70 Förslag .................................................... 228 000
Nämnden för sjukvårds- och socialvårdsbyggnader har huvudsakligen
till uppgift att pröva byggnadsritningar för sjukvårds- och socialvårdsbygg
nader. Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut
(SPRI) lämnar därvid biträde med den byggnadstekniska granskningen
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m. m. Nämndens verkställande ledamot och direktör är samtidigt chef för
SPRI:s byggnadsavdelning.
1968/69

Personal
Handläggande personal.........................................................
Övrig personal. ................ ..................................................
Anslag
Avlöningar till tjänstemän...................................................
Lönekostnadspålägg, beräknat belopp lör befintlig
organisation.........................................................................
Arvoden och särskilda ersättningar...................................
Reseersättningar.....................................................................
Expenser
a) beräknade lokalhyror.......................................................
b) övriga expenser inkl. sjukvård......................................

Beräknad ändring 1969/70
Nämnden
Dep.chefen

2
1
3
150 000

—

—

—

+ 34 000

+ 34 000

15 000
4 000

—

____

6 000
175 000

—

+ 2 000

+

+ 17 000
+ 3 000
+ 56 000

+ 17 000
+ 1 000
+ 53 000

1 000

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att till Nämnden för sjukvårds- och socialvårdsbyggnader
för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 228 000 kr.
E 4. Bidrag till sjukvårdens och socialvårdens planerings- och
rationaliseringsinstitut
1967/68 Utgift .................................................... 3 000 000
1968/69 Anslag .................................................... 6 000 000
1969/70 Förslag.................................................... 6 000 000
Från anslaget utgår bidrag till sjukvårdens och socialvårdens planeringsoch rationaliseringsinstitut (SPRI). Institutet har till uppgift att främja,
samordna och medverka i huvudmännens planerings- och rationaliseringsverksamhet inom hälso- och sjukvården samt socialvården. Huvudmän för
institutet är staten och en särskild stiftelse, i vilken tills vidare som med
lemmar ingår Svenska landstingsförbundet och de tre landstingsfria städer
na Stockholm, Göteborg och Malmö (prop. 1967: 68, SU 105, rskr 251).
Inom institutet har bl. a. påbörjats en undersökning av personalstruktu
ren inom hälso- och sjukvården. Om undersökningen skall kunna läggas
till grund för den löpande planeringen inom hälso- och sjukvården är det
nödvändigt att resultaten läggs fram successivt. Jag vill i detta sammanhang
även hänvisa till vad föredraganden anför i denna fråga under anslaget D 14
under åttonde huvudtiteln.
Enligt avtal mellan huvudmännen för institutet skall staten under avtals
perioden 1968—1971 bidra till kostnaderna för institutets drift med 6 milj.
kr. per år. Bidraget skall vara indexreglerat fr. o. m. år 1969 enligt samma
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metod som statsbidraget till driften av kliniker för psykiskt sjuka. Bidraget
skall utbetalas kvartalsvis i förskott. Anslaget bör för nästa budgetår tas
upp med 6 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till sjukvårdens och socialvårdens plane
rings- och rationaliseringsinstitut för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 6 000 000 kr.

E 5. Länsläkarväsendet m. m.
1967/68 Utgift .................................................... 4 515 147'
1968/69 Anslag
............................................... 4 845 000'
1969/70 Förslag ............................................... 6 447 000
1 Anslagen Länsläkarväsendet m. m.: Avlöningar och Länsläkarväsendet m. m.: Omkostnader

Länsläkarorganisationen har till huvudsaklig uppgift att som rådgivande
och inspekterande organ medverka i arbetet för främjande av den allmänna
hälsovården, att följa planeringen av den allmänna sjukvården och ha till
syn över den öppna sjukvården och vissa inrättningar samt ha inseende
över personer, som yrkesmässigt utövar hälso- och sjukvårdande verksam
het. I organisationen ingår länsläkare, biträdande länsläkare och länshälsovårdskonsulenter.
Under anslaget upptagna provinsialläkartjänster avser i statens tjänst
kvarstående provinsialläkare.
Beräknad ändring 1969/70
Social-

1968/69

styrelsen

Dep.chefen

Personal
Provinsialläkare......................................................................
Länsläkare...............................................................................
Biträdande länsläkare...........................................................
Länshälsovårdskonsulenter..................................................
Länssjnksköterskor................................................................

11
24
14
20
—
69

—
+
+
+
+

1
1
6
8
3

— 1
—
+ 1
+ 2
+ 1
+ 3

+ 17

Anslag
Avlöningar till tjänstemän...................................................
Lönekostnadspålägg
a) beräknat belopp för befintlig organisation................
b) beräknad ändring till budgetåret 1969/70.................
Arvoden och särskilda ersättningar..................................
Sjukvård m. m.........................................................................
Reseersättningar.....................................................................
Lokalhyror...............................................................................
Expenser...................................................................................
Apparat- och instrumentutrustning..................................
Ersättningar för vissa läkarundersökningar enligt
arbetarskyddslagen............................................................

4 265 000

+ 1 182 000

+

—

+ 1 012 000
+ 241 000
— 43 000
10 000
+
+ 158 000
+ 240 000

+i 012 000
26 000
+
55 000
+
2 000
+
50 000
+
+ 240 000
—

80 000
6 000
440 000
—
1 000
48 000
5 000
4 845 000

—

217 000

—
—
+ 2 800 000

—
+ 1 602 000
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Socialstyrelsen
1. Löne- och prisomräkning m. in. + 1 367 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror + 1 252 000 kr.
2. Länsläkarorganisationen har sedan den inrättades år 1962 tillförts
talrika nya arbetsuppgifter bl. a. från socialstyrelsens, kriminalvårdssty
relsens och rikspolisstyrelsens verksamhetsområden. Därtill har länsläkar
organisationen engagerats inom den förebyggande hälsovården, speciellt i
fråga om narkotikabekämpning och hälsovårdsupplysning. Det socialmedi
cinska fältet har mer och mer tagit organisationens tjänstemän i anspråk,
särskilt i rehabiliteringsfrågor av olika slag. Länsläkarorganisationen ver
kar numera som en på länsplanet samordnande instans mellan olika kom
muner beträffande hälsovårdsfrågor och samhällsplanering. Detta är en
uppgift som i nuvarande expanderande utvecklingsskede framstår som syn
nerligen angelägen. Dessutom måste länsläkarorganisationen fungera som
impulsgivande instans i olika frågor av omgivningshygienisk natur. Med
hänsyn härtill behövs under nästa budgetår en förstärkning med sex biträ
dande länsläkare och åtta länshälsovårdskonsulenter (+ 1 020 000 kr.).
3. Till följd av sammanslagningen av överståthållarämbetet och läns
styrelsen i Stockholms län samt ytterligare annan arbetsbelastning på läns
läkarorganisationen bör ytterligare en länsläkartjänst inrättas i länet
(+ 99 000 kr.).
4. Erfarenheterna av den inspektionsverksamhet som bedrivs av en till
länsläkarorganisationen i Stockholms län knuten sjuksköterska har varit
så göda att verksamheten bör fortsätta och utökas. Tre tjänster som länssjuksköterska bör inrättas, varvid nu utgående arvode för inspektionsverk
samhet kan dras in (+ 138 000 kr.).

Remissyttrande
Länsstyrelsen i Stockholms län har tillstyrkt förslaget om förstärkning
av länsläkarorganisationen i länet.

Departementschefen
Som ett fortsatt led i utbyggnaden av länsläkarorganisationen beräknar
jag medel för ytterligare en biträdande länsläkare samt två länshälsovårds
konsulenter. För den inspektionsverksamhet som utförs av sjuksköterskor
beräknar jag ytterligare 50 000 kr.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Länsläkarväsendet m. m. för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 6 447 000 kr.
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E 6. Statens socialvårdskonsulenter
1967/68 Utgift ....................................................
938 877»
1968/69 Anslag
............................................... 1 048 000»
1969/70 Förslag ............................................... 1 595 000
1 Anslagen Statens socialvårdskonsulenter: Avlöningar och Statens socialvårdskonsulenter:
Omkostnader

Socialvårdskonsulenterna, som är underställda socialstyrelsen, är 13 till
antalet med var sitt distrikt. I konsulenternas arbetsuppgifter ingår bl. a.
att biträda länsstyrelserna i frågor rörande socialhjälp och barnavård samt
socialstyrelsen med viss tillsynsverksamhet. Vidare skall de bistå social
nämnderna och barnavårdsnämnderna m. fl. med råd och upplysningar.
Beräknad ändring 1969/70
Social
styrelsen Dep. chefen
1968/69
Personal
Konsulenter.........................................................................
Biträden................................................................................

13
7

+6
+3

+2
—

20

+9

+2

874 000

+ 521 000

+ 190 000

_
—
2 000
130 000

+ 210 000
+ 111 000
+ 2 000
+ 33 000

+ 210
+ 34
+ 1
+ 23

42 000

+ 65 000
+ 42 000

+ 65 000
+ 24 000

1 048 000

+ 984 000

+ 547 000

Anslag
Avlöningar till tjänstemän...............................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation...........
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70.............
Sjukvård m. m.....................................................................
Reseersättningar................................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror..................................................
b) Övriga expenser............................................................

000
000
000
000

Socialstyrelsen
1. Löne- och prisomräkning m. m. + 345 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror +275 000 kr.
2. På grund av den ökade arbetsbelastningen behövs ytterligare sex so
cialvårdskonsulenter och tre kontorsbiträden. Detta medför ökat medels
behov för omkostnader och komplettering av inventarier m. m. (+639 000
kr.).

Departementschefen
Socialvårdskonsulenterna skall inom sina resp. distrikt bl. a. biträda läns
styrelsen och socialstyrelsen samt bistå socialnämnderna och barnavårds
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nämnderna m. fl. i arbetet med att utveckla den sociala vårdverksamheten.
I varje län finns dessutom en barnavårdskonsulent samt en länsnykterhetsnämnd med likartade uppgifter för vissa delar av barnavården resp. för
nykterhetsvården. Barnavårdskonsulenten är tjänsteman hos länsstyrelsen.
Arbetet hos länsnykterhetsnämnden leds av en nykterhetsvårdskonsulent.
Frågan om utformningen av den framtida regionala konsulentorganisa
tionen prövas av socialutredningen. Som framhålls i direktiven för utred
ningen tillämpas i ökad utsträckning den s. k. familjevårdsprincipen vid
organisationen av socialvården i kommunerna. Detta innebär att olika slag
av ärenden rörande samma person eller familj handläggs av en och samma
tjänsteman och av ett och samma organ. Givetvis är en ökad samordning
önskvärd även på det regionala planet.
Någon genomgripande förändring av den regionala konsulentorganisa
tionen bör f. n. inte genomföras. Socialstyrelsen har emellertid ansett en
förstärkning av organisationen angelägen. Jag kan tillstyrka att två nya
tjänster inrättas nästa budgetår. Det får ankomma på socialstyrelsen att
komma in med närmare förslag om dessa konsulenters placering och for
merna för deras verksamhet. Härvid bör styrelsen i samråd med vederbö
rande länsstyrelse och övriga berörda myndigheter samt socialutredningen
överväga om inom ramen för befintlig organisation en samordning försöks
vis kan komma till stånd av socialvårdskonsulenternas, länsnykterhetsnämndernas och barnavårdskonsulenternas verksamhet i berörda distrikt.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Statens socialvårdskonsulenter för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 1 595 000 kr.

E 7. Länsnykterhet snämnderna
1967/68 Utgift .................................................... 3 385 876'
1968/69 Anslag ............................................... 3 840 000'
1969/70 Förslag ............................................... 5 080 000
1 Anslagen Länsnykterhetsnämnderna: Avlöningar och Länsnykterhetsnämnderna: Omkost
nader

Länsnykterhetsnämnderna har i likhet med de kommunala nykterhetsnämnderna till uppgift att övervaka nykterhetstillståndet och vidta åtgär
der för dess förbättrande. Länsnykterhetsnämnderna verkar för en en
hetlig tillämpning av bestämmelserna på området och skall i övrigt lämna
vägledning och bistånd åt de kommunala nämnderna.
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Beräknad ändring 1969/70
Socialstyrelsen Dep. chefen
1968/69

Personal
49
44

Konsulenter och assistenter
Övrig personal......................

93

Anslag
Avlöningar till tjänstemän................................
Lönekostnadspålägg
Beräknat belopp för befintlig organisation
Arvoden och särskilda ersättningar...............
Sjukvård m. m......................................................
Reseersättningar..................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror...................................
b) Övriga expenser.............................................

_

_

—
—

—
—

3 070 000

+

161 000

+

161 000

_

+
+
+
+

743
20
1
24

000
000
000
000

+
+
+
+

743
20
1
24

+
+

270 000
21 000

+
+

270 000
21 000

180 000
8 000
310 000

_
272 000
3 840 000

+ 1 240 000

000
000
000
000

+ 1 240 000

Socialstyrelsen
Löne- och prisomräkning m. m. + 1 240 000 kr., varav för lönekostnads
pålägg och lokalhyror + 1 013 000 kr.

Departementschefen
Med hänvisning till samanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att till Länsnykterhetsnämnderna för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 5 080 000 kr.

Vissa laboratorier m. m.
E 8. Statens strålskyddsinstitut
1967/68 Utgift .................................................... 2 810 301»
1968/69 Anslag.................................................... 3 288 000'
1969/70 Förslag ............................................... 4 183 000
1 Anslagen Statens strålskyddsinstitut: Avlöningar och Statens strålskyddsinstitut:
Omkostnader

Statens strålskyddsinstitut är strålskyddsmyndighet enligt strålskydds
lagen den 14 mars 1958 (nr 110). Institutet har vidare till uppgift att vara
centralt samordnande organ för olika strålskyddsintressen i riket samt att
stå till förfogande för arbeten inom sjukvård, undervisning och forskning
vid karolinska sjukhuset.
Institutet är organiserat på fyra avdelningar. Dessa är röntgenkontrollavdelningen, kärnfysikaliska avdelningen, avdelningen för strålskyddsme-
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dicin samt avdelningen för klinisk radiofysik. Vidare finns inom institutet
speciallaboratorier för radioaktivitetsmätningar och en administrativ sek
tion.
Beräknad ändring 1969/70

1968/69

Strålskyddsinstitutet

18
53

+2
+5

+

71

+7

+

2 865 000

+ 325 000

+ 144 000

—
110 000
3 000
100 000
14 000

+ 679 000
+ 57 000
—
6 000
2 000
+
+ 23 000
+ 5 000

+ 679 000
+ 13 000
— 50 000
+ 2 000
+ 20 000
+
3 000

—
25 000
85 000
6 000

+
+

150 000
—
6 000
2 000

+ 150 000
—
—

16 000

+

11 000

125 000
73 000
90 000

+
+
+

3 000
3 000
37 000

+ 11 000
—
—
—
—

Dep.chefen

Personal
Handläggande personal.........................................................
övrig personal.........................................................................

i

—
i

Anslag
Utgifter
Avlöningar till tjänstemän...................................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation.............
bj Beräknad ändring till budgetåret 1969/70 ...............
Arvoden och särskilda ersättningar...................................
Sjukvård m. m.........................................................................
Reseersättningar.....................................................................
Därav utrikes tjänsteresor.............................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror ...................................................
b) Bränsle, lyse, vatten ......................................................
c) Övriga expenser..............................................................
Publikationstryck...................................................................
Drift av stationer för mätning av joniserande strålning
Övriga utgifter
a) Inköp och underhåll av inventarier och instrument
Därav engångsutgifter...................................................
b) Inköp av förbrukningsartiklar....................................
c) Inköp av prover och utrustning m. m. för vissa
radioaktivitetsmätningar i livsmedel..........................
d) Tvätt och renhållning....................................................
e) Transporter......................................................................
Summa utgifter
Inkomster
Uppbördsmedel......................................................................

—

8 000
8 000
7 000
3 448 000
160 000
3 288 000

—
—
—
+ 1 289 000
74 000
+
+ 1 215 000

—

—

—
—
+ 969 000
+ 74 000
+ 895 000

Statens strålskyddsinstitut
1. Löne- och prisomräkning m. m. + 942 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror + 829 000 kr.
2. Institutet behöver en studiesekreterare för att ta hand om den infor
mations- och undervisningsverksamhet som enligt instruktionen åligger in
stitutet (+ 72 000 kr.).
3. För övriga uppgifter inom institutet behövs en förstärkning med en
strålskyddsinspektör, en ingenjör, två laboratorieassistenter, ett tekniskt
biträde med halvtidstjänstgöring samt två biträden, varav ett med halv
tidstjänstgöring (+ 213 000 kr.).
4. Med hänsyn till institutets storlek och beskaffenheten av dess verk
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samhet bör tjänsten som professor och föreståndare för institutet i C 1 bytas
ut mot tjänst som överdirektör i C 4. I samband härmed bör den avlöningsförstärkning som f. n. är knuten till tjänsten dras in. (+ 11 000 kr.)

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
4 183 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för ytterligare en byrådirek
tör, avsedd för informations- och undervisningsverksamhet.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Statens strålskyddsinstitut för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 4 183 000 kr.

E 9. Statens institut för folkhälsan
1967/68 Utgift
8 479 2711
1968/69 Anslag ...............................................
8 897 000'
1969/70 Förslag
........................................... 10 230 000
1 Anslagen Statens institut för folkhälsan: Avlöningar och Statens institut för folkhälsan:
Omkostnader

Statens institut för folkhälsan har till uppgift att handha utredningsoch forskningsverksamhet som är ägnad att främja folkhälsan. Institutet
ombesörjer utbildning av tjänstemän inom olika områden av den allmänna
hälsovården och bedriver upplysningsverksamhet. Verksamheten vid insti
tutet är organiserad på tre avdelningar — en omgivningshygienisk, en födoämneshygienisk och en vitaminavdelning — samt en administrativ sektion.
Omgivningshygieniska avdelningen utgör karolinska institutets hygieniska
institution.
Beräknad ändring 1969/70

1968/69

Institutet

Dep.chefen

40
148

+ 12
+ 18

+ i
+ i

188

+ 30

+ 2

5 515 000

+ 1 307 000

+

90 000

+1
+
+
—

+1
+
+
—

280 000
21 000
12 000
126 000

Personal
Handläggande personal.........................................................
Övrig personal.........................................................................

Anslag
Avlöningar till tjänstemän...................................................
Lönekostnadspålägg
a) beräknat belopp för befintlig organisation................
b) beräknad ändring till budgetåret 1969/70.................
Arvoden och särskilda ersättningar...................................
Ersättning till lärare, experter och tillfällig arbetskraft
Sjukvård m. m.........................................................................

51 000
634 000
23 000

280 000
289 000
16 000
101000
—
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Beräknad ändring 1969/70

Institutet

1968/69
Reseersättningar
a) resor som ersätts av uppdragsgivare..........................
b) utrikes tjänsteresor.........................................................
c) övriga resor........................................................................
Expenser
a) beräknade lokalhyror......................................................
b) bränsle, lyse, vatten........................................................
c) övriga expenser................................................................
Informationsverksamhet.......................................................
Databearbetningar för vissa koststatundersökningar...
Analyser av bekämpningsmedelsrester och kvicksilver i
livsmedel...............................................................................
Kursbidrag till elever vid distriktssköterskeskolan. . . .
Övriga utgifter
a) inköp och underhäll av inventarier.............................
b) inköp och underhåll av djur.........................................
c) inköp av förbrukningsartiklar......................................
d) inköp av undervisningsmateriel...................................
e) inköp av böcker................................................................
f) stipendier till deltagare i tjänsteläkarkurs................
g) yttre renhållning och underhåll av planteringar___
h) diverse utgifter..................................................................
i) utbildningsanslag.............................................................
j) stipendier till elever i hälsovårdsinspektörskurser..
Beredskapsanslag....................................................................

25 000
15 000
71 000

20 000
7 000

+ 295 000
140 000
280 000
25 000
90 000

+
+
+

320 000
400 000

60 000
+
— 400 000

570
110
540
11
34
12
3
28

+ 110 000
65 000
+
+ 116 000
4 000
+
16 000
+

000
000
000
000
000
000
000
000
—
—

—
8 897 000

Inkomster vid institutet, som redovisas på drift
budgetens inkomstsida.....................................................

+
+

900 000

+
+
+
+
+
+3

70 000
25 000
60 000

2 000
8 000

15 000
25 000
100 000

Dep.chefen

+
—

10 000
5 000
10 000

+ 295 000
+
+
+

28 000
10 000
30 000

— 400 000
+
+
+

10 000
20 000
60 000

+

6 000

+
+
+

2 000
3 000
7 000

—

—

389 000

—
+ 1 333 000

_

_

Statens institut för folkhälsan
1. Löne- och prisomräkning m. m. uppgår till totalt 1 949 000 kr., varav
för lönekostnadspålägg och lokalhyror 1 615 000 kr. Efter reduktion med
842 000 kr. på grund av statens distriktssköterskeskolas överförande till
annan huvudman utgör löne- och prisomräkningen m. m. 1 107 000 kr.
2. Vid omgivningshygieniska avdelningen behövs för medicinska sektio
nen dels två laboratorieingenjörer för handläggning av frågor rörande metalltoxikologi respektive luktande luftföroreningar, dels tre laboratorie
assistenter för sektionens ökade verksamhet med bl. a. långtidsexponering
ar. Dessutom motiveras tre utbildningstjänster av fastställda krav för
behörighet till tjänst som länsläkare, biträdande länsläkare och vissa stads
läkare. Vid tekniska sektionen behöver laboratorn en laboratorieingenjör
som biträde främst för luftföroreningsfrågor.
Handläggningen av bullerfrågor har blivit alltmer omfattande och kräver
en särskild sektion, ledd av en laborator med biträde av en laboratorie
ingenjör. För sociologiska undersökningar fordras en forskningssekreterare
och en kansliskrivare samt för ADB-programmering en assistent. Undervisningssektionen har behov av en förste avdelningsingenjör och två assisten
ter; vidare bör stipendier kunna utgå till elever i hälsovårdsinspektörskurserna. Avdelningen behöver en assistent för kartläggningsarbeten, kostnads
beräkningar och annan planering i samband med utredningar och fältun

58

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 7: Socialdepartementet

dersökningar samt en assistent för litteratur- och dokumentationsarbete.
(+ 899 700 la-.)
Enligt riksdagens beslut (prop. 1968:66, SU 108, rskr 259) skall statens
distriktssköterskeskola upphöra den 1 juli 1969, varigenom bl. a. avdel
ningens personalstat minskas med en rektor, en biträdande rektor, en stu
dieledare och en kontor sskrivare. (— 842 000 kr.)
3. Födoämneshygieniska avdelningen behöver för sina uppgifter inom
livsmedelsbiologin förstärkas med en laborator (mikrobiolog) och en as
sistent. De kemiska sektionerna behöver förstärkning med en assistent för
undersökningar av blyföroreningar i livsmedel, en förste laboratorieassis
tent för metodprövningar och en förste laboratorieassistent för undersök
ningar rörande bekämpningsmedelsrester. För undersökning av kostvanor
och deras relation till hälsotillståndet krävs en laboratorieläkare och för
koststatundersökningar behövs en kostkonsulent och ett räknebiträde. Vi
dare behövs ökade medel för sektionens databearbetningar. På det toxikolo
giska området behövs förstärkning med en laboratorieläkare för undersök
ningar av förgiftningsrisker i samband med livsmedelsförpackningar av
plast, en assistent för kroniska toxicitetsprövningar, två laboratorieassis
tenter för toxicitetsprövningar av tillsatser och andra främmande ämnen
i livsmedel samt en preparatris för patologisk-anatomiska undersökningar
av djurorgan. För analyser av bekämpningsmedelsrester och kvicksilver i
livsmedel fordras ytterligare medel. (+ 694 000 kr.)
4. Administrativa sektionens kansli behöver en expeditionsvakt för ser
vice åt enheter förlagda utom institutet, ökat ianspråktagande av central
förrådet påkallar förstärkning med en förrådsman. Sektionens arbetsbe
lastning medför behov av en förste byråsekreterare. Pressombudsmannens
tjänstgöring behöver ökas på grund av institutets vidgade informations
verksamhet. (+ 119 600 kr.)
5. Gemensamt för institutet fordras ökade medel för anlitande av ex
perter samt utrikes- och andra tjänsteresor, expenser, inventarier, förbruk
ningsartiklar, djurhållning, bibliotek m. m. Informationsverksamheten
måste ytterligare vidgas. Utvecklingen medför anspråk på vidareutbildning
för en stor del av personalen. (+ 469 000 kr.)
6. Institutet föreslår, att ett allmänt beredskapsanslag ställs till institu
tets förfogande för att efter Kungl. Maj :ts bemyndigande i varje särskilt fall
användas för katastrofsituationer som kräver ett snabbt och mera omfat
tande ingripande av institutet. (+ 100 000 kr.)

Departementschefen
Förhandlingar pågår rörande de närmare villkoren för överförande av
statens distriktssköterskeskola till kommunal huvudman den 1 juli 1969
(prop. 1968: 66, SU 108, rskr 259). Medelsbehovet under förevarande anslag
beräknas till följd av ändringen i huvudmannaskapet minska med sam
manlagt 842 000 kr.
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För förstärkning av bullerforskningen vid institutet och handläggningen
av övriga bullerfrågor beräknar jag medel för en laborator (2).
Det är angeläget att institutet kan fortsätta sin verksamhet med analyser
av bekämpningsmedelsrester och kvicksilver i livsmedel i oförminskad om
fattning och jag beräknar medel härför. Jag beräknar vidare medel för en
förrådsman och för ökad tjänstgöring för pressombudsmannen (4).
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
10 230 000 kr.
Jag hemställer, att Knngl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Statens institut för folkhälsan för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 10 230 000 kr.

E 10. Statens bakteriologiska laboratorium: Driftkostnader
1967/68 Utgift
............................................... 23 722 795>
1968/69 Anslag ............................................... 24 400 000'
1969/70 Förslag............................................... 32 634 000
1 Anslagen Statens bakteriologiska laboratorium: Avlöningar och Statens bakteriologiska labo
ratorium: Omkostnader

Statens bakteriologiska laboratorium (SBL) är i samverkan med social
styrelsen landets centrala anstalt för epidemiologiskt befolkningsskydd. Dess
dominerande uppgift består i att förebygga infektionssjukdomar, speciellt
epidemiska, och i detta syfte utför laboratoriet diagnostik, framställer bak
teriologiska preparat och utövar epidemiologisk övervakning. En speciell
gren av verksamheten är upprätthållandet av civil och militär beredskap
mot epidemier.
Laboratoriet är organiserat på åtta avdelningar, nämligen bakteriologiska
avdelningen, virologiska avdelningen, immunologiska avdelningen, produk
tionsavdelningen, epidemiologiska avdelningen, kemiska avdelningen, tek
niska avdelningen och ekonomiavdelningen. Vidare finns en sektion för till
verkning av BCG-vaccin.

1968/69

Personal
Högre laboratoriepersonal. . .
Övrig laboratoriepersonal.. . .
Högre teknisk personal..........
Övrig teknisk personal...........
Högre administrativ personal
Övrig administrativ personal.
Ekonomipersonal.....................

Beräknad ändring 1969/70
Dep.chefen
SBL

51
185
11
25
8
63
144

+
+
+
+
+
+
+

487

+ 4G

9
15
4
4
6
6
2

+ 3
+ i
+ i
—

+ 3
—

—
+

8
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Anslag
Avlöningar till tjänstemän...............................................
Lönekostnadspålägg
a) beräknat belopp för befintlig organisation.............
b) beräknad ändring till budgetåret 1969/70..............
Arvoden och särskilda ersättningar..............................
Expertis och tillfällig arbetskraft..................................
Sjukvård m. m.....................................................................
Reseersättningar.................................................................
Därav utrikes resor............................................................
Expenser
a) beräknade lokalhyror...................................................
b) bränsle, lyse, vatten.....................................................
c) övriga expenser..............................................................
Publikationstryck...............................................................
Inköp av bakt. preparat...................................................
Inköp och underhåll av inventarier och instrument
Ersättning till Göteborgs stad för kostnader i samband med BCG-vaccintillverkning............................
Datamaskintid....................................................................
Övriga utgifter....................................................................
Inkomster vid SBL, som redovisas på driftbudgetens
inkomstsida.....................................................................

14 446 000

Beräknad ändring 1969/70
Dep.chefen
SBL
+ 2 460 000 +

1 371 000

+ 3 511 000
+ 346 000
33 000
+
45 000
+
20 000
+
31 000
+
+ 42 000

+ 3 511 000
109 000
+
33 000
+
20 000
+
20 000
+
14 000
+
7 000
+

+ 1 870 000
35 000
+
75 000
+
40 000
+
+ 500 000
+ 300 000

+ 1 870 000
35 000
+
40 000
+
40 000
+
500 000
+
130 000
+

4 559 000

+ 100 000
+ 100 000
+ 1 206 000

+
+
+

24 400 000

+ 10 672 000

+ 8 234 000

13 000 000 |+12 900 000

+ 12 900 000

—
—
288 000
51 000
90 000
56 000
18 000

_
550
400
10
2 600
1 000

000
000
000
000
000

350 000

100 000
100 000
341 000

Statens bakteriologiska laboratorium
1. Löne- och prisomräkning m. m. + 7 072 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror + 5 381 000 kr.
2. SBL behöver ett särskilt organ för långtidsplanering som ställs till
föreståndarens förfogande för samordnings- och utredningsfunktioner. En
avdelningsdirektör och ett biträde begärs för ändamålet. (+ 116 259 kr.)
3. För att programbudgetsystemet skall kunna fungera krävs administra
tiva hjälpkrafter på de två största fackavdelningarna. För detta ändamål
begärs för den bakteriologiska avdelningen en assistent. Två nya tjänster
som kansliskrivare bör inrättas i utbyte mot fem kontorsbiträdestjänster.
En tjänst som laborator behöver inrättas vid parasitologiska sektionen inom
avdelningen. För upprustning av antigensektionen begärs en laboratorieläkare eller assistent och för laboratoriet hos avdelningsföreståndaren vid
bakteriologiska avdelningen en laboratorieassistent. På bakteriologiska av
delningen föreslås dessutom tre laboratorieassistenter och två institutionsbiträden. (+ 279 747 kr.)
4. För arbetsuppgifter inom tumörvirologin på den virologiska avdel
ningen begärs en assistent eller laboratorieläkare samt en laboratorieas
sistent. Vidare behövs ytterligare en förste laboratorieassistent. (+ 119 231
kr.)
5. SBL föreslår att befattningen som professor och föreståndare för im
munologiska avdelningen vid laboratoriet inte längre skall vara förenad
med laboratorstjänsten i immunologi vid karolinska institutet och att där
för en särskild tjänst som avdelningsföreståndare inrättas vid laboratoriet.
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SBL föreslår dessutom en kontorist, en ingenjör och en laboratorieassistent
vid immunologiska avdelningen. (+ 197 795 kr.)
6. Som administrativ hjälp åt föreståndaren på produktionsavdelningen
begärs en intendent. Två tjänster som laboratorieassistent föreslås, varav
en i utbyte mot ett institutionsbiträde. Vidare bör två tjänster som institutionsbiträde bytas ut mot en förste laboratorieassistent. (+ 76 521 kr.)
7. Som medhjälpare åt statsepidemiologen vid epidemiologiska avdel
ningen föreslås en laborator. Enligt den nya smittskyddskungörelsen (SFS
1968: 234) kommer SBL från den 1 januari 1969 att svara för central rap
portering av i landet förekommande smittsamma sjukdomar. För dessa
nya arbetsuppgifter fordras två hålkortsoperatörer. (+ 146 762 kr.)
8. Tjänsten som avdelningsföreståndare vid kemiska avdelningen bör om
vandlas till en tjänst som professor. En ingenjörstjänst bör inrättas i ut
byte mot en laboratorieingenjör. Vid kemiska avdelningen begärs dessutom
en vaktmästare, ett ekonomibiträde och tre institutionsbiträden. (+ 144 424
kr.)
9. För arbetstidsstudier begärs till tekniska avdelningen en ingenjör. För
drifts- och underhållsarbeten vid laboratoriet begärs en ingenjör, tre förste
reparatörer, en montör och en hantverkare. För huvudsakligen produktions
teknisk verksamhet föreslås en ingenjör. (+311 022 kr.)
10. För SBL:s ekonomiska och administrativa funktioner bör inrättas
en byråchefstjänst i utbyte mot en tjänst som avdelningsdirektör. För att
laboratoriet skall kunna föra en aktivare för säljningspolitik behövs en
byrådirektör och ett biträde. För programbudgetarbete begärs en särskild
enhet bestående av en kamrer, en assistent och en kontorist. Personaltjäns
ten behöver förstärkas med en byrådirektör i utbyte mot en intendent.
Laboratoriet är dessutom i behov av en bilförare. (+ 259 421 kr.)
11. För laboratoriets försvarsmedicinska verksamhet begärs en labora
tor, en laboratorieassistent, en institutionstekniker och två institutionsbi
träden. (+ 196 884 kr.)
12. Tre arvodestjänster föreslås inrättade för att ge möjlighet till utbild
ning av länsläkare, biträdande länsläkare och vissa stadsläkare. (+ 138 672
kr.)

Remissyttranden
Riksrevisionsverket erinrar om att inom ämbetsverket pågår ett utveck
lingsarbete för att successivt utforma ett ekonomi-administrativt system
i statsdriften, SEA-systemet. Detta system innefattar programbudgetering,
organisationsstrukturella bedömningar och omläggningar av gällande redo
visningssystem. Det syftar till att utveckla en ekonomifunktion, som kan
ge bättre resurser för planering och styrning och därmed en effektivering
och rationalisering av statsdriften. Innan resultaten av nämnda utveck
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lingsarbete föreligger bör viss restriktivitet iakttas då det gäller att inrätta
nya tjänster inom området. Såvitt nu kan bedömas kommer SBL att inord
nas i SEA-systemet den 1 juli 1970. I avvaktan härpå bör endast tillfällig
personalförstärkning ske.
En planeringsenhet av minst den personella omfattning som föreslagits
torde vara motiverad för framtiden. Redan i dagens läge synes vissa sådana
resurser ha ställts till SBL:s förfogande genom dubblering av en avdel
ningsdirektörst jänst. Riksrevisionsverket förordar att under nästkomman
de budgetår medel beviljas även för nu begärd personalförstärkning men
anser sig inte böra gå in på frågan om anställningsformen.
Statskontoret anser de angivna arbetsuppgifterna för långtidsplanering
vara väsentliga och finner det vara önskvärt att utrymme skapas för ar
betet med planering. Utredning om verksamhetsformer och hjälpmedel för
de statliga organens planering pågår f. n. inom statskontoret. Vid bedöm
ning av den organisatoriska utformningen måste emellertid hänsyn tas till
övriga planeringsfunktioner och främst till ekonomiavdelningens funktioner
för budgetarbete. Statskontoret finner det dock vara befogat med en för
stärkning av resurser för planering och budgetarbete och tillstyrker att
medel ställs till förfogande motsvarande den av SBL föreslagna förstärk
ningen av ekonomiavdelningens resurser för budgetarbetet.
Även beträffande den administrativa förstärkningen vid produktionsav
delningen och bakteriologiska avdelningen vill statskontoret göra sin be
dömning mot bakgrunden av den pågående utvecklingen rörande budgetoch redovisningssystem. Införandet av dessa system kommer troligen att
möjliggöra en omfördelning av kapaciteten vid den nuvarande kamerala
sektionen. Det kan i övrigt ifrågasättas om inte servicekapaciteten för programbudgetering bör samlas på en central enhet för att få en jämnare ar
betsbelastning och en högre grad av utnyttjande. Statskontoret anser att
detta är frågor som bör tas upp vid ett senare stadium av det pågående
utvecklingsarbetet och kan därför inte förorda tillsättande av begärda två
tjänster vid avdelningarna.

Departementschefen
Jag vill först lämna en kort redogörelse för vissa byggnads- och lokal
frågor vid SBL. Laboratoriets område omfattar en total yta av ca tio ha
i Solna stad. Inom detta område är verksamheten splittrad på ett stort
antal byggnader, vilket är ogynnsamt från funktionssynpunkt. Mot bak
grund härav har byggnadsstyrelsen i oktober 1967 redovisat ett i sam
råd med SBL upprättat förslag till utbyggnadsplan för SBL. Redovisningen
omfattade även en lokalförsörjningsplan för perioden 1968—1977. Genom
förandet av de i planen upptagna byggnadsetapperna bedömdes kräva en
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total investering av storleken 50—60 milj. kr. Utbyggnadsplanen avsågs
bl. a. utgöra ett samlat underlag för Kungl. Maj :ts prövning av kommande
byggnadsobjekt. Som en första etapp i denna utbyggnadsplan har styrel
sen i juli 1968 redovisat byggnadsprogram för smådjurhus m. in. Detta
ärende prövas f. n. i socialdepartementet.
I prop. 1968: 1 (bil. 7 s. 237) redovisade jag fråga om uppförande av
en nybyggnad för BCG-vaccintillverkning vid SBL.1 Anledningen härtill var
att 1963 års riksdag beslutat att staten skulle överta huvudmannaskapet
för den framställning av vaccinproduktionen som dittills bedrivits i Göte
borgs stads regi. Enligt beslutet skulle vaccinproduktionen även lokalt
flyttas över till SBL. En förutsättning härför var att nya lokaler ordnades
för ändamålet. Byggnadsstyrelsens förslag till nybyggnad kostnadsberäk
nades till 1,6 milj. kr. enligt prisläget den 1 april 1967. Jag tillstyrkte byggnadsförslaget och riksdagen hade intet att erinra mot att den föreslagna ny
byggnaden kom till stånd (SU 5, rskr 5). Hittills har för ändamålet anvisats
1,6 milj. kr. (prop. 1968: 2 bil. 2, SU 17, rskr 54).
Kungl. Maj :t uppdrog därefter åt byggnadsstyrelsen att inom angiven
kostnadsram av 1,6 milj. kr. utföra byggnadsföretaget. Samtidigt ställdes
400 000 kr. till byggnadsstyrelsens förfogande för ändamålet.
Sedan byggnadsstyrelsen i maj 1968 hemställt att ifrågavarande kost
nadsram på grund av kostnadsfördyringar skulle höjas till 1 950 000 kr.,
har SBL föreslagit att byggnadsföretaget inte skall komma till stånd. Som
skäl härför anfördes bl. a. att laboratoriet trots ett oförändrat försälj
ningspris inte kunde hävda sig på världsmarknaden på samma sätt som ti
digare. Dessa svårigheter skulle givetvis öka efter den kostnadsökning som
måste inträda genom de ökade investeringskostnaderna. Vidare anfördes
att Sveriges behov av BCG-vaccin numera kunde tryggas genom import från
Danmark till ett pris som understeg SBL:s tillverkningskostnad.
Härefter har byggnadsstyrelsen hemställt att projekteringskostnaderna
om 265 000 kr. skall avskrivas via fonden för oreglerade kapitalmedelsförluster. Den 19 december 1968 föreskrev Kungl. Maj :t att ifrågavarande
byggnadsföretag inte skulle komma till stånd samt att projekteringskost
naderna skulle avskrivas på sätt byggnadsstyrelsen föreslagit. Förslag till
användning av de för byggnadsföretaget redan anvisade medlen kommer
senare att underställas riksdagen.
De administrativa och ekonomiska funktionerna vid SBL har ökat i takt
med laboratoriets utbyggnad. Kraven på den nuvarande ekonomiavdelning
en har blivit större. Jag anser därför att denna avdelning bör ledas av en
ekonomidirektör i Ce 1 och föreslår att en sådan tjänst inrättas (10).
1 BCG-vaccin används mot tbc
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Kungl. Maj :t har den 9 februari 1968 beslutat att försöksverksamhet med
programbudgeter ing skall äga rum inom ett tjugotal statliga verksamhets
områden, däribland vid SBL. För genomförandet av denna försöksverksam
het är det nödvändigt med personalförstärkning vid ekonomiavdelningen.
För ändamålet beräknar jag medel för en kamrer, en assistent och ett bi
träde (10).
För att göra det möjligt för SBL att bedriva en mer aktiv försäljningspolitik för laboratoriets tjänster och produkter beräknar jag medel för yt
terligare en tjänst som byrådirektör (10).
Den nya smittskyddskungörelsen som trädde i kraft den 1 januari 1969
kommer att medföra ökade arbetsuppgifter för epidemiologiska avdelning
en. En kvalificerad medhjälpare åt statsepidemiologen är därvid nödvän
dig. Jag beräknar medel för en laborator. Avdelningen behöver dessutom
förstärkas med en kontorsskrivare för hålkort sarbete (7). Medel beräknas
även för en sådan tjänst.
I prop. 1968: 1 (bil. 7 s. 77) anförde jag att en successiv utbyggnad av
den försvarsmedicinska verksamheten vid SBL borde genomföras. För
nästa budgetår bör för detta ändamål tillkomma ytterligare en laborator, en
laboratorieassistent och ett institutionsbiträde (11). Jag beräknar medel
härför.
Antalet undersökningar vid laboratoriet av parasitsjukdomar har under
senare år ökat. Serologisk diagnostik av sådana sjukdomar utförs nämligen
endast vid ett fåtal laboratorier i Skandinavien. Parasitologin som ämnes
område är numera av sådan betydelse att ämnet bör ges en mera själv
ständig ställning vid laboratoriet. För detta ändamål beräknar jag medel
för en tjänst som laborator (3).
Slutligen bör vid SBL tillkomma en ingenjör för arbetstidsstudier (9), en
byrådirektör för personalfrågor (10) — varvid en tjänst som intendent kan
dras in —, vidare två kansliskrivare — varvid fem tjänster som kontorsbiträde kan dras in (3) — samt en förste laboratorieassistent i utbyte mot
två institutionsbiträden (6). Jag beräknar medel härför.
Med hänvisning till
32 634 000 kr.

sammanställningen beräknar

jag

anslaget

till

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
a) bemyndiga Kungl. Maj :t att inrätta en tjänst vid sta
tens bakteriologiska laboratorium som ekonomidirektör i
Ce 1;
b) till Statens bakteriologiska laboratorium: Driftkost
nader för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
32 634 000 kr.
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Eli. Statens bakteriologiska laboratorium: Inredning och utrustning

1967/68 Utgift.................................. 214 533 Reservation 888 630
1968/69 Anslag .............................
1 000
1969/70 Förslag .............................
1 000
Anslaget är avsett för anskaffning av utrustning i samband med de tilloch ombyggnader vid SBL som beslöts av 1963 års riksdag (prop. 1963: 1
bil. 7, SU 5, rskr 5).

Departementschefen
På grund av befintlig reservation föreligger det inte något anslagsbehov
för detta ändamål under nästa budgetår. Jag föreslår, att anslaget tas upp
med endast ett formellt belopp för budgetåret 1969/70.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Statens bakteriologiska laboratorium: Inredning
och utrustning för budgetåret 1969/70 anvisa ett reserva
tionsanslag av 1 000 kr.

E 12. Statens farmacevtiska laboratorium

1967/68 Utgift ................................................... 2 322 970>
1968/69 Anslag
............................................... 2 527 000<
1969/70 Förslag
............................................... 3 117 000
1 Anslagen Statens farmacevtiska laboratorium: Avlöningar och Statens farmacevtiska labo
ratorium: Omkostnader

Statens farmacevtiska laboratorium har till uppgift att inom de områden
som berör tillverkning och försäljning av läkemedel utföra undersökningar
med praktiskt och vetenskapligt syfte. Laboratoriet är underställt socialsty
relsen och uppdelat på tre avdelningar, nämligen den kemiska, den biolo
giska och den farmakoterapevtiska avdelningen.
Beräknad ändring 1969/70
Social1968/69
styrelsen
Dep.chefen
Personal
Läkarpersonal___
Apotekarpersonal
Teknisk personal.
Kontorspersonal..
Övrig personal...

9
7
23
5

+

1

6

50

+1

3 — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 7
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Beräknad ändring 1969/70

Anslag
Avlöningar till tjänstemän...................................................
Lönekostnadspålägg
a) beräknat belopp för befintlig organisation................
b) beräknad ändring till budgetåret 1969/70.................
Arvoden och särskilda ersättningar...................................
Sjukvård m. ............................................................................
Reseersättningar.....................................................................
Därav utrikes tjänsteresor.............................................
Expenser
a) beräknade lokalhyror......................................................
b) bränsle, lyse, vatten........................................................
c) övriga expenser.................................................................
Kostnader för undersökning av vitaminer, antibiotika
m. m.......................................................................................
Övriga utgifter
a) inköp och underhåll av inventarier och instrument
Därav engångsutgifter...................................................
b) inköp och underhåll av djur.........................................
c) inköp av specialiteter för kontroll...............................
d) förbrukningsartiklar........................................................
e) inre och yttre renhållning..............................................
f) diverse.................................................................................

Inkomster vid laboratoriet som redovisas på drift
budgetens inkomstsida.............................................

1968/69

Social
styrelsen

Dep.chefen

1 910 000

+ 122 000

+ 16 000

_

+440 000
+ 27 000
+ 7 000
+ 2 000
+ 2 000
+ 1000

+ 440 000
+ 3 000
— 20 000
+ 2 000
+ 1000
—

42 000
48 000

+ 140 000
+ 2 000
+ 13 000

+ 140 000
+ 2 000
+ 4 000

130 000

+ 15 000

+ 15 000

150 000

— 20 000

50 000
17 000
72 000
8 000
3 000

+ 19 000
+ 19 000
+ 3 000
+ 3 000
+ 4 000
+ 1000
—

2 527 000

+ 800 000

+ 590 000

2 300 000

+ 325 000

+ 325 000

—

90 000
2 000
5 000
3 000

_

80 000

— 20 000
—

+
+
+

2 000
4 000
1 000
—

Socialstyrelsen
1. Löne- och prisomräkning m. m. + 616 000 kr., varav för lönekostnads
pålägg och lokalhyror + 580 000 kr.
2. En heltidstjänst som avdelningsföreståndare för den biologiska avdel
ningen är nödvändig på grund av den ökade arbetsbördan inom avdelningen
(+ 98 000 kr.).
3. En ökning av arvodesposten till övrig expertis är nödvändig med hän
syn till den alltmer ökande betydelsen av biokemin inom laboratoriets verk
samhetsområde (+ 7 000 kr.).
4. För avlastning av arbetsbördan på kansliet behövs ytterligare medel
för avlöning av extra arbetskraft (+ 67 000 kr.).

Departementschefen
Kungl. Maj :t har den 5 juli 1968 från femte huvudtitelns kommittéanslag
ställt medel till socialstyrelsens förfogande för en organisationsutredning
angående statens farmacevtiska laboratorium. Utredningen skall göras i
samråd med statskontoret och läkemedelsförsörjningsutredningen.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 3 117 000
kr. Jag har därvid beräknat medel för ett nytt biträde med halvtidstjänst
göring avsett att biträda inom Svenska farmakopékommittén samt 5 000 la-,
för anlitande av kemisk expertis.
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Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Statens farmacevtiska laboratorium för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 3 117 000 kr.

E 13. Svenska farmakopékommittén m. m.
1967/68 Utgift ........................................................ 325 501
1968/69 Anslag........................................................ 350 000
1969/70 Förslag .................................................... 430 000
Svenska farmakopékommittén, som är ett socialstyrelsen sidoordnat ser
viceorgan, har till uppgift att verka för att den svenska farmakopén fort
löpande anpassas efter de vetenskapliga framstegen på läkemedelsområdet.
Kommittén har att utarbeta och lämna socialstyrelsen förslag till ändringar
i eller tillägg till gällande farmakopé samt då anledning föreligger lägga
fram förslag till ny farmakopé.
Beräknad ändring 1969/70
Social-

Personal
Apotekarpersonal....................................................................
Teknisk personal....................................................................
Kontorspersonal......................................................................

Anslag
Arvoden och särskilda ersättningar till ledamöter m.fl.
Arvoden till experter.............................................................
Ersättningar till tjänstemän...............................................
Lönekostnadspålägg
a) beräknat belopp för befintlig organisation................
b) beräknad ändring till budgetåret 1969/70.................
Sjukvård m. m.........................................................................
Reseersättningar.....................................................................
Därav nordiska tjänsteresor...........................................
Expenser
a) beräknad lokalhyra .......................................................
b) övriga expenser................................................................
Sveriges andel i kostnaderna för den nordiska farmakopénämnden......................................................................

1968/69

styrelsen

Dep. chefen

5
1
i y2

+ 2
—
+ %

—
—
—

7*/2

+ 2%

—

21 000
9 000
239 000

—
—
91 000

—
—
+ 10 000

—
—
1 000
13 000
12 000

+ 57 000
+ 19 000
—
—
—

+ 57 000
—
—
—
—

—
11 000

+
+

6 000
1 000

+
+

6 000
1 000

56 000

+

6 000

_L

6 000

350 000

+

+ 180 000

+ 80 000

Socialstyrelsen
1. Löne- och prisomräkning m. m. + 73 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror + 63 000 kr.
2. För utarbetande av prövningsnormer för plastmaterial till medicinskt
och farmacevtiskt bruk behövs en laboratorieapotekare och för manuskriptoch nomenklaturarbete behövs en receptarie (+ 101 000 kr.).
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Departementschefen
Under anslaget till statens farmacevtiska laboratorium har jag beräknat
medel för ett biträde med halvtidstjänstgöring avsett att biträda inom Sven
ska farmakopékommittén.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Svenska farmakopékommittén m. m. för budget
året 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 430 000 kr.
E 14. Statens rättskemiska laboratorium
1967/68 Utgift .................................................... 3 187 849'
1968/69 Anslag
............................................... 3 619 000'
1969/70 Förslag ............................................... 5 097 000
1 Anslagen. Statens rättskemiska laboratorium: Avlöningar och Statens rättskemiska labo
ratorium: Omkostnader

Statens rättskemiska laboratorium (SRL) har till uppgift att utföra un
dersökningar av rättskemisk och blodgruppsserologisk art samt att utöva
viss kontrollverksamhet. Laboratoriet är underställt socialstyrelsen och är
uppdelat på en kemisk och en blodgruppsserologisk avdelning.
Beräknad ändring 1969/70

1968/69
Personal
Läkarpersonal ........................................................................
Teknisk personal.....................................................................
Kontorspersonal......................................................................
Övrig personal.........................................................................

Anslag
Avlöningar till tjänstemän...................................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation .............
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70 ...............
Sjukvård m. m.........................................................................
Keseersättningar.....................................................................

6
58
11

6%
»i y2
2 750 000
—
5 000
2 000

Social
styrelsen

Dep.chefen

+2
—
—

—
—
—
—

+2

—

+201 000

+ 134 000

+ 663 000 +
+ 16 000
+ 3 000 +
—

Expenser

a) Beräknade lokalhyror ...................................................
b) Bränsle, lyse, gas och vatten ......................................
c) Övriga expenser..............................................................

663 000
3 000
—

+ 585 000

Provtagningsmateriel för alkoholprov..............................
Ersättning åt blodgivare......................................................

—
27 000
50 000
210 000
200 000

+585 000
+ 2 000
+ 23 000
+ 10 000
+ 50 000

+
+
+

—
13 000
10 000
50 000

Övriga utgifter
a) Inköp och underhåll av inventarier och instrument
b) Inköp av förbrukningsartiklar m. m...........................
c) Inre och yttre renhållning..............................................

100 000
220 000
55 000

+ 9 000
+ 25 000
+ 5 000

+
+
+

5 000
10 000
5 000

3 619 080

+ 1 592 000

+ 1 478 000

1 300 000

+ 615 000

+ 615 000

Inkomster vid laboratoriet, som redovisas på driftbudgetens inkomstsida.....................................................

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 7: Socialdepartementet

69

Socialstyrelsen
1. Löne- och prisomräkning m. m. + 1 417 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror + 1 248 000 kr.
2. För en förstärkning av laboratoriets resurser för fader skapsutredningar behövs ytterligare två laboratorieingenjörer vid blodgruppsserologiska avdelningen. Av samma skäl föreslås en tjänst som förste laboratorie
assistent vid blodgruppsserologiska avdelningen i utbyte mot en tjänst som
laboratorieassistent. En tjänst som institutionsbiträde vid kemiska avdel
ningen bör bytas ut mot en tjänst som laboratorieassistent. (+ 96 000 kr.)

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Statens rättskemiska laboratorium för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 5 097 000 kr.

E 15. Statens rättsläkarstationer
1967/68 Utgift .................................................... 2 259 5561
1968/69 Anslag.................................................... 2 211 000'
1969/70 Förslag ............................................... 3 410 000
1 Anslagen Statens rättsläkarstationer: Avlöningar och Statens rättsläkarstationer: Omkostnader

Statens rättsläkarstationer har till huvudsaklig uppgift att utföra rätts
medicinska undersökningar av olika slag såsom obduktioner och laboratorieundersökningar. Rättsläkarstationer finns i Stockholm, Uppsala, Lund,
Göteborg och Umeå.
Beräknad ändring 1969/70

1968/69

Social
styrelsen

Dep.chefen

11%
4%
9%
14

+ 3%
+2
+2
+1

+ %
+i
+i
+i

39%

+»%

+ 3%

1 448 000

+ 313 000

+ 115 000

—

+ 339 000
+ 66 000
+ 114 000
+ 2 000
—
—

+ 339 000
+
20 000
+ 110 000
+
1 000

Personal
Läkarpersonal.................................................................
Laboratoriepersonal...........................................................
Kontorspersonal..................................................................
Övrig personal....................................................................

Anslag
Utgifter
Avlöningar till tjänstemän...............................................
Lönekostnadspålägg
a) beräknat belopp för befintlig organisation...........
b) beräknad ändring till budgetåret 1969/70.............
Arvoden och särskilda ersättningar..............................
Sjukvård m. m....................................................................
Reseersättningar................................................................
Därav nordiska tjänsteresor.........................................

360 000
3 000
10 000
1 500

—
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Beräknad ändring 1969/70
Social
Dep.chefen
styrelsen
1968/69

Expenser
a) beräknade lokalhyror......................................................
b) bränsle, lyse, vatten........................................................
c) övriga expenser................................................................
Övriga utgifter
a) inköp och underhåll av inventarier och instrument
m. ........................................................................................
b) bidrag till underhåll m. m. av lokaler........................
c) transporter m. m. .........................................................
d) kostnader för fotografering...........................................
Vissa rättsmedicinska undersökningar..............................
Summa utgifter
Inkomster
Ersättningar för antropologiska undersökningar i
faderskapsärenden..............................................................
Nettoutgift

__

+ 515 000

+

515 000

39 000
130 000

+ 20 000

+

10 000

88 000
2 000
50 000
4 000
5 000

+
+
+
+
—

38 000
2 000
50 000
4 000
5 000

42 000
40 000
125 000
19 000
10 000

+
+
+
+
—

226 000

+ 1 508 000

+ 1 199 000

15 000

—

—

2 211 000

+1 508 000

+1 199 000

Socialstyrelsen
1. Löne- och prisomräkning m. m. + 1 059 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror + 854 000 kr.
2. Den ökade rättsmedicinska verksamheten medför behov av en biträ
dande rättsläkare, en laboratorieassistent och ett biträde vid stockholmsstationen, en rättsläkarassistent vid uppsalastationen, en laboratorieassistent
och ett biträde vid rättsläkarstationen i Lund samt en rättsläkarassistent
och en obduktionsassistent vid göteborgsstationen. Härvid kan en halv
tidstjänst såsom rättsläkarassistent i Umeå dras in. (+ 311 000 kr.)
3. För att minska väntetiden vid den antropologisk-genetiska avdelning
en vid rättsläkarstationen vid Stockholm behöver denna förstärkas med en
antropologassistent. (+ 66 000 kr.)

Departementschefen
De rättsmedicinska förrättningarna fortsätter att öka, vilket medför öka
de krav på rättsläkarstationerna. Kungl. Maj :t har den 20 november 1968
ställt medel till förfogande för inrättandet av en rättslälcarassistenttjänst
vid rättsläkarstationen i Uppsala. Jag beräknar medel för denna tjänst
under nästa budgetår. En förstärkning av arbetskraftsresurserna är nöd
vändig även för de övriga rättsläkarstationerna. Jag beräknar därför medel
för personalförstärkningar med en laboratorieassistent vid stationen i Lund,
en obduktionsassistent vid stationen i Göteborg och ett biträde vid stationen
vid Stockholm. En halvtidstjänst som rättsläkarassistent vid rättsläkarsta
tionen i Umeå kan däremot dras in.
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Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Statens rältsläkarstationer för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 3 410 000 kr.
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F. Öppen hälso- och sjukvård

Genom den medicinska utvecklingen och den höjda levnadsstandarden
har många av de svåra sjukdomar som tidigare härjade kunnat effektivt
bekämpas. Andra sjukdomar har i stället kommit att spela större roll —
bl. a. som en följd av den ökade medellivslängden. De ändrade levnadsbe
tingelser som de tekniska framstegen fört med sig såsom urbaniseringen
och motorismen har också inneburit ökade risker för mottaglighet av sjuk
domar och skador som tidigare inte utgjorde så störa problem. Detta har
gjort oss mer medvetna om de förebyggande insatsernas betydelse för att
vidmakthålla och förbättra människornas hälsa.
Samhällets insatser på hälsovårdens område kan i stort sett delas upp
på två huvudområden, de omgivningshygieniska åtgärderna och de åtgär
der som mera direkt tar sikte på de enskilda individernas hälsotillstånd.
Jag skall här inte närmare uppehålla mig vid de omgivningshygieniska
insatserna utan endast erinra om att en ständigt ökande del av samhällets
resurser satsas på luft- och vattenvården, bostads- och livsmedelshygienen
och andra lika viktiga områden av miljövården.
När det gäller det hälsovårdsarbete som tar direkt sikte på individerna
är den förebyggande mödra- och barnavården av grundläggande betydelse.
Att vi i vårt land har världens lägsta spädbarnsdödlighet beror inte minst på
den kontroll som sker av mödrarna under graviditeten och för barnens del
vid barnavårdscentralerna. Den förebyggande mödra- och barnavården är
en organisation för kostnadsfri hälsokontroll av mödrar och förskolebarn
i landstingens och de landstingsfria städernas regi. Centralerna är oftast
belägna vid lasarett med tillgång till specialutbildade läkare, och statio
nerna står i regel under ledning av provinsialläkare. Mödrarna får kostnads
fritt alla de läkemedel som behövs för behandling av komplikationer vid
graviditeten och både mödrar och barn får de skyddsläkemedel, vitaminpre
parat m. m. som de behöver. Mödragymnastik anordnas. Barnen skyddsympas mot smittkoppor, difteri och polio m. m. och genomgår s. k. PKUtest. Under barnens första levnadsår är anslutningen till barnavårdscen
tralerna så gott som hundraprocentig men avtar därefter. Bl. a. mot bak
grund härav pågår det f. n. ett omfattande arbete för att bygga ut barna
vårdscentralernas handikappförebyggande verksamhet.
Ett led i detta arbete är en hälsokontroll av samtliga barn i fyraårsål-
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dem. På regeringens initiativ har socialstyrelsen utarbetat ett program med
praktiska anvisningar för hur denna viktiga hälsovårdsfråga bör lösas.
Programmet går i korthet ut på en intensiv övervakning under nyföddlietsperioden och en speciell fyraårskontroll, som sedan kopplas samman
med skolhälsovården. Övervakningen syftar främst till att i tid upptäcka
i>dolda» handikapp och att erbjuda föräldrarna möjligheter att få bot och
hjälp för de avvikelser som upptäcks. Kontrollen skall gälla både den fysiska
och psykiska hälsan. Bl. a. ingår syn- och hörselprövningar samt tandunder
sökningar.

Folktandvården tar särskilt sikte på en systematisk barn- och ungdoms
tandvård.
Hälsokontroller följer barnen under skolåldern inom ramen för skol
hälsovården. Under militärtjänsten kontrolleras den manliga ungdomens
hälsa och den ganska nyligen omorganiserade studerandehälsovården ord
nar hälso- och sjukvård för studerande med huvudsaklig inriktning på be
handling och vård av psykiska eller psykosomatiska sjukdomar samt på
hälsobefordrande förebyggande åtgärder.
De hälsokontroller för vuxna som pågår i landet är av mycket varierande
omfattning och inriktning. Som exempel på hälsokontroller av mera gene
rell typ kan nämnas de allmänna skärmbildsundersökningarna för uppspå
rande av tuberkulos, som pågått sedan snart tjugo år och som verksamt
bidragit till att tränga tillbaka denna sjukdom. Vid skärmbildsundersök
ningarna kan även åtskilliga andra sjukdomstillstånd upptäckas. På ini
tiativ av socialstyrelsen har en undersökning satts i gång av landets alla
kvinnor i vissa åldrar för uppspårande av livmoderhalscancer. Detta är
ett exempel på s. k. riktad undersökning, dvs. en undersökning som tar
sikte på en viss eller vissa särskilda sjukdomar.
På Kungl. Maj :ts uppdrag har socialstyrelsen nyligen gjort en översikt
lig kartläggning av de hälsoundersökningar av skilda slag som under se
nare år företagits, f. n. pågår eller planeras inom landet.
Styrelsen konstaterar därvid att kartläggningen visat att en betydande
och värdefull hälsoundersökningsverksamhet bedrivs på många håll i lan
det. Utbredningen av denna karakteriseras emellertid av stor ojämnhet. Man
saknar en kontinuerlig uppföljning i vuxen ålder av den samhälleliga häl
sokontroll, som startar redan före födseln inom mödravården och sedan
fortsätter under småbarns- och skolåldern. Emellertid har i det närmaste
samtliga medborgare erbjudits alt genomgå allmänna skärmbildsundersökningar. Vidare kan generellt sägas att män hälsoundersöks i betydligt
större utsträckning än kvinnor. Den förvärvsarbetande delen av befolk
ningen hälsoundersöks också mer än den del som står utanför arbetslivet.
Hälsoundersökningar genom vilka viktiga behandlingsbara sjukdomar
kan upptäckas bör enligt socialstyrelsens mening ingå som ett led i den
integrerade sociala och medicinska omvårdnad som samhället bör tillhan3* —Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 7
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dahålla samtliga medborgare oavsett ålder, kön, bosättningsort och anställ
ningsförhållanden.
Skall detta bli möjligt måste en lämplig metodik utarbetas för sådana häl
soundersökningar i stor skala, där användningen av tekniska hjälpmedel
möjliggör att stora befolkningsgrupper kontrolleras med en begränsad insats
av kvalificerad personal. Den första försöksverksamheten inom detta om
råde var den s. k. värmlandsundersökningen, beträffande vilken socialsty
relsen i dagarna publicerat en slutrapport. Rapporten ansluter sig till den
preliminära redogörelse som jag i sammanfattning återgav i förra årets
statsverksproposition (prop. 1968: 1 bil. 7 s. 97). Socialstyrelsen framhåller
i slutrapporten att värmlandsundersökningens resultat visar att fortsatta
försök med en undersökningsorganisation som modifierats med hänsyn till
erfarenheterna i Värmland behöver komma till stånd. På basis av hittills
föreliggande resultat lämnar styrelsen emellertid vissa rekommendationer
till de landsting som under de närmaste åren önskar genomföra skärmbildsundersökningar utökade med en allmän hälsokontroll.
I sin anslagsframställning för nästa budgetår föreslår styrelsen att en
ny försöksverksamhet med allmän hälsokontroll omfattande ca 20 000 per
soner anordnas i Gävleborgs län. Som framgår av det följande finner jag
behov föreligga av en förnyad allmän hälsokontroll, vid vilken moderna
massundersökningsmetoder bör komma till användning. Jag är därför
beredd att tillstyrka styrelsens förslag. Jämsides med metodfrågorna finns
det dock andra betydelsefulla spörsmål i fråga om anordnandet av allmän
na hälsoundersökningar som fordrar särskilda överväganden, däribland
kostnads- och resursfrågorna och frågan om vilket samhällsorgan som bör
anförtros hälsoundersökningarna.
En riktigt genomförd hälsokontroll måste innebära en betydande av
lastning från sjukvården. På kortare sikt kan emellertid sådana kontroller
ställa ökade krav på hälso- och sjukvårdens resurser. Det torde därför
dröja innan hela befolkningen kan komma i åtnjutande av regelbundna
allmänna hälsokontroller. I avvaktan härpå anser jag det betydelsefullt att
de befolknings- och åldersgrupper som är i särskilt behov av hälsounder
sökningar får tillfälle att genomgå sådana. Jag har redan nämnt den beslu
tade hälsokontrollen av 4-åringarna. Nu är det särskilt viktigt att ta upp
pensionärernas behov av hälsokontroll. En i princip fullständig hälsokon
troll vid pensionsålderns inträde skulle vara till gagn för både pensionärerna
och samhället. Pensionärsgruppen är en stor sjukvårdskonsument. Hur vi
kan ordna pensionärernas vård, och inte minst hur vi kan minska deras
vårdbehov, blir av väsentlig betydelse både för dem själva och för andra grup
per i samhället. Frågan om hälsoundersökning av 67-åringar kommer att
behandlas av socialstyrelsen och tas också upp som forskningsprojekt vid
den nya läkarstationen i Dalby.
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En stor del av den hälsokontrollverksamhet som pågår i landet sker inom
ramen för företagshälsovården. Ett betänkande i ämnet har överlämnats och
remissbehandlas f. n. (SOU 1968:44).
Ett av hälsovårdens allra viktigaste områden är skyddsympningarna.
Genomförandet av allmänna vaccinationer mot smittkoppor, difteri och po
lio — för att ge några exempel — har så gott som helt utrotat dessa sjuk
domar i landet. Det är dock viktigt att immunitetsskyddet mot dessa sjuk
domar vidmakthålls. En försöksverksamhet med skyddsympningar mot
mässling påbörjas i år. Enligt socialstyrelsens preliminära program kom
mer fr. o. m. budgetåret 1969/70 två årsklasser barn att årligen vaccineras
mot denna sjukdom, intill dess samtliga barn upp till tolv-årsåldern är
ympade.
Den nya smittskyddslagen trädde i kraft den 1 januari 1969. Lagstift
ningen på området har genom den nya lagen anpassats efter den medicinska
utvecklingen och epidemiberedskapen har effektiviserats.
Den psykiska hälsovården ägnas allt större uppmärksamhet. Sådan
verksamhet bedrivs vid bl. a. de psykiatriska klinikerna, centralerna för
psykisk barna- och ungdomsvård, familj erådgivningsbyråerna och abortbyråerna. I sitt förslag till principprogram för den öppna vården har so
cialstyrelsen även behandlat frågor om skilda former för mottagning i öp
pen vård för människor med psykiska störningar. Möjligheterna till en
förstärkning av den psykiska hälsovården beror till stor del av personal
situationen.
Allt större uppmärksamhet har ägnats åt hälsovårdsupplysning. Under
det gångna budgetåret har denna varit inriktad på allmän hygien, förebyg
gande av särskilda sjukdomar samt allmän upplysningsverksamhet i hälsobefordrande syfte. Dit hör så skiftande fält som propaganda mot nedskräp
ning i naturen, upplysning om läkemedel och kemisk-tekniska preparat,
tandhälsovård m. m. En saklig och intensifierad upplysningsverksamhet
riktad direkt till allmänheten om vad som kan vidtas för att reducera risker
för ohälsa är nödvändig. Särskilt angeläget är att den information om nar
kotika och narkotikamissbrukets följder som ges i skolan kompletteras med
en bred upplysning till allmänheten. En effektiv information om narkotika
problemen är en viktig del av hälsovårdsupplysningen. En ökning av sam
hällets insatser på dessa områden bör enligt min uppfattning komma till
stånd. Jag förordar därför att anslaget till hälsovårdsupplysning för nästa
budgetår ökas med 800 000 kr. till 1,9 milj. kr.
Det finns inga klara gränser mellan hälsovård och sjukvård. Även sjuk
vården syftar till att återställa hälsan eller till att vidmakthålla hälsan.
Gränsdragningen mellan hälsovård och sjukvård ligger därför mera på
det organisatoriska planet. Detta har också medfört vissa avigsidor. De olika
organen arbetar skilda från varandra och samhällets insatser kan därför
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ibland bli splittrade. Det är mot denna bakgrund de aktuella strävandena
mot integration och samordning på hela hälso- och sjukvårdsområdet får
ses. Viktiga steg mot en förbättrad integration har redan tagits. Mentalsj ukvårdsreformen och provinsialläkarväsendets överförande till lands
tingen har således skapat förutsättningar för en närmare samordning mel
lan somatisk och psykisk resp. öppen och sluten sjukvård. Stadsdistriktsläkarnas omvandling till provinsialläkare den 1 juli 1968 var ytterligare ett
steg i samma riktning. De många beröringspunkterna mellan sjukvård och
socialvård kräver också en integrerad vårdapparat. På det centrala administ
rativa planet har sammanslagningen av social- och medicinalstyrelserna med
fört ökad samverkan mellan hälso- och sjukvård samt socialvård. Den förra
året tillsatta utredningen om socialvårdslagstiftningen — socialutredningen
— har att i samordnande syfte pröva behovet och utformningen av den regio
nala organisationen på hela vårdområdet. Vi bör gå vidare på den vägen.
Ett viktigt underlag blir det principprogram för den öppna sjukvården, som
socialstyrelsen lade fram sommaren 1968, och de yttranden från myndig
heter och organisationer som nyligen avgetts däröver. Formerna för det fort
satta utredningsarbetet övervägs f. n.

F 1. Läkemedel åt vissa kvinnor och barn
1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

2 645 752
2 600 000
2 700 000

Kvinnor och barn kan i vissa fall kostnadsfritt få skyddsläkemedel, bland
annat immun- och gammaglobulin. Kvinna som får avgiftsfri sjukdomsbehandling inom ramen för den förebyggande mödra- och barnavården
kan vidare kostnadsfritt få nödvändiga läkemedel. Bestämmelserna åter
finns i kungörelsen den 22 juni 1939 (nr 461) om kostnadsfritt tillhanda
hållande av skyddsläkemedel åt vissa kvinnor och barn (omtryckt 1962:444)
samt i kungörelsen den 15 juni 1944 (nr 397) om kostnadsfritt tillhanda
hållande av läkemedel åt vissa kvinnor, lidande av havandeskapssjukdomar
m. m. (ändrad senast 1955:483).

Socialstyrelsen
Medelsbehovet under nästa budgetår beräknas öka med 250 000 kr. till
följd av ökad besöksfrekvens vid mödra- och barnavårdsorganen. Översyn
av gällande läkemedelsförteckning pågår inom socialstyrelsen. Eventuellt
kan användning av modernare läkemedel leda till ytterligare ökad belast
ning på anslaget under kommande budgetår.
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Departementschefen
Jag beräknar medelsbehovet under nästa budgetår till 2,7 milj. kr. Jag
hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Läkemedel åt vissa kvinnor och barn för budget
året 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 2 700 000 kr.

F 2. Abortförebyggande åtgärder
1967/68 Utgift ........................................................ 489 251
1968/69 Anslag........................................................ 585 000
1969/70 Förslag .................................................... 660 000
Statsbidrag utgår till landstingskommun och till stad, som inte ingår i
landsting, för verksamhet för stöd och rådgivning åt havande kvinnor i
abortförebyggande syfte. Bidraget utgår till avlöning av läkare och kurator,
till vissa resor samt för tillgodoseende av överhängande hjälpbehov hos
kvinnor som besöker kurator. Även kostnader för vissa laboratorieundersökningar ersätts. Bestämmelserna återfinns i kungörelsen den 21 decem
ber 1945 (nr 863) om statsbidrag till viss verksamhet för stöd och råd
givning åt havande kvinnor i abortförebyggande syfte (ändrad senast 1955:
456).
Omfattningen av den statsunderstödda abortförebyggande verksamheten be
lyses genom följande uppgifter.
17

1966
17

1967
17

1968
20

1

1

1

1

5 800
295

6 488
297

7 921
335

1965
Antal rådgivningsbyråer..........................
»
filialmottagningar...........................
»
nyinskrivna ärenden:
abortärenden................................
steriliseringsärenden.................

Anslag
1968/69
Verksamhet för stöd och rådgivning åt havande
kvinnor i abortförebyggande syfte
2. Tillgodoseende av överhängande hjälpbehov hos
kvinnor, som besöker kurator.........
3. Ersättning till vissa laboratorier för utförande av
graviditetsreaktioner...........................

Beräknad ändring 1969/70
SocialDep.chefen
styrelsen

1.

300 000

+ 45 000

+ 45 000

240 000

+30 000

+ 30 000

45 000

—

—

585 000

+75 000

+ 75 000

Socialstyrelsen
1. Vid ingången av budgetåret 1968/69 omfattade den statsunderstödda
abortförebyggande verksamheten 20 rådgivningsbyråer och en filialmot
tagning (inom 12 landstingsområden och tre städer). Abortrådgivning be
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drivs dessutom inom försöksvis anordnad familjerådgivningsverksamhet
vid lasaretten i Hälsingborg och Västerås.
Under år 1967 avslutades 7 834 abortärenden. Av dessa fall ledde 5 993,
dvs. 76,5 % till legal abort. Antalet abortsökande torde komma att öka yt
terligare under år 1969. Antalet i fastställda planer upptagna mottagningar
vid befintliga byråer bedöms inte komma att öka i någon större omfattning
under de närmast följande åren. Däremot beräknas 1—2 nya byråer för
abortförebyggande verksamhet komma att inrättas.
Med hänsyn till att tre rådgivningsbyråer nyinrättats föreslås en ökning
av medelsanvisningen med 45 000 kr.
2. Kuratorerna vid de statsunderstödda rådgivningsbyråerna har under
år 1967 utbetalt ca 250 000 kr. för tillgodoseende av överhängande hjälp
behov. Därav utgjorde ca 160 000 kr. statsbidrag. Med hänsyn till att 1965
års abortkommitté utreder frågan om hjälpåtgärder för kvinnor i abort
situation har medelsbehovet för nästa budgetår beräknats efter oförändrat
30 kr. per nyinskriven kvinna. Med ett beräknat antal av 9 000 nyinskrivna
under budgetåret 1969/70 inom den ordinarie abortförebyggande verksam
heten samt motsvarande verksamhet inom den försöksvis anordnade familje
rådgivningens ram kan medelsbehovet uppskattas till 270 000 kr.

Departementschefen
Socialstyrelsens beräkning av anslagsbehovet föranleder ingen erinran
från min sida.
1965 års abortkommitté väntas slutföra sitt arbete under år 1969. Enligt
vad jag inhämtat från kommittén utgår bidrag för tillgodoseende av över
hängande hjälpbehov liksom under föregående år till ungefär 10 % av de
abortsökande. I regel uppgår bidragen till mellan 200 och 300 kr., undantags
vis upp till 1 000 kr.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Abortförebyggande åtgärder för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 660 000 kr.

F 3. Bidrag till försöksvis anordnad familjerådgivning
1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

172 062

200 000
300 000

Landstingskommun eller stad, som inte ingår i landsting, kan få stats
bidrag till försöksvis anordnad familjerådgivning. Bidrag utgår till kost
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naderna för läkares och kurators avlöning och resor i tjänsten. Föreligger
särskilda skäl kan bidrag utgå även till familjerådgivning som försöksvis
bedrivs av kommun, som ingår i landstingskommun, eller av enskild. Be
stämmelserna återfinns i kungörelsen den 2 december 1960 (nr 710) om
statsbidrag till försöksvis anordnad familjerådgivning.

Socialstyrelsen
Hittills beviljade statsbidrag utgår för 22 byråer. Hos socialstyrelsen finns
ansökan om bidrag för ytterligare en byrå. Medelsbehovet för dessa byråer
beräknas till 299 000 kr. till avlöningskostnader samt 12 000 kr. till befatt
ningshavares resor i tjänsten. Sammanlagda medelsbehovet uppgår alltså
till 311 000 kr.

Departementschefen
Kungl. Maj :t uppdrog år 1965 åt dåvarande medicinalstyrelsen att sam
manställa och analysera vunna erfarenheter av den dittills på försök an
ordnade familjerådgivningen. Av medicinalstyrelsens redovisning framgick,
att familjerådgivning år 1965 påbörjats vid endast sex byråer och att sty
relsen ansåg att försöksverksamheten pågått för kort tid och haft alltför
liten omfattning för att man skulle kunna bilda sig en definitiv uppfatt
ning om dess utvecklingsmöjligheter.
Eftersom nu 22 — inom kort 23 — rådgivningsbyråer är i gång finns
ett bättre underlag för bedömning av verksamheten. Kungl. Maj :t har
därför den 25 oktober 1968 uppdragit åt socialstyrelsen att göra en förnyad
sammanställning och analys av erfarenheterna från den försöksvis anord
nade familjerådgivningen.
I avvaktan på socialstyrelsens redovisning bör anslagsgrundema vara
oförändrade. Anslaget för nästa budgetår beräknar jag — i huvudsaklig
överensstämmelse med socialstyrelsens förslag — till 300 000 kr. Jag
hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till försöksvis anordnad familjerådgiv
ning för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
300 000 kr.

F 4. Bidrag till psykisk barna- och ungdomsvård
1967/68 Utgift ....................................................
663 404
1968/69 Anslag .................................................... 1 300 000
1969/70 Förslag
............................................... 1 400 000
Landstingskommun eller stad, som inte ingår i landsting, kan få stats
bidrag för sådan psykisk barna- och ungdomsvård, som utövas vid central
i anslutning till barn- och ungdomspsykiatrisk lasarettsklinik eller vid fri
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stående centraler eller filialer. Bidrag utgår till avlönings- och resekostnader
för läkare, psykolog, kurator in. fl. Bestämmelserna återfinns i kungörelsen
den 4 november 1960 (nr 619) om statsbidrag till psykisk barna- och ung
domsvård.
Antal centraler för psykisk barna- och ungdomsvård
lasarettsanslutna centraler...............................................
fristående centraler.................................................
filialer.........................................

1966

1967

1968

23
19
5

27
22
7

27
22
7

Socialstyrelsen
Statsbidraget till avlönings- och resekostnader för befattningshavarna i
den öppna psykiska barna- och ungdomsvården uppgår f. n. till 1,3 milj. kr.
Styrelsen räknar med att barnpsykiatri sk verksamhet skall kunna påbörjas
under budgetåret 1969/70 i de tre sjukvårdsområden där sådan verksamhet
ännu inte bedrivs. Denna kommer att anknytas till lasaretten i Karlskrona,
Visby och Östersund. För detta ändamål beräknar styrelsen 110 000 kr.
Vidare planeras ytterligare två fristående centraler bli inrättade under
budgetåret 1969/70, en i Handen med filial i Bollmora samt en i Västervik.
Kostnaderna för verksamheten vid dessa enheter beräknar styrelsen till ca
24 000 kr.
För konferenser för personal inom den psykiska barna- och ungdomsvår
den beräknas ca 4 000 kr.
Det totala medelsbehovet uppgår till avrundat 1 440 000 kr.

Departementschefen
Anslaget bör tas upp med 1,4 milj. kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Bidrag till psykisk barna- och ungdomsvård för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 1 400 000 kr.

F 5. Bidrag till S:t Lukasstiftelsen
1967/68 Utgift............................................................... 30000
1968/69 Anslag .......................................................... 30000
1969/70 Förslag .......................................................... 30000
S:t Lukasstiftelsen är en ekumenisk sammanslutning, som har till upp
gift att hjälpa människor, vilkas svårigheter och nedsatta hälsa har sin
grund i psykiska konflikt- och svaghetstillstånd.

S:t Lukasstiftelsen
Stiftelsen föreslår att anslaget ökas med 30 000 kr. till följd av den fort
satta utvecklingen av verksamheten och de stigande kostnaderna.
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Departementschefen
Statsbidrag till S:t Lukasstiftelsen bör utgå med oförändrat 30 000 kr.
Jag hemställer, att Kung], Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till S:t Lukasstiftelsen för budgetåret
1969/70 anvisa ett anslag av 30 000 kr.

F 6. Allmän hälsokontroll
1967/68 Utgift
611 989
1968/69 Anslag ....................................................
600 000
1969/70 Förslag
............................................... 2 400 000
Från anslaget bekostas allmänna skärmbildsundersökningar och viss för
söksverksamhet med allmänna hälsoundersökningar. De allmänna skärmbildsundersökningarna bekostas till hälften var av staten och vederbörande
sjukvårdshuvudman.

Socialstyrelsen
Frågan om överflyttning av skärmbildsverksamheten till sjukvårdshu
vudmännen utreds f. n. Socialstyrelsen har i september 1968 tillsatt en ar
betsgrupp med uppgift att utarbeta rekommendationer om fortsatt skärmbildsverksamhet.
Föi allmänna skärmbildsundersökningar i ungefärligen samma omfatt
ning som de senaste åren samt de sedvanliga undersökningarna av värn
pliktiga, patienter m. fl. vid psykiatriska sjukhus och vissa vårdhem m. m.
torde erfordras högst tio patruller under nästa budgetår. Statens kostnader
för genomförande av dessa allmänna skärmbildsundersökningar beräknas
till 563 000 kr.
Från anslaget skall även bestridas arvode med 28 000 kr. för år till en
specialföredragande för handläggning av vissa frågor rörande allmän häl
sokontroll.
Styrelsen föreslår att 1 800 000 kr. beräknas för en planerad försöksverk
samhet med allmän hälsokontroll i Gävleborgs län. Denna undersökning
bör med i stort sett samma undersökningsprogram upprepas efter ett år
för att man skall kunna studera tidsfaktorns betydelse. För databehandling
och statistisk bearbetning är det önskvärt att undersökningen får en be
gränsad omfattning. Undersökningen bör dock omfatta minst 20 000 per
soner för att man även skall kunna få möjlighet att bedöma dess värde för
tidig diagnos av vissa mindre vanliga sjukdomar som t. ex. maligna tumö
rer. Kontrollgruppen bör omfatta ca 2 000 personer som passerat under
sökningen utan anmärkning. Ca 3 000 personer med avvikande hälsokon
trollfynd beräknas genomgå efterundersökning efter datamaskinell uttag-
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ning. Syftet med den planerade undersökningen är i första hand att stu
dera den diagnostiska »anrikningseffekten» vid blodkemisk screening i
fråga om personer med latenta sjukdomstillstånd. I programmet ingår ock
så mammarundersökningar med termovision.
Det är lämpligt att efterundersökningar görs i anslutning till ett differen
tierat lasarett, varför försöksverksamheten enligt föreliggande planer skall
bedrivas i gävletrakten. Det partiellt automatiserade centrallaboratoriet i Hu
diksvall kan efter inköp av viss kompletterande teknisk utrustning utföra
de blodkemiska autoanalyserna. Fältarbetet för den planerade verksamhe
ten, enligt av socialstyrelsen utarbetat undersökningsprogram, kommer att
bedrivas helt i landstingets regi. Den centrala bearbetningen och uppfölj
ningen av resultaten skall ske genom styrelsens försorg.
Socialstyrelsen har haft överläggningar med landstinget. Enligt ett förslag
till överenskommelse mellan styrelsen och landstinget skulle statens bidrag
till landstinget för försöksverksamheten uppgå till 1,3 milj. kr. Därtill
kommer socialstyrelsens kostnader för den datamaskinella, statistiska och
medicinska bearbetningen av uppgifterna från försöksverksamheten. Den
datamaskinella delen avser styrelsen att uppdra åt datacentralen i Uppsala
som kan utföra arbetet för en beräknad kostnad av 310 000 kr. För övrig
bearbetning, publiceringskostnader och reseanslag beräknar styrelsen
190 000 kr.

Departementschefen
Under budgetåret 1969/70 beräknas — liksom under innevarande budget
år — högst tio skärmbildspatruller vara i verksamhet. På Kungl. Maj :ts upp
drag utreder socialstyrelsen frågan om skärmbildsundersökningarnas fram
tida utformning och organisation. Kostnaderna för skärmbildspatrullernas
verksamhet under nästa budgetår samt för visst därmed sammanhängande
arbete som utförs av socialstyrelsen uppskattar jag till avrundat 600 000 kr.
Som framgår av vad jag anfört i inledningen till detta avsnitt har social
styrelsen i dagarna lämnat en slutrapport om den s. k. värmlandsundersökningen. Denna undersökning har gett värdefulla erfarenheter, men det står
klart att försöksverksamhet med allmänna hälsokontroller bör fortsätta
innan ställning kan tas till den definitiva utformningen av en mera allmän
hälsokontrollverksamhet.
Styrelsen föreslår att en försöksverksamhet med allmänna hälsounder
sökningar anordnas nästa budgetår i Gävleborgs län. Undersökningen, som
beräknas omfatta ca 20 000 personer, avses bli upprepad året därpå. Under
sökningsprogrammet omfattar bl. a. blodundersökning med autoanalys,
urinundersökningar, lungfunktionsprov, EKG samt mammarundersökningar
med termovision, dvs. värmefotografering för upptäckande av bröstcancer.
Personer med avvikande hälsokontrollfynd skall efterundersökas. Jämsides
härmed skall undersökning ske av en kontrollgrupp på ca 2 000 personer,
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som passerat den preliminära undersökningen utan sjukdomsfynd. Kostna
derna beräknas uppgå till ca 120 kr. per person, varav staten förutsätts
svara för ca 90 kr. och Gävleborgs läns landsting för återstoden. Totalkost
naden för staten uppgår till 1,8 milj. kr.
Jag tillstyrker förslaget. Erfarenheten får utvisa om undersökningen skall
upprepas. Mot den gjorda kostnadsberäkningen har jag ingen erinran.
Anslaget bör tas upp med sammanlagt 2,4 milj. kr. Jag hemställer, att
Ivungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Allmän hälsokontroll för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 2 400 000 kr.

F 7. Socialstyrelsens skärmbildscentral
1967/68 Utgift .......................................................... 6060991
1968/69 Anslag ..................................................... 620000
1969/70 Förslag ..................................................... 840000
1 Anslaget Medicinalstyrelsens skärmbildscentral

Socialstyrelsens skärmbildscentral har till främsta uppgift att organisera
de allmänna skärmbildsundersökningarna, granska de skärmbildsfotografier som inte granskas vid centraldispensär samt föra central statistik över
undersökningarna. Centralen är organiserad på en diagnostikavdelning, en
teknisk avdelning och en kansliavdelning.
Beräknad ändring 1969/70

1968/69

Social
styrelsen

Dep.chefen

16

—

—

21

—

—

...........

565 000

+ 16 000
+ 127 000

+ 16 000
+ 125 000

...........

25 000

—
—

—
—

+ 79 000
3 500
25 500

—
—

+ 79 000

...........
...........

620 000

+ 222 000

Personal
Läkare..........................................................................
Övrig personal............................................................ ...........

Anslag
Avlöningar till tjänstemän......................................
Lönekostnadspålägg.................................................
Arvoden och särskilda ersättningar......................
Sjukvård m. m............................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror ......................................
b) Bränsle, lyse, vatten .........................................
c) Övriga expenser.................................................

—
—

+ 220 000

Socialstyrelsen
Styrelsen räknar med att skärmbildscentralen under budgetåret 1969/70
skall organisera och administrera de allmänna skärmbildsundersökningarna
och de sedvanliga undersökningarna av värnpliktiga m. fl. i ungefärligen
samma omfattning som planeras för innevarande budgetår.
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Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Socialstyrelsens skärmbildscentral för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 840 000 kr.

F 8. Skyddsympningar
1967/68 Utgift .................................................... 4 083 978
1968/69 Anslag .................................................... 4 100 000
1969/70 Förslag.................................................... 5 600 000
Från anslaget utgår ersättning för kostnader i samband med frivillig
skyddsympning mot difteri, kikhosta, stelkramp, mässling eller polio samt
obligatorisk smittkoppsvaccinering och frivillig revaccinering av skolbarn
mot smittkoppor.

Socialstyrelsen
Det faktiska resp. beräknade antalet skyddsympningar som bekostas
från detta anslag framgår av följande tablå.1

Enbart difteri....................................
Difteri + stelkramp............................
Difteri + stelkramp + kikhosta ....
Smittkoppor.........................................
Polio.....................................................
Mässling...............................................

1966/67

1967/6S

1968/69

1969/70

.........
.........
.........
.........
.........

7 000
50 000
150 000
70 000
825 000

.......

...

1 600
56 000
393 000
70 000
690 000
—

1 500
56 000
393 000
70 000
810 000
20 000

1 550
65 000
400 000
70 000
722 000
200 000

Vaccin

Summa

Ersättning till
ympare, resor, Steril engångsm. m.
materiel
Kostnader för ympningar
Skyddsympning mot:
1. Difteri, kikhosta — difteri — stel
kramp (trippelympning), difteri —
stelkramp...................................................
2. Smittkoppor.............................................
3. Polio............................................................
4. Mässling.....................................................
Summa kr.

15 000

157 850

—

—

850 000
—

294 000
70 000

865 000

521 850

600 000
300 000
2 000 000
1 300 000
4 200 000

772
300
3 144
1 370

850
000
000
000

5 586 850

1. Särskild ersättning av statsmedel för skyddsympningar utgår inte till
skolläkare eller till läkare inom den förebyggande barnavården för barn
som är inskrivna i denna. För barn som inte är inskrivna i den förebyggande
barnavården utgår ersättning till ympare med 1 kr. per ympning. Kostna
derna härför uppskattas till 15 000 kr.
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Steril engångsmateriel använd vid ympningar i offentlig regi ersätts av
statsmedel med 35 öre per ympning.
2. Kostnaderna avser obligatorisk smittkoppsvaccination och frivillig revaccination mot smittkoppor av barn i skolåldern. Anslutningen till den
frivilliga vaccinationen utgjorde under budgetåret 1966/67 ca 60 %.
3. Skyddsympning mot polio görs med avdödat vaccin. Sedan polioympningarna infördes i vårt land har antalet poliofall radikalt minskat. Under
budgetåret 1966/67 inträffade sålunda inga fall, under 1967/68 två fall utan
förlamningar. De under de närmast föregående åren inträffade fallen ut
gjordes av sådana där smitta förvärvats utomlands och endast i något en
staka fall har smitta spritts till någon icke vaccinerad familjemedlem. Smitt
ämnet kan lätt åter införas i landet, varför fortsatta poliovaccineringar är av
allra största betydelse. Socialstyrelsen föreslår följande ympningar under
budgetåret 1969/70.
Nyympningar av årsklasserna 1.11.1968—31.10.1969...........................................
*
»
*
1951—1958 (rest)...................................................
»
8 övriga (rest).....................................................................................
Tredje injektionen till personer som vaccinerats under 1969............................
Fjärde injektionen till personer som fått tredje injektionen 1966.....................
Summa

110 000 personer
10 000
»
70 000
»
200 000
»
200 000
»
590 000
»

4. En allmän skyddsympning av barn mot mässling startas med början
under budgetåret 1968/69, då 20 000 barn beräknas bli ympade. Dessa ymp
ningar får betraktas som en försöksverksamhet genom vilken erfarenheter
beräknas vinnas för fortsatt ympning i större skala. Innan resultat föreligger från försöksverksamheten kan endast framläggas en preliminär plan
för fortsatta skyddsympningar.
Från både medicinsk och social synpunkt synes fördelaktigt att skydds
ympning så snabbt som möjligt genomförs i åldrarna upp till tolv år. Därvid
bör i första hand de två yngsta årskullarna komma ifråga. Varje årskull
beräknas i genomsnitt till 120 000 barn. Med hänsyn till bortfallsfrekvensen
vid ympningar beräknas antalet ympade barn under budgetåret 1969/70
till ca 200 000.

Departementschefen
Skyddsympningarna är ett av hälsovårdens viktigaste områden. Genom
förandet av allmänna vaccinationer mot smittkoppor, difteri och polio har
så gott som helt utrotat dessa sjukdomar i landet. Det är emellertid viktigt
att immuniteten vidmakthålls genom fortsatta vaccineringar av nya års
kullar, eftersom naturlig immunitet inte längre kan förvärvas. Turismens
utveckling medför dessutom ökade risker för införande av smittämnen.
Under våren 1969 börjar en försöksverksamhet med vaccinering mot
mässling. Av de infektionssjukdomar som kan förebyggas med ympning är
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mässling en av de vanligaste — man räknar med att 80—90 % av alla barn
under tio års ålder får mässling. Det levande vaccin som skall användas ger
mycket lång immunitet och medför normalt endast lindriga reaktioner hos
de ympade.
Enligt socialstyrelsens preliminära program skall mässlingsympningarna
genomföras för i första hand de två yngsta årskullarna, dvs. ca 200 000 barn
under budgetåret 1969/70, och därefter fortsätta i samma omfattning tills
barnen upp till tolv års ålder är vaccinerade. Härefter avses mässlingsymp
ningarna fortsätta för en årskull per år. Jag har ingen erinran mot denna
uppläggning. Det bör ankomma på Kungl. Maj :t att besluta om ympningsprogrammets genomförande under nästa budgetår.
I likhet med socialstyrelsen beräknar jag anslaget till 5 600 000 kr. Jag
hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Skyddsympningar för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 5 600 000 kr.

F 9. Hälsovårdsupplysning
1967/68 Utgift .............................
804 392 Reservation 229 457
1968/69 Anslag
......................... 1 100 000
1969/70 Förslag ......................... 1 900 000
Från anslaget bekostas viss upplysningsverksamhet i syfte att ge allmän
heten information på hälso- och sjukvårdens område.

Socialstyrelsen
Socialstyrelsens anslagsberäkning framgår av följande sammanställning.
Ingående reservation 1.7.1968................................................................................................
Anslag 1968/69........................................................................ ..................................................
Disponibelt 1968/69..................................................................................................................
Beräknade utbetalningar 1968/69.........................................................................................
Beräknad utgående reservation 30.6. 1969........................................................................
Beräknade utbetalningar 1969/70................. .............................................................

229 457
1 100 000
1 329 457
1 329 457
—
3 620 000

Anslagsbehov 1969/70........................................................................................................

3 620 000

Upplysningsarbetet under budgetåret 1969/70 beräknas omfatta följande
arbetsuppgifter och kräva följande medelsbehov.
1. Allmän hygien
Livsmedelshygien................................................................................................................
Propaganda lör bättre personlig hygien........................................................................

75 000
75 000
150 000

2. Förebyggande av sjukdomar och olycksfall
Olycksfallsförebyggnade verksamhet............................................................................
Förebyggande mödra- och barnavård...........................................................................
Kost- och näringsfrågor....................................................................................................
Fysisk motion......................................................................................................................

200
200
250
75

000
000
000
000
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Upplysning om kemisk-tekniska preparat....................................................................
Mentalhygien.......................................................................................................................

87
80 000
50 000
855 000

3. Förebyggande av särskilda sjukdomar
Tandhälsovård.....................................................................................................................
Upplysning om risker förenade med stimulantia.......................................................
Sexualhygienisk upplysningsverksamhet......................................................................
Förebyggande av smittsamma sjukdomar....................................................................

150 000
600 000
50 000
100 000
900 000

4. Allmän upplysningsverksamhet i hälsobefordrande syfte
Tvärupplysning...................................................................................................................
Översättningar till främmande språk............................................................................
Övriga utgifter.......................................................................................................

300 000
50 000
150 000
500 000

5. Regional verksamhet
Lönekostnader för fem län å 90 000 kr.........................................................................
Drift- och expensbidrag, fem län å 60 000 kr..............................................................
Expensbidrag, 19 län å 10 000 kr....................................................................................

450 000
300 000
190 000
940 000

6. Central administration
Löner......................................................................................................................................
Expertarvoden.....................................................................................................................
Övriga kostnader.................................................................................................................
Summa kr.

215 000
10 000
50 000
275 000
3 620 000

Under budgetåret kan nya speciellt aktuella upplysningsbehov uppkom
ma. För att tillgodose dessa kan det bli nödvändigt att göra jämkningar i
det redovisade ramförslaget.
Målet för hälsoupplysningen är att göra individen friskare och därigenom
minska samhällets kostnader för sjukvård. Betydelsen av sådan verksamhet
understryks av ett tilltagande bruk av stimulantia bland barn och ung
dom, ökad sjukdomsfrekvens till följd av felaktig kost och brist på motion,
stigande frekvens av veneriska sjukdomar etc. Anslaget till hälsovårdsupplysning, vilket ett antal år varit i stort sett oförändrat, har inte möjliggjort
radikala insatser i sjukdomsförebyggande avseende. I synnerhet har det
upplevts otillfredsställande att av ekonomiska skäl inte kunna mäta effek
ten av företagna åtgärder.
Intresset för hälsovårdsupplysning bland enskilda, skolor och organisa
tioner är i kraftigt tilltagande, vilket innebär ett ökat tryck på den centrala
myndigheten att ge service och att engagera sig i samarbete. Bristen på re
surser, främst personal, har många gånger omöjliggjort service och delta
gande i önskvärd utsträckning även i välmotiverade projekt.
För att från den centrala myndigheten snabbt och effektivt nå ut till län
och kommuner bildades våren 1967 på initiativ av dåvarande medicinal
styrelsen i varje län regionala kommittéer för hälsoupplysning med länsläkaren som ordförande. Dessa samarbetskommittéer består i övrigt av repre
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sentanter för skola, socialvård, psykiatri, polis, frivilligorganisationer etc.
Kommittéernas uppgift är dels att i samarbete med socialstyrelsens hälsovårdsupplysningsdelegation planera och genomföra upplysningsaktiviteter
på länsplanet, dels att verka som servicecentral för hälsoinformation inom
länet. För att länsorganisationen skall kunna verka effektivt bör den en
ligt socialstyrelsens uppfattning ha tillgång till kvalificerad personal och
fasta lokaler. Kostnaden för löner och administration m. m. beräknas till
150 000 kr. per län och år.
Organisationen bör byggas ut med fem nya län årligen. Till övriga län
bör utgå ett expensanslag om 10 000 kr. för år och län.
Ökande arbetsuppgifter kräver även en väsentlig förstärkning av den
centrala administrationsapparaten. För budgetåret har medel beräknats
för ytterligare två byråsekreterare och en tjänsteman för kvalificerade kontorsgöromål.

Departementschefen
Som framgår av vad jag anfört i inledningen till detta avsnitt anser jag
att ökade insatser på hälsovårdsupplysningens område är starkt befogade.
Jag föreslår att anslaget för nästa budgetår tas upp med 1 900 000 kr., vilket
innebär en ökning med 800 000 kr. Behovet av information i narkotikafrågor
har därvid beaktats.
I sitt förslag har socialstyrelsen beräknat 940 000 kr. för regional hälsovårdsupplysningsverksamhet. Enligt min uppfattning är emellertid hälsovårdsupplysning på det regionala eller lokala planet i första hand en ange
lägenhet för sjukvårdshuvudmännen. Åtskilliga huvudmän har också gjort
insatser på detta betydelsefulla fält av den förebyggande vården. Vid sidan
härav har dock socialstyrelsen behov av att komplettera sin centrala upplys
ningsverksamhet med konferenser, kurser och annan aktivitet på det lokala
planet. Det är naturligt att dessa insatser knyts till länsläkarorganisationen,
som är socialstyrelsens regionala organ på hälso- och sjukvårdens område.
Jag har därför ingen erinran mot att medel från förevarande anslag i be
gränsad omfattning ställs till länsläkarorganisationens förfogande för än
damålet. Däremot kan jag inte ansluta mig till tanken att i statlig regi
byS§a upp en särskild regional organisation för hälsovårdsupplysning. En
sådan verksamhet bör det — som jag framhållit — åvila huvudmännen
att bekosta och ta ansvaret för.
Det ligger i sakens natur att effekten av hälsovårdsupplysningsverksamhet är svår att mäta. Jag förutsätter emellertid att socialstyrelsen, inom
ramen för de medel som ställs till förfogande, genom intervjuundersökning
ar eller på annat sätt söker mäta effekten av upplysningskampanjerna.
Det ankommer på Kungl. Maj :t att besluta om den närmare fördelningen
av tillgängliga medel. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Hcilsovårdsupplijsning för budgetåret 1969/70 an
visa ett reservationsanslag av 1 900 000 kr.
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F 10. Bidrag till driften av folktandvården
1967/68 Utgift .................................................... 12 708 048
1968/69 Anslag ............................................... 12 600 000
1969/70 Förslag ............................................... 13 200 000
Statsbidrag utgår dels till folktandvård inom landstingskommun med
16 kr. om året för varje barn som får s. k. systematisk behandling, dels till
folktandvård i stad, som inte tillhör landstingskommun, med 8 kr. om året
för varje barn, som får sådan behandling. Bidragsbestämmelserna återfinns i
kungörelsen den 26 maj 1961 (nr 278) om statsbidrag till folktandvård
(ändrad senast 1968: 483).

Socialstyrelsen
Verksamheten inom folktandvården framgår av följande sammanställning.
Antal verksamma kliniker:

30 juni 1967 30 juni 1968

Centraltandpolikliniker................................................
Polikliniker för tandreglering.....................................
Polikliniker för tandlossningssjukdomar...............
Distrikts-, annex- och anstaltspolikliniker.............

31
40
854

Antal kostnadsfritt och fullständigt behandlade barn:
I landstingskommuner..............................................................................
I städer utanför landsting........................................................................
Summa
Ökning från föregående år

31
46
2
873

år 1966

år 1967

687 047
151 786

727 040
142 567

B38 833

869 607

50 950

30 774

Ökningen av antalet färdigbehandlade barn från år 1966 till år 1967 har
varit väsentligt större än vad styrelsen tidigare räknat med, nära 31 000 mot
beräknade 12 000. Orsakerna härtill torde framförallt vara nedgången i
kariesfrekvensen genom vidtagna förebyggande åtgärder (upplysning, fluorprofylax) samt införande av ett prestationslönesystem inom landstingens
folktandvård. Med hänsyn till den utveckling som ägt rum anser styrelsen
att man för de närmaste åren bör räkna med en något större årlig ökning
än som beräknats i föregående års anslagsframställning.
Medelsbehovet för budgetåret 1969/70 beräknas till 13,2 milj. kr.

Departementschefen
I avvaktan på resultatet av 1967 års folktandvårdsutrednings arbete bör
bidrag till driften av folktandvården utgå enligt oförändrade grunder. Jag
biträder socialstyrelsens förslag till anslagsberäkning.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till driften av folktandvården för budget
året 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 13 200 000 kr.
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F 11. Bidrag till utrustning av polikliniker för folktandvård
1967/68 Utgift .................................. 143 300 Reservation 147 938
1968/69 Anslag .............................
1 000
1969/70 Förslag .............................
50 000
Statsbidrag utgår till landstingskommun för utrustning av varje distriktstandpoliklinik som ingår i folktandvårdsplanen med 3 000 kr. och, om mer
än en tandläkare skall vara anställd där, med 1 300 kr. för varje ytterligare
sådan tandläkare samt beträffande annextandpolikliniker och ambulatoriska tandpolikliniker med 1 000 kr. för varje sådan poliklinik. Bidragsbestämmelserna återfinns i kungörelsen om statsbidrag till folktandvård.

Socialstyrelsen
Anslagsberäkningen framgår av följande sammanställning.
Ingående reservation 1.7.1968................................................................................................
Anslag 1968/69...........................................................................................................................
Disponibelt 1968/69...................................................................................................................
Beräknade utbetalningar 1968/69..........................................................................................
Beräknad utgående reservation 30.6.1969...........................................................................
Beräknade utbetalningar 1969/70..........................................................................................
Anslagsbehov 1969/70...............................................................................................................

147
1
148
100
48
100

938
000
938
000
938
000

SI 000

Anslagsökningen beror på att de reserverade medlen förbrukats. Styrel
sen räknar inte med någon väsentlig stegring i takten för inrättande av nya
tandpolikliniker.

Departementschefen
Jag biträder socialstyrelsens förslag och beräknar medelsbehovet till av
rundat 50 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till utrustning av polikliniker för folktand
vård för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag
av 50 000 kr.

F 12. Bidrag till nordiskt institut för odontologisk materialprovning
Nytt anslag (förslag) ........................................... 400 000
Med anledning av en rekommendation av Nordiska rådet (nr 16/1954)
tillsattes våren 1960 en nordisk kommitté med uppgift att utarbeta förslag
till en gemensam nordisk institution för provning av dentalmaterial. Kom
mittén lade 1961 fram ett betänkande, Prpvning af dentalmaterialer (Nor
disk utredningsserie 1961: 7), vilket remissbehandlades. Nordiska rådet
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beslöt därefter år 1963 att rekommendera regeringarna i de nordiska län
derna att upprätta en gemensam nordisk institution för provning av dentalmaterial och forskning i samband därmed (nr 25/1963).
Fortsatta nordiska överläggningar i frågan hölls under år 1964. Vid ett
hälsovårdsministermöte i Göteborg drogs vissa riktlinjer upp för institu
tionens uppgifter och organisation. Enighet nåddes vidare om att institu
tionen skulle vara förlagd till Sverige, som också skulle vara koordinerande
land. En utredningsman tillkallades av chefen för det svenska socialdepar
tementet för att göra en översyn av det tidigare framlagda förslaget. Ut
redningsmannen avlämnade år 1966 ett betänkande, Nordiskt institut för
provning av dentalmaterial (stencil S 1966: 2). Utredningsmannen utgick
enligt beslut vid ministermötet i Göteborg från att institutet skulle förläggas
till Sverige.
Vid ett nordiskt hälsovårdsministermöte i Saltsjöbaden år 1966 diskute
rades frågan ånyo. Från norsk sida föreslogs därvid att institutionen skulle
förläggas till Oslo. Vid mötet enades de nordiska hälsovårdsministrarna
om en sådan förläggning och beslöt att Norge skulle överta uppgiften som
koordinerande land. Därefter tillsatte det norska socialdepartementet en
kommitté med uppgift att utarbeta en detaljerad plan för ett dentalmaterialprovningsinstitut i Oslo. Kommittén avgav i april 1968 ett betänkande,
Nordisk institutt för odontologisk materialprpvning og forskning.
Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av följande svenska
myndigheter m. fl., nämligen socialstyrelsen, statens institut för folkhälsan,
statskontoret, statens provningsanstalt, universitetskanslersämbetet — som
inhämtat yttranden av dels rektorsämbetet vid universitetet i Göteborg efter
hörande av medicinska fakulteten och dels rektorsämbetena vid universi
teten i Lund och Umeå samt vid karolinska institutet efter hörande av resp.
odontologiska fakultet — Svenska landstingsförbundet, Svenska stadsför
bundet, sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsin
stitut (SPRI), Svenska Tandläkare-Sällskapet, Sveriges tandläkarförbund,
Sveriges tandvårdschefsförening, Dentallaboratoriernas riksförbund, Den
tal AB, AB Åhgrens dentaldepot, Svenska Dentalfabrikanters förening,
landstingens inköpscentral samt Guld- & Amalgambolaget AB.
Det norska betänkandet

Målsättning och arbetsuppgifter
Kommittén har grundat sitt förslag på tidigare utredningar och uttalan
den i ärendet. Därvid har kommittén utgått från att ett erkänt behov av
ett gemensamt nordiskt institut för odontologisk materialprovning och forsk
ning föreligger, att institutet skall vara en självständig institution med säte
i Oslo och skall finansieras efter vanliga regler för samnordiska institu
tioner, att man bör söka få en snabb och rationell början av institutets
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verksamhet genom att i ett första stadium utnyttja möjligheterna till sam
arbete med befintliga forskningsinstitutioner i Oslo, samt att man skall
dra upp planer för institutets permanenta verksamhet så att man på bästa
sätt kan utnyttja erfarenheterna från arbetet under det första skedet.
Institutets uppgift skall vara att genom provning, forskning, upplysnings
verksamhet och på annat sätt arbeta för att odontologiskt material som an
vänds i Norden fyller de krav som står i överensstämmelse med utveck
lingen på området.
Institutet skall genom systematisk provning undersöka kvalitén hos de
odontologiska material som marknadsförs i de nordiska länderna och offent
liggöra resultaten av dessa provningar. För varje produkt som skall provas
måste institutet först fastställa vilka kemisk-fysikaliska och klinisk-biologiska egenskaper som bör krävas. Institutet behöver därför expertis inom
områdena kemi, fysik och materialkunskap, biologi och odontologi. Frå
gan om fastställande av nordiska odontologiska standards betraktar kom
mittén som en fastare form av de krav som nyss nämnts. Troligen blir
det lämpligast att institutet till en början arbetar ut kriterier och provningsmetoder och sätter sig in i vad man i andra länder har av kriterier
och standards. Kommittén anser att institutets styrelse bör bedöma när
det är aktuellt att gå vidare med frågan om särskilda nordiska standards
och antar att det då kan komma i fråga att bilda en nordisk kommitté som
tillsammans med institutets styrelse kan arbeta med frågan.
Kommittén räknar med att det under de första åren blir nödvändigt att
begränsa antalet av de material och instrument som skall omfattas av in
stitutets arbete.
Beträffande forskningsverksamhet vid institutet anser kommittén att in
stitutet i första hand bör söka utveckla bättre kriterier och bättre metoder
för provningsverksamheten. I den utsträckning det i övrigt anses lämpligt
och ekonomiskt möjligt skall institutet också kunna arbeta med utveckling
av bättre odontologiska material och instrument och lämpligare metoder
för användning av sådana.
Institutet skall vidare genom systematisk upplysningsverksamhet sörja
för att resultaten av dess arbete blir kända för tandläkare, tandtekniker,
odontologiska institutioner, tillverkare och uppköpare av dentalmaterial
och andra intressenter.
Slutligen föreslår kommittén att institutet inom ramen för sitt arbets
område skall kunna lägga fram egna förslag till deltagarländernas myn
digheter.

Organisation
Kommittén föreslår att institutet i det inledande skedet skall samarbeta
med Oslo universitets odontologiska fakultet och med Sentralinstitutt for
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Industriell forskning (SI) men ändå från början få en fullt självständig
ställning.
Institutet skall ledas av en styrelse med två medlemmar från varje del
tagarland, utsedda av vederbörande lands regering. I de föreslagna stadgar
na ingår en bestämmelse om att person som har ekonomiska intressen i
sådan verksamhet som institutet kontrollerar inte skall få utses till ledamot
av styrelsen.
Institutet bör ha två fackavdelningar, en klinisk-biologisk och en kemiskfysikalisk. Den fasta personalen föreslås uppgå till sju personer. Institutets
chef skall utses av styrelsen och bör ha vetenskapliga meriter inom det kli
niskt-biologiska området. Han bör ha en vetenskapligt utbildad medhjäl
pare inom samma område. För den kemisk-fysikaliska avdelningen behövs
också en kvalificerad ledare. Därjämte föreslås tre tjänster för lägre tek
nisk personal samt en tjänst som sekreterare. Institutet beräknas kunna
få hjälp från SI med vissa kontorsgöromål.
Institutet föreslås bli förlagt till Blindern-området, där Oslo universitet
har en stor del av sin verksamhet. Till en början kan institutets biologisk
kliniska verksamhet beredas plats i odontologiska fakultetens laboratorier
och den kemisk-fysikaliska verksamheten och kontorsgöromålen i SI:s lo
kaler.
Kommittén har räknat med att institutet skall kunna börja sitt arbete
under år 1969.

Ekonomi
Kommittén har beräknat totalkostnaden för institutet under de tre första
verksamhetsåren till 4 milj. n. kr. (2 840 000 sv. kr.). Kommittén anser
det nödvändigt att anslagen till institutet ges på sådant sätt att det blir
möjligt att föra över medel från ett räkenskapsår till nästa.
Lönerna för den vetenskapliga personalen bör sättas så att man kan få
kvalificerade sökande från hela Norden. Chefen för institutet föreslås få
lön motsvarande lönen till en professor i odontologi i Sverige.
Kostnaderna föreslås fördelade mellan åren 1969, 1970 och 1971 enligt
följ ande.
1969

1970

1971

Summa

Drift...........................................................
Utrustning................................................

800 000
100 000

1 200 000
300 000

1 500 000
100 000

3 500 000
500 000

Summa norska kr....................................
(motsvarande i svenska kr.) ...............

900 000
620 000

1 500 000
1 070 000

1 600 000
1 150 000

4 000 000
2 840 000

Kommittén föreslår att utgifterna fördelas mellan länderna efter brut
tonationalprodukten. Beräknat efter 1964 års bruttonationalprodukt blir
fördelningen mellan deltagarländerna följande.
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1969

Danmark
Finland
Norge
Sverige

22
18
16
44

%......................
%......................
%......................
%......................

...............
...............
...............
...............

Summa norska kr.

198
162
144
396

000
000
000
000

900 000

1970
330
270
240
660

000
000
000
000

1 500 000

1971
352
288
256
704

000
000
000
000

1 600 000

Summa
880
720
640
1 760

000
000
000
000

4 000 000

Remissyttranden

Flertalet remissinstanser har tillstyrkt förslaget, i de flesta fall dock med
vissa ändringar eller tillägg. Endast Guld- & Amalgambolaget har ställt sig
klart avvisande till förslaget. Statens provningsanstalt har inte ansett sig
böra ta ställning till frågan om institutets inrättande som sådant eller dess
lokalisering och har i övrigt kritiserat detaljer i förslaget.
Socialstyrelsen beklagar att förslaget nu begränsats så väsentligt i jäm
förelse med de tidigare förslagen. Trots att förslaget enligt styrelsens me
ning inte är ägnat att tillfredsställa det behov som föreligger inom området,
finner styrelsen dock att inrättandet av institutet kan bli av så stort värde
att styrelsen anser sig böra tillstyrka förslaget. Styrelsen framhåller vikten
av att den slutliga utbyggnaden till en självständig institution snarast kom
mer till stånd.
Statens provningsanstalt anser det direkt olämpligt att institutet skulle
dels fungera som standardiserande, normerande och godkännande myndig
het, dels jämsides därmed bedriva provnings- och kontrollverksamhet.
SPRI pekar på att verksamheten i den första etappen till sin omfattning
på intet sätt kan nå upp till målsättningen i det nordiska betänkandet
»Prpvning af dentalmaterialer», vilket skulle tjänstgöra som riktlinje för
utredningen och ej heller till den minskade verksamhet som föreslås i den
svenska utredningen år 1966. SPRI förutsätter därför, att pågående forsk
nings- och utvecklingsarbeten inom för institutet aktuella områden vid hög
skolor, universitet etc. tills vidare skall fortsätta i minst samma takt som
för närvarande och att institutet så långt möjligt håller sig väl underrättat
om sådant arbete.
Landstingens inköpscentral påpekar att avsaknaden av en målinriktad
forskning beträffande dentalmaterial och enhetliga kvalitetsnormer bl. a.
har försvårat igångsättande av inhemsk tillverkning vid företag, som inte
har de stora företagens resurser till sitt förfogande.
Dentallaboratoriernas riksförbund förutsätter att en nordisk odontologisk
expertkommitté utarbetar tillämpliga standards, självklart under behörigt
hänsynstagande till redan befintliga internationella sådana. Utarbetandet av
standards bör alltså inte ingå i provningsanstaltens uppgifter.
Enligt SPRI:s mening är några av de mest väsentliga frågorna för insti
tutet vilka materialslag som man i första hand ämnar ägna sig åt och efter
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vilka metoder kriterierna för materialen och de provade utrustningsdetal
jerna skall utarbetas och fastställas. SPRI anser att kommitténs förslag
på denna punkt är alltför vaga.
Den odontologiska fakulteten vid universitetet i Umeå anser det välbe
tänkt med en viss orienterande forskningsverksamhet enligt den norska
kommitténs förslag, men föreslår att institutet skall bedriva forskning på
bredare front rörande de dentala materialen när det initiala skedet passe
rats och t. ex. provningsmetoder och standards utarbetats.
SPRI anser att man bör vara försiktig med begreppet forskning och tycker
att ett systematiskt utvecklingsarbete beträffande provningsmetoderna
bättre täcker den verksamhet som kommittén kallar forskning. En viss mål
inriktad forskning, exempelvis rörande biologisk materialprovning är dock
att vänta och möjligheter att ta emot gästforskare bör också tillvaratas.
Svenska Tandläkare-Sällskapet och Sveriges tandläkarförbund framhål
ler att den mycket snabba utvecklingen av utrustningssidan gett anledning
till en allt intensivare forskning över tandläkarnas arbetssätt och arbets
förhållanden. Det synes organisationerna angeläget att institutet som en
av sina väsentligare uppgifter i samarbete med kliniska och teknologiska
institutioner etablerar provning av olika utrustningsdetaljer såsom rote
rande instrument, belysningsanordningar, elektrisk utrustning etc.
Beträffande den systematiska upplysningsverksamheten rörande insti
tutets arbete påpekar statskontoret att varken styrelsens och personalens
sammansättning eller resurserna i övrigt torde möjliggöra några mer kvali
ficerade uppgifter på området. Den upplysningsverksamhet det rör sig om
synes emellertid vara förhållandevis okomplicerad. De målgrupper det gäl
ler kan lätt nås via publikationer, bransch- och facksammankomster, adress
register och liknande. Om systematisk upplysningsverksamhet också skall
riktas direkt till allmänheten — såsom slutgiltig konsument och därmed
indirekt intressent i institutets arbete — bör resurserna för upplysnings
verksamheten bli helt andra än vad som nu föreslagits. Statskontoret förut
sätter dock att sådan informationsspridning inte är aktuell.
Flera remissinstanser, t. ex. socialstyrelsen, SPRI, Svenska TandläkareSällskapet och Sveriges Tandläkarförbund, påpekar att den norska kom
mittén vid behandlingen av frågan om åstadkommandet av standards
för tandvårdsmateriel inte synes ha beaktat det betydelsefulla
arbete som härvidlag pågår på det internationella planet, t. ex. inom den
internationella standardiseringskommittén (International Standardization
Committee) som har en teknisk kommitté för tandvårdsmateriel, ISO TC
106, Dentistry, till vilken ett flertal länder, däribland Sverige, anslutit sig.
Odontologiska fakulteten vid karolinska institutet framhåller att prov
ning av tandvårdsmateriel efter internationella standards också pågår vid
ett flertal officiella institutioner i Australien, England, Schweiz och U.S.A.
och vid odontologiska fakulteter i Danmark, England, Holland och Tyskland,
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där såväl teknologisk grundforskning som applikationsforskning nått hög
nivå.
Beträffande institutets organisation betonar flera remiss
instanser vikten av att institutet får en fullt självständig ställning men
också betydelsen av ett nära samarbete med befintliga forskningsinstitu
tioner.
Socialstyrelsen anför att framförallt ledaren av den fysikalisk-kemiska
avdelningen vid sin sida bör ha i vart fall en men helst två egna medarbetare
— vetenskapligt skolade assistenter — varav en inriktad på tekniska pro
blem, för att inte vara nödsakad att i varje detalj och för varje arbetsupp
gift behöva repliera på Sentralinstituttet. Samarbete bör ske inte bara med
odontologiska fakulteten i Oslo utan även med övriga odontologiska fakul
teter i Norden.
Även den odontologiska fakulteten vid karolinska institutet anser en
starkare personell organisation krävas främst på den fysikalisk-kemiska
sidan. Fakulteten anser också att styrelsen för institutet bör innehålla så
dan odontologisk expertis att tillsättandet av de högre forskningstjänsterna
sker på betryggande objektivt sätt.
Rektorsämbetet vid universitetet i Lund förutsätter ett opartiskt tillsätt
ningsförfarande med full offentlighet för alla handlingar i likhet med tillsättningsförfarandet i Sverige vid professur resp. laboratur i vart fall för
de tre högre tjänstemännen. Klagoinstanser skall finnas angivna i insti
tutets stadgar.
Odontologiska fakulteten vid universitetet i Umeå påpekar att sedan in
stitutets verksamhet stabiliserats lokalutrymmen bör finnas tillgängliga
för forskare under faser i deras forskningsprojekt som har direkt anknyt
ning till institutets arbete.
För att institutet skall få absolut auktoritet och kunna arbeta med
nödvändig objektivitet, anser Dentallaboratoriernas riksförbund att insti
tutets ekonomi måste vara helt fristående. Den får inte göras beroende av
arvoden som kan tas upp i samband med institutets kontrolluppgifter.
Statskontoret framhåller att det i tidigare yttrande över det nordiska be
tänkandet i frågan bl.a. uttalat, att institutets provningsverksamhet bör
vara avgiftsbelagd, enär ökade förutsättningar för ekonomisk drift därige
nom torde kunna vinnas. Verket förordar, att institutets kommande sty
relse undersöker möjligheterna att förena reguljär provningsverksamhet
med uppdragsforskning för producenter av odontologiskt material.
Departementschefen

Det har länge funnits behov av en enhetlig och objektiv provning och
bedömning av dentalmaterial. Redan 1954 rekommenderade Nordiska rådet
regeringarna i de nordiska länderna att sätta till en kommitté med uppgift
att utarbeta förslag till upprättande av en gemensam nordisk institution för
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provning av dentalmaterial. Som framgår av det föregående har inte mindre
än tre särskilda utredningar företagits i ämnet, som också vid olika till
fällen gjorts till föremål för diskussioner vid nordiska hälsovårdsministermöten och föranlett nya rekommendationer av Nordiska rådet.
Nu föreligger ett norskt kommittéförslag, som i huvudsak bygger på de
tidigare utredningarna. — Enligt förslaget skall institutet vara en själv
ständig institution med säte i Oslo. Institutets uppgift skall vara att genom
provning, forskning, upplysningsverksamhet och på annat sätt arbeta för
att odontologiskt material som används i Norden fyller de krav som står i
överensstämmelse med utvecklingen. I arbetet skall även ingå att klargöra
behovet av nordiska standards på området.
Kommittén föreslår vidare att institutet i det inledande skedet samar
betar med Oslo universitets odontologiska fakultet och med Sentralinstituttet
for Industriell forskning. Institutet skall ledas av en styrelse med represen
tanter för de fyra nordiska staterna och bestå av två fackavdelningar, en
ldinisk-biologisk och en kemisk-fysikalisk. Den fasta personalen föreslås
under institutets första verksamhetsperiod utgöra institutionschefen och
två kvalificerade tjänstemän, vilka alla skall vara vetenskapligt utbildade,
samt fyra lägre tjänstemän.
Totalkostnaden för institutet under de tre första verksamhetsåren, 1969—
1971, beräknar kommittén till 2 840 000 sv. kr. Utgifterna föreslås bli för
delade mellan staterna efter bruttonationalprodukten. Beräknat efter 1964
års bruttonationalprodukt skulle Sveriges andel under de tre åren bli sam
manlagt i runt tal 1,3 milj. sv. kr.
Flertalet remissinstanser har tillstyrkt kommittéförslaget och framhållit
angelägenheten av att institutet kommer till stånd utan dröjsmål. Själv
finner jag behovet av det föreslagna institutet vara klarlagt och tillstyrker
att det inrättas. Jag vill starkt betona vikten av att institutet får en helt
självständig ställning och att dess styrelseledamöter och personal är obe
roende av utanförstående kommersiella eller andra intressen. Denna grund
förutsättning rubbas inte av den föreslagna lokalmässiga anknytningen
till nyssnämnda institutioner i Oslo. Det är också, som några remissinstan
ser framhållit, lämpligt att institutet utnyttjar de resurser för provtagning
som redan finns vid de statliga provningsanstalterna i Norden. Över huvud
taget är det angeläget att institutet etablerar samarbete med provningsanstalter samt tekniska och odontologiska högskolor inom samtliga berörda
länder. I fråga om fastställande av standards bör institutet uppmärksamma
det betydelsefulla arbete på området som sker på det internationella planet.
Den forskning som skall bedrivas vid institutet bör vara målinriktad,
främst på utvecklingen av provningsmetoder. Informationsverksamheten vid
institutet synes i första hand böra rikta sig till tillverkarna, folktandvår
dens huvudmän och tandläkarna.
Den föreslagna personaluppsättningen vid institutet under den första
4 — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 7
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verksamhetsperioden är förhållandevis begränsad, och personalen kommer
att huvudsakligen tas i anspråk för bedömning av kvalitetsfrågor och mot
svarande problem. På sikt kan det dock finnas skäl att diskutera en ut
vidgning av institutets verksamhet till att vid sidan av en kvalitetskontroll
även omfatta en aktiv pris- och marknadsinformation.
Mot den föreslagna organisationen av institutet har jag i huvudsak inga
erinringar. Likaledes kan jag godta kommitténs förslag till finansiering av
verksamheten och den framlagda kostnadsramen. Institutet bör få möj
ligheter att skaffa sig kostnadstäckning för arbete som utförs efter fram
ställning av dem som tillverkar, handlar med eller förbrukar odontologisk!
material.
Det norska kommittéförslaget och däröver avgivna yttranden har disku
terats vid dels ett hälsovårdsministermöte, dels ett möte mellan repre
sentanter för de nordiska departementen och centralmyndigheterna på häl
so- och sjukvårdens område, vilka hållits i Oslo i augusti resp. oktober 1968.
Enighet uppnåddes därvid om att rekommendera de nordiska regeringarna
att ansluta sig till kommittéförslaget. Vissa smärre jämkningar i förslaget
gjordes samtidigt, varvid de synpunkter jag här gett uttryck för i allt vä
sentligt blivit beaktade.
För ändamålet bör föras upp ett särskilt anslag, kallat Bidrag till nor
diskt institut för odontologisk materialprovning. Anslaget bör vara reserva
tionsanslag och för budgetåret 1969/70 tas upp med 400 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
a) bemyndiga Kungl. Maj :t att träffa avtal med Dan
mark, Finland och Norge om upprättande av ett nordiskt in
stitut för odontologisk materialprovning i enlighet med vad
jag förordat i det föregående;
b) till Bidrag till nordiskt institut för odontologisk mate
rialprovning för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservations
anslag av 400 000 kr.

F 13. Epidemiberedskap m.m.

1967/68 Utgift .................................................... 1 253 960
1968/69 Anslag .................................................... 1 000 000
1969/70 Förslag ............................................... 1 300 000
Anslaget kan betecknas som ett allmänt beredskapsanslag för hälso- och
sjukvården så vitt avser smittsamma sjukdomar.
Från anslaget utbetalas ersättning för vissa kostnader och förluster som
uppkommit på grund av myndighets ingripande med stöd av epidemilagen
eller livsmedelsstadgan för att förhindra spridning av smittsam sjukdom
(kungörelsen den 18 maj 1956, nr 296, om ersättning av statsmedel i vissa
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fall vid ingripanden i hälsovårdens intresse). Vidare utgår ersättning till
smittbärare som genom myndighets ingripande med stöd av epidemilagen,
livsmedelsstadgan eller mejeristadgan underkastas observation, isolering
eller eljest inskränkning i arbetet (lagen den 18 maj 1956, nr 293, om er
sättning till smittbärare).
Från anslaget bestrids även vissa kostnader för planläggning av epidemi
beredskap inom riket, för medicinsk katastrofberedskap och för viss kurs
verksamhet för blivande länsläkare, sj ömansläkare och läkare i förebyg
gande mödra- och barnavård samt slutligen kostnader för bl. a. åtgärder i
epidemiförebyggande syfte avseende den internationella trafiken, vissa kon
ferenser m. m.
Kostnadsutvecklingen framgår av följande tabell.

1. Ersättningar för kostnader
och förluster vid ingripan
den i hälsovårdens intresse
(statskontoret).......................
2. Ersättning för förlorad ar
betsförtjänst
a) Tillfälliga smittbärare
(riksförsäkringsverket)..
b) Kroniska smittbärare
(länsstyrelserna)..............
3. Viss planerings-, beredskapsoch kursverksamhet (social
styrelsen) ................................
Summa

1965/66

1966/67

1967/68

77 307

160 099

290 570

841 566

705 965

776 397

31 393

506 095

71 254

167 349

122 016

115 739

1 117 615

1 494 175

1 253 960

Socialstyrelsen
3. Styrelsen beräknar följande medelsbehov för sin verksamhet under
budgetåret 1969/70.
1.
2.
3.
4.

Planläggning av epidemiberedskap inom riket................................................................
Medicinsk katastrofberedskap..............................................................................................
Viss kursverksamhet...............................................................................................................
Diverse kostnader, främst för epidemiförebyggande åtgärder med avseende på den
internationella trafiken...........................................................................................................

20 000
20 000
30 000
30 000
100 000

Beloppet och fördelningen är oförändrade från budgetåret 1968/69. Till
kurser för läkare m. fl. i förebyggande mödra- och barnavård begär social
styrelsen emellertid medel under annat anslag (G15).

Departementschefen
Staten ersätter i vissa fall kostnaderna för läkemedel vid behandling i
öppen vård av venerisk sjukdom (prop. 1968: 1 bil 7 s. 101, SU 5 rskr 5).
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Dessa föga betydande kostnader bör fr. o. m. budgetåret 1969/70 bestridas
från detta anslag .
Med hänsyn till medelsförbrukningen under budgetåret 1967/68 för er
sättning till smittbärare m. m. bör anslaget räknas upp med 300 000 kr.
till 1,3 milj. kr.
Jag hemställer, att Ivungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Epidemiberedskap m. m. för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 1 300 000 kr.
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G. Universitetssjukhus m. m.
G 1. Karolinska sjukhuset: Driftkostnader
1967/68 Utgift ...............................................
1968/69 Anslag...............................................
1969/70 Förslag ........................................

135 811 126>
133 319 0()0>
183 405 000

1 Anslagen Karolinska sjukhuset: Avlöningar och Karolinska sjukhuset: Omkostnader

År 1931 träffade staten avtal med Stockholms stad och Stockholms läns
landsting om samarbete för uppförande och drift av karolinska sjukhuset.
Sjukhuset skulle enligt avtalet uppföras genom statens försorg och anslutas
till karolinska institutet.
Den vid sjukhuset meddelade kliniska utbildningen för medicine kandi
dater är dimensionerad för ett årligt intag av 80 studerande inom grund
disciplinerna. Vidare är sjukhuset regionsjukhus för stockholmsregionen
och skall svara för viss sjukvård inom storstockholmsområdet. Vid sjuk
huset bedrivs kvalificerad forskning.
Karolinska sjukhuset har f. n. ca 1 750 disponibla vårdplatser, varav sta
den enligt avtal disponerar 626 och länet 281. I sjukhusets öppna vård var
antalet besök 331 655 år 1967.
Under sjukhusdirektionen leds sjukhuset av en sjukhusdirektör, som
vid sin sida har en chefsläkare. Vidare finns en biträdande sjukhusdirektör.
Sjukhuset har ca 50 kliniker och andra fristående avdelningar. Administra
tionen vid sjukhuset är uppdelad på fyra byråer, nämligen en administrativ
byrå, en personalbyrå, en driftbyrå och en planeringsbyrå.

Personal
Läkarpersonal....................................................
Administrativ personal................................................
Psykologer, kuratorer och rehabiliteringspersonal. ...
Sjuksköterskepersonal m. fl...............................................
Laboratorie- och sjukvårdsteknisk personal...............
Övrig vårdservicepersonal.................................................
Ekonomipersonal.................................................................

Anslag
Avlöningar till tjänstemän...............................................,.
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation.........
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70..........
Arvoden och särskilda ersättningar..............................
Sjukvård m. m. åt personalen........................................
Reseersättningar..................................................................
Därav utrikes tjänsteresor.............................................

1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Direktionen
Dep. chefen

317
311
71
1 180
165
625
411

+ 16
+ 26
+ 43
+ 15
+ 50
—

+ 23%
+ 4
+ 39
—

3 080

+ 160%

+ 85

+ 7
+ 10

+ io%

101 739 000 + 12183 000 + 9 761 000
—
—
1 665 000
190 000
40 000
4 000

+ 25128
+ 1 074
+ 348
+
20
+
15

000
000
000
000
000
—

+ 25 128 000
+ 700 000
+ 385 000
20 000
+
10 000
+
Ete —
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Beräknad ändring 1969/70

1968/69
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande lokaler . ..
b) Beräknad ändring av lokalhyror till budgetåret
1969/70.............................................................................
c) Bränsle, lyse, vatten..................................................
d) Övriga expenser...........................................................
Övriga utgifter
a) Underhåll och komplettering av inventarier.........
b) Tvätt och renhållning................................................
c) Kosthåll..........................................................................
d) Läkemedel......................................................................
e) Förbrukningsartiklar m. m. för sjukvården.........
f) Datamaskintid..............................................................
g) Automatisk databehandling......................................
h) Diverse utgifter............................................................

Inkomster vid sjukhuset, redovisade på driftbudgetens
inkomstsida.........................................................................

Direktionen

Dep.chefen

— + 8 821 000 + 8 821 000

_ +
2 000 000
1 165 000 +
3 600
2 700
3 700
6 400
10 000

000
000
000
000
000
—
—
120 000

312 000 +

986 000

—

535 000 +

+ 1 400
50
+
+ 300
+ 1 600
+ 1 000
+ 485
+ 370
30
4133 319 000 + 53 671

000
000
000
000
000
000
000
000

—

435 000

700
+
50
+
+ 300
+ 1 000
+ 1000
+ 400
+ 370
20
+
000 + 50 086

000
000
000
000
000
000
000
000
000

90 000 000 + 15 813 000 + 17 000 000

Direktionen för karolinska sjukhuset
Verksamheten vid sjukhuset har under de senare åren präglats av dels
ett långsiktigt moderniserings- och rationaliseringsarbete, vilket innefattas
i ett successivt förverkligande av 1964 års generalplan, dels pågående för
sök i samarbete med statskontoret att utnyttja datatekniken i sjukhusets
tjänst. Uppgiften att utarbeta och efter hand genomföra en ny organisa
tion och driftform för sjukhuset kräver betydande insatser.
1. Löne- och prisomräkning m. m. + 44 064 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror + 33 949 000 kr. samt för ökade kostnader för
extra övervakningspersonal + 1 300 000 kr.
2. Vid karolinska sjukhuset bör successivt byggas upp en särskild klinisk-farmakologisk enhet med uppgift bl. a. att pröva läkemedels farmako
logiska egenskaper, lämna råd om preparat och terapirutiner, följa biverk
ningar av läkemedel samt medverka i undervisning och klinisk forskning
på området. I första hand bör en sektion för pediatrik och gynekologi kom
ma till. För ledningen av sektionen bör en tjänst som överläkare i klinisk
farmakologi inrättas. —- Arbetssituationen vid allergologiska klinikens öpp
na mottagning är otillfredsställande. Patienternas väntetider har förlängts.
Kliniken bör tillföras en tjänst för biträdande överläkare, vilken tills vi
dare bör vara extra, då dermato-allergologins ställning inom sjukvården kan
komma att prövas om. — Barnkirurgiska kliniken, som har färre biträ
dande överläkare än motsvarande kliniker i landet, bör få ännu en sådan
läkare. Med Kungl. Maj :ts medgivande är en personlig sådan tjänst redan
inrättad som extra. — Direktionen har låtit utreda förhållandena vid den
neurokirurgiska kliniken. För att klinikens vård- och behandlingskapaci-
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tet skall kunna ökas och varje sektion inom kliniken skall kunna ställas
under en överordnad läkares ledning bör kliniken tillföras ytterligare en
biträdande överläkare. — Vid psykiatriska kliniken bör inrättas en tjänst
som biträdande överläkare för psykiatrisk rehabiliteringsverksamhet. Tjäns
ten är redan med Kungl. Maj :ts medgivande inrättad som extra. — Sjuk
husets nya högvoltstation med modern strålbehandlingsapparatur ökar ra
diumhemmets behandlingskapacitet betydligt. För arbetet bl. a. med att
utveckla behandlingsmetoder vid högvoltstationen behövs en biträdande
överläkare vid radiumhemmets allmänna avdelning. — Urologiska kliniken
har fått utökade lokaler och utvidgat verksamheten. Klinikens överläkare
har förordnats som biträdande chefsläkare. Dessa förhållanden motiverar
att en tjänst som biträdande överläkare inrättas vid kliniken.
Patienter med vissa rubbningar i hj ärtrytmen kan genom operation för
ses med en artificiell impulsgivare, s. k. pacemaker, som ger patienten nor
mal pulsfrekvens. Pacemakerverksamheten i storstockholmsområdet bör
fördelas mellan serafimerlasarettet, som behandlar patienter från Stock
holms stad, och karolinska sjukhuset, som behandlar patienter från områ
dets övriga delar. Direktionen har i annat sammanhang lagt fram förslag
om anordnande vid karolinska sjukhuset av lokaler för öppen mottagning
och kontroll samt för sluten vård för pacemakerverksamheten. Ansvaret
för verksamheten bör anförtros en biträdande överläkare vid medicinska
kliniken. Vidare erfordras en underläkare för behandling och vård av pacemakerfallen vid medicinska kliniken samt en underläkare för erforderliga
fysiologiska undersökningar vid thoraxklinikernas fysiologiska laborato
rium. Nämnda tre läkartjänster bör inrättas.
Med hänsyn till den omfattande verksamheten vid den centrala anestesiavdelningen, koagulationslaboratoriet, den neuroradiologiska avdelningen
samt de plastikkirurgiska och reumatologiska klinikerna bör en underlä
kartjänst inrättas vid var och en av nämnda fem sjukvårdsenheter. Vidare
utför en underläkare vid radiopatologiska institutionens cytologiska labo
ratorium, som betalas av cancerföreningen, numera till huvudsaklig del
kliniskt-diagnostiskt arbete. Föreningen har därför förutsatt, att sjukhuset
skall avlöna underläkaren fr. o. m. budgetåret 1969/70. Genom inrättande
av ifrågavarande underläkartjänst görs också en fortlöpande utbildning
av läkare i cytologisk diagnostik möjlig.
Sammanfattningsvis föreslår direktionen en ökning av läkarpersonalen
med en överläkare, sju biträdande överläkare och åtta underläkare.
(+ 1 289 931 kr.)
3. Kliniskt-bakteriologiska laboratoriet innefattar bl. a. en virussektion
under ledning av en biträdande överläkare med självständigt ansvar för
den kliniska virologin. Sektionens självständiga ställning som klinisk ser
viceenhet motiverar att tjänsten som biträdande överläkare ändras till
en överläkartjänst. — Ett särskilt arbetslag med läkare från radium

104

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 7: Socialdepartementet

hemmet samt de medicinska och kirurgiska barnklinikerna har bildats för
nya diagnos- och behandlingsmetoder i fråga om elakartade tumörer hos
barn. Den i laget ingående underläkaren från barnmedicinska kliniken sva
rar för diagnosen och behandlingen av medicinska blodsjukdomar och är
expert på kemoterapi vid ifrågavarande tumörer. För att verksamheten skall
kunna bevaras, bör en tjänst som biträdande överläkare inrättas i utbyte
mot en underläkartjänst vid barnmedicinska kliniken. — Barnpsykiatriska
kliniken saknar en läkare i ansvarig ställning som kan biträda klinikens
överläkare i sjukvården m. m. Därför bör en underläkartjänst vid kliniken
bytas ut mot en tjänst som biträdande överläkare. — Under budgetåret
1969/70 tillförs den psykiatriska kliniken en paviljongbyggnad för bl. a.
öppen mottagning, vilket medger en utökning av verksamheten. För akut
mottagningen behövs en biträdande överläkare samtidigt som en underläkar
tjänst kan dras in.
Direktionen föreslår- alltså att sammanlagt en överläkartjänst och två
tjänster som biträdande överläkare inrättas i utbyte mot tre underläkar
tjänster vid de nämnda sjukvårdsenheterna. (+48 501 kr.)
4. Inom sektionen för medicinsk genetik vid endokrinologiska kliniken
har ett kliniskt-genetiskt laboratorium börjat byggas upp. Avgifterna för
laboratoriets tjänster, som erläggs av vederbörande sjukvårdshuvudmän,
är beräknade för att ge full kostnadstäckning. För ledningen av labora
toriet bör ett arvode utgå till en läkarkonsult för ca 15 timmar i veckan.
—- Posten för arvoden vid giftinformationscentralen bör med hänsyn till
belastningen räknas upp från f. n. 18 000 kr. till totalt 23 000 kr. — Med
laboraturen i koagulationsforskning vid karolinska institutet bör förenas
föreståndarskapet för koagulationslaboratoriet vid karolinska sjukhuset.
Föreståndararvodet får bestämmas genom förhandlingar. Om förut berörda
underläkartjänst inrättas vid koagulationslaboratoriet och förslaget om
föreståndarskapet vinner bifall kan ett konsultarvode vid laboratoriet om
36 000 kr. dras in. (+ 7 940 kr.)
5. Den nämnda pacemakerverlcsamheten kräver utöver läkar per sonalen
följande personal, nämligen tre sjuksköterskor och en undersköterska vid
medicinska kliniken samt en sjuksköterska vid thoraxklinikernas fysio
logiska laboratorium. (+ 162 257 kr.)
6. För den önskvärda ökningen av neurokirurgiska klinikens vård- och
behandlingskapacitet fordras utöver berörda biträdande överläkare även två
sjuksköterskor (varav en med halvtidstjänstgöring), en undersköterska,
två barnsköterskor (varav en med halvtidstjänstgöring) samt fyra sjuk
vårdsbiträden. (+ 217 068 kr.)
7. Om koagulationslaboratoriet skall kunna fullgöra sina sjukvårdsupp
gifter måste det få personalförstärkning med en förste laboratorieassistent,
en laboratorieassistent och ett ekonomibiträde. (+ 94 051 kr.)
8. För rutinarbetet vid nämnda kliniskt-genetiska laboratorium inom
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endokrinologiska kliniken behövs i första hand två laboratorieassistenter.
(+64 442 kr.)
9. Vissa projekt vid sjukhuset rörande automatisk databehandling, som
efter försöksdrift övergått i rutindrift, förutsätts fortsättningsvis belasta
sjukhusets anslag i den mån de efter slutlig utvärdering befinns ge avsedda
rationaliseringsvinster. I samband härmed föreslås att vissa tjänstemän,
som medverkat i försöks- och utvecklingsarbetet och som hittills avlönats
över det till statskontorets förfogande ställda anslaget Viss försöksverk
samhet inom statsförvaltningen m. m., förs över till sjukhusets stat och
bildar en driftorganisation för av sjukhuset administrerade ADB-projekt.
Direktionen föreslår därför att tjänster för följande personal inrättas vid
sjukhuset, nämligen en byrådirektör, två förste byråsekreterare (program
merare), en byråassistent, två kontorsskrivare, fem kansliskrivare och två
kontorister. Härutöver behövs 340 000 kr. för arvoden till konsulter för
system- och programmeringsarbetet bl. a. för ett planerat nytt personaladministrativt datasystem vid sjukhuset. (+ 821 176 kr.)
10. För övervakning dygnet runt vid en nyinrättad hjärtinfarktenhet
vid medicinska kliniken fordras fyra sjuksköterskor (varav en med halv
tidstjänstgöring) och fyra undersköterskor (varav en med halvtidstjänst
göring). (+ 214 035 kr.)
11. Arbetarskyddsverksamheten vid sjukhuset sköts f. n. av en läkare
på deltid. En arbetsplats som karolinska sjukhuset med riskfyllda arbets
uppgifter spridda i olika byggnader fordrar emellertid tillgång till en skyddsingenjör med uppgift att under ledning av biträdande överläkaren vid
yrkesmedicinska kliniken övervaka skyddsarbetet, upprätthålla kontakter
med arbetsledare och skyddsombud samt inspektera skyddsanordningar
m. m. (+ 63 040 kr.)
12. Kuratorsorganisationen behöver en kontorsskrivare, som kan ägna sig
åt arbetet med placering av långtidssjuka patienter i andra vårdformer än
akutsjukhusets. (+ 32 221 kr.)
13. Elektroteknisk sakkunskap fordras för skötsel och underhåll av dyr
bar och komplicerad elektronisk apparatur vid laboratorier och kliniker,
invändningen av olika typer elektromedicinsk apparatur innebär säker
hetsrisker. Ansvaret för skötseln av dessa apparater bör inte vila på läkare,
som saknar utbildning för uppgiften. En tjänst som ingenjör bör inrättas.
Tjänsteinnehavaren skall bl. a. svara för säkerhetstjänsten vid använd
ningen av medicinsk apparatur samt stå klinik- och laboratoriechefer till
tjänst vid skötsel och underhåll av ifrågavarande apparatur. Vidare bör en
tjänst som laboratorieingenjör inrättas vid kliniskt-fysiologiska centralla
boratoriet för att läkarna vid laboratoriet skall avlastas ansvaret för skötsel
och underhåll av där befintlig teknisk apparatur. (+ 109 534 kr.)
14. Som kompensation för bortfall av elevarbetskraft genom beslutad
4* —Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 7
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omläggning av sjuksköterskeutbildningen (prop. 1965:161, SU 181, rskr
430) bör inrättas ytterligare åtta barnskötersketjänster. (+ 225 533 kr.)
15. Beslutad arbetstidsförkortning (från 45 till 42+2 timmar per vecka)
fr. o. m. den 1 januari 1968 medför ett behov av ytterligare personal, näm
ligen 6 barnsköterskor (varav en med halvtidstjänstgöring) och 37 sjuk
vårdsbiträden. (+ 1 050 691 kr.)
16. För sekreterar- och expeditionsgöromål föreslås vissa personalför
stärkningar. Åtta kliniker och avdelningar bör sålunda tillföras vardera
en kansliskrivare, därav en med halvtidstjänstgöring. Vidare bör fyra kon
tor sbiträdestjänster inrättas, varav en halvtidstjänst. (+ 306 897 kr.)
17. Med hänsyn till dels ökade arbetsuppgifter, dels önskvärda omorga
nisationer för att effektivisera arbetet vid sjukhuset behövs ytterligare per
sonalförstärkningar med sammanlagt 41 tjänster vid olika kliniker, labo
ratorier och avdelningar vid sjukhuset. Sålunda behövs en biträdande psy
kolog vid barnpsykiatriska kliniken (halvtid), en socialutredningsassistent,
en instruktionssköterska, en instruktionslaboratris (halvtid), tre kura
torer, en laboratorieingenjör, tre sjukgymnaster, en förskollärare, två förste
laboratorieassistenter, tio sjuksköterskor (varav en halvtid), tre labora
torieassistenter, en cytologassistent (halvtid), en tandtekniker, två arbetsterapevter, tre undersköterskor, åtta sjukvårdsbiträden och en institutionsvaktmästare. Samtidigt föreslås att en förste laboratorieassistent med halv
tidstjänstgöring byts ut mot en instruktionslaboratris med samma tjänst
göring. (+ 1 382 768 kr.)
18. Utredningsarbetet rörande automatisk databehandling vid sjukhuset
bär som nämnts under punkt 9 tidigare bekostats från anslag under sjunde
huvudtiteln. I samband med att sjukhuset bildar en driftorganisation för
vissa ADB-projekt, som skall övergå i rutindrift, bör omkostnaderna be
talas från karolinska sjukhusets anslag. Sålunda beräknas i stora drag
omkostnaderna till 2 000 kr. för reseersättningar, 200 000 kr. för blanket
ter, hålkort m. m., 150 000 kr. för viss servicestansning, 18 000 kr. för oför
utsett, 235 000 kr. för maskintid för tidigare i försöksdrift utvecklade rutin
projekt, 75 000 kr. för maskintid i anslutning till en särskild utredning om
ett nytt redovisningssystem för sjukhuset och 175 000 kr. för maskintid
för ett personaladministrativt datasystem. (+ 855 000 kr.)

Remissyttranden
Socialstyrelsen tillstyrker bifall till samtliga föreslagna läkartjänster.
Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut
tillstyrker att 5 milj. kr. anvisas för inventariers underhåll och komplette
ring vid sjukhuset. Institutet ställer sig däremot tveksamt till att en höj
ning av medelsanvisningen för förbrukningsartiklar m. m. för sjukvården
med 1 milj. kr. skulle kunna motiveras av prisstegringar. Priserna för en
gångsartiklar har nämligen varit ganska konstanta under senare år.
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Departementschefen
För läkarutbildningen i Stockholm har bl. a. ytterligare 40 utbildnings
platser anordnats övergångsvis vid sjukhus, som tillhör Stockholms stad och
Stockholms läns landsting (prop. 1963:142, SU 112, rskr 264). Utbild
ningen i pediatrik för de medicine kandidater, som omfattas av nämnda in
tagningsökning, sker fr. o. m. hösten 1968 vid Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus och karolinska sjukhuset. Med anledning av den sålunda ökade
läkarutbildningen vid karolinska sjukhusets barnmedicinska klinik har
Kungl. Maj :t den 28 juni 1968 medgivit direktionen för karolinska sjukhu
set att inrätta en underläkartjänst vid kliniken den 1 juli 1968. Jag beräk
nar nu medel för denna tjänst för budgetåret 1969/70.
Direktionen har föreslagit att en klinisk-farmakologisk enhet inrättas vid
karolinska sjukhuset. På enheten skulle ankomma att bl. a. pröva läkeme
dels farmakologiska egenskaper. Det är angeläget att en sådan verksamhet
tas upp vid sjukhuset. Till att börja med bör en klinisk-farmakologisk av
delning inrättas med verksamheten huvudsakligen inriktad på pediatrik
och gynekologi under ledning av en överläkare i klinisk farmakologi. Jag
beräknar medel för ändamålet.
Förhållandena vid den allergologiska kliniken är otillfredsställande med
långa väntetider. Kungl. Maj :t har den 29 november 1968 medgett direktio
nen att inrätta en extra tjänst som biträdande överläkare vid kliniken. Jag
beräknar medel för denna tjänst för budgetåret 1969/70.
På grundval av en särskild utredning vari föreslås olika åtgärder för att
förbättra förhållandena vid den neurokirurgiska kliniken, föreslår direktio
nen, att kliniken får ytterligare en biträdande överläkare. Jag biträder för
slaget och beräknar medel för ändamålet för nästa budgetår.
Patienter med rubbningar i hjärtrytmen kan ges en artificiell impulsgi
vare, s. k. pacemaker. Pacemakerverksamheten i storstockholmsområdet
bör enligt direktionen tills vidare fördelas mellan serafimerlasarettet och
karolinska sjukhuset. Direktionen har tidigare lagt fram ett förslag om
hur öppen mottagning och sluten vård av pacemakerpatienterna bör anord
nas vid karolinska sjukhuset. För verksamheten fordras läkarförstärkning
ar med en biträdande överläkare och en underläkare vid medicinska klini
ken samt en underläkare vid thoraxklinikernas fysiologiska laboratorium.
Jag har ingen erinran mot förslaget utan beräknar medel för nämnda tre
läkartjänster.
Jag beräknar således sammanfattningsvis medel för inrättandet av sju
nya läkartjänster vid karolinska sjukhuset för budgetåret 1969/70 (2).
Läkare från radiumhemmet samt de medicinska och kirurgiska barnkli
nikerna samarbetar om att finna nya diagnos- och behandlingsmetoder rö
rande tumörer hos barn. För att verksamheten skall kunna fortsätta bör
en tjänst som biträdande överläkare vid barnmedicinska kliniken inrättas
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i utbyte mot en underläkartjänst. Barnpsykiatriska kliniken behöver en bi
trädande överläkare, som kan biträda överläkaren vid kliniken inom sjuk
vården m. m. Samtidigt kan en underläkartjänst vid kliniken dras in. Jag
beräknar medel för nämnda två läkarutbyten (3).
Inom endokrinologiska kliniken finns ett kliniskt-genetiskt laboratorium.
Avgifterna för laboratoriets tjänster ger kostnadstäckning. Karolinska sjuk
huset bör överta ansvaret för verksamheten. För ledningen av laboratoriet
bör arvode utgå till en läkarkonsult. Tjänstgöringen beräknas omfatta 15
timmar i veckan. Jag beräknar medel härför. Jag godtar vidare direktionens
förslag om en uppräkning av medlen för arvoden vid giftinformationscen
tralen. Jag har inte heller något att erinra mot att laboraturen i koagulationsforskning vid karolinska institutet förenas med föreståndarskapet för
koagulationslaboratoriet vid karolinska sjukhuset (4).
Direktionen har föreslagit att en driftorganisation bildas för sådana pro
jekt vid sjukhuset rörande automatisk databehandling (ADB) som skall
övergå i rutindrift. Vissa tjänstemän som avlönas av statskontoret kan där
vid föras över till sjukhuset. Jag beräknar medel för följande personal för
ADB-verksamhet vid sjukhuset, nämligen en byrådirektör, en förste byråsekreterare (programmerare), två kontorsskrivare, fyra kansliskrivare och
en kontorist. Jag beräknar vidare 340 000 kr. för arvoden till konsulter i en
lighet med direktionens förslag (9).
Jag beräknar även medel för en utökning av sjukvårdspersonalen med
8 barnsköterskor för att kompensera bortfallet av sjuksköterskeelevernas hit
tillsvarande insatser inom sjukvården vid pågående omläggning av sjuksköterskeutbildningen (prop. 1965: 161, SU 181, rskr 430). I överensstäm
melse med direktionens förslag räknar jag vidare med ett behov av 6 barn
sköterskor, varav en med halvtidstjänstgöring, och 37 sjukvårdsbiträden
vid sjukhuset för att viss arbetstidsförkortning skall kunna genomföras
(14—15).
Sjukhuset bör få en byrådirektör med särskilt ansvar för skötseln av den
dyrbara medicinska apparaturen vid sjukhusets laboratorier och kliniker.
Jag beräknar medel för en sådan tjänst för budgetåret 1969/70 (13).
Vid barnpsykiatriska kliniken finns f. n. en tjänst som biträdande psy
kolog, som är förenad med halvtidstjänstgöring. Tjänsten bör för budget
året 1969/70 ändras till en heltidstjänst vid kliniken. Jag beräknar medel
för detta (17).
I övrigt beräknar jag medel för ytterligare 17 tjänster vid sjukhuset,
nämligen en sjukgymnast (17), en förste laboratorieassistent för koagula
tionslaboratoriet (7), en laboratorieassistent och en kansliskrivare vid
endokrinologiska kliniken (8, 17), en tandtekniker (17), fyra sjuksköterskor
och en undersköterska för pacemakerverksamheten (5), en sjuksköterska
och en undersköterska för en hjärtinfarktsenhet inom medicinska kliniken
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(10) samt en sjuksköterska, en undersköterska, en barnsköterska och två
sjukvårdsbiträden vid neurokirurgiska kliniken (6).
Med hänvisning till den inledningsvis redovisade sammanställningen
samt till vad jag anfört om behovet av nya tjänster m. m. vid sjukhuset
beräknar jag sålunda anslaget till 183 405 000 kr. Löneomräkningen, bort
sett från lönekostnadspålägg, har jag beräknat till 6 300 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Karolinska sjukhuset: Driftkostnader för budget
året 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 183 405 000 kr.

G 2. Karolinska sjukhuset: Utrustning
1967/68 Utgift ......................... 5 989 818 Reservation 10 992 366
1968/69 Anslag .................... 4 800 000
1969/70 Förslag .................... 6 200 000

Direktionen för karolinska sjukhuset
Medelsbehovet för anskaffning av utrustning till karolinska sjukhuset
framgår av följande sammanställning.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Befintliga kliniker m. m....................................................................................................
Telefonväxel..........................................................................................................................
Datamaskinsystem............................................................................................................
Infektionsavdelning inom hudkliniken.........................................................................
Sammanknytning av snabbtelefonsystem....................................................................
Personalmatsalar................................................................................................................
Gammalcamera till radiumhemmets isotoplaboratorium.........................................
Två angiografilaboratorier inom röntgendiagnostiska institutionen.....................
Provisorisk televisionskommunikation vid röntgendiagnostiskainstitutionen ...
Summa

3 500 000

568
770
27
1 150
350
500
2 250
100

000
000
000
000
000
000
000
000

9 215 0001

1. Viss tillfälligt uppställd för söksutrustning vid röntgendiagnostiska
institutionen måste ersättas genom nyinköp för 1,2 milj. kr. för att driften
inte skall behöva skäras ned väsentligt.
2. En ny växel beräknas bli klar under budgetåret 1969/70.
3. I beräknade kostnader för datamaskinsystem ingår hyror för utrust
ning med ca 270 000 kr. och hyra för datamaskinsystem IBM 1800 med ca
150 000 kr.
5. Byggnadsarbetena för växel för ett snabbtelefonsystem beräknas kun
na vara klara i mars 1970.
7. Föreslagen gammakamera reducerar tiden för en scintigrafisk under
sökning från en halv timme till någon minut.
8- Byggnadsarbeten för två nya angiografilaboratorier vid röntgendiagnos
tiska institutionen beräknas kunna utföras under budgetåret 1969/70. För
slag till utrustning av laboratorierna läggs fram.
9. Genom televisionsförbindelse med klinikerna kan resultatet av rönt-
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genundersökningar ges snabbare. Patienten kan få röntgendiagnosen redan
vid första sjukhusbesöket i stället för vid det tredje. TV-systemet bör i
utbyggt skick omfatta minst åtta sändarstationer och ett stort antal mot
tagare. Kostnaden härför uppskattas ligga vid 0,5—1 milj. kr. För inle
dande prov med systemet fordras 100 000 kr.

Remissyttrande
Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut
tillstyrker att 3,5 milj. kr. anvisas för utrustning till befintliga kliniker
m. m., och har inte något att invända mot förslagen rörande utbyggnad av
telefonväxel, televisionsprovapparatur samt utrustning till hudklinikens
infektionsavdelning och angiografilaboratorierna. Institutet avstår från att
nu yttra sig över frågorna om utrustning för datamaskinsystem och snabb
telefonanläggning. Utrustningen av matsalarna bör kunna ske till ett något
lägre pris. Frågan om gammakameran till isotoplaboratoriet hänger sam
man med scintigrafiverksamheten inom röntgendiagnostiska avdelningen.
Sistnämnda avdelning bör i första hand utrustas även för ifrågavarande
diagnostiska verksamhet.

Departementschefen
Jag beräknar 3,3 milj. kr. för nyinköp av utrustning till befintliga klini
ker och avdelningar vid sjukhuset. Vid medelsberäkningen har jag tagit
hänsyn till det särskilda behovet av utrustning till röntgendiagnostiska
institutionen.
Jag beräknar vidare 2,9 milj. kr. för fortsatt anskaffning av utrustning
i samband med den allmänna upprustningen av sjukhuset samt för ADBverksamheten vid sjukhuset. Det ankommer på Kungl. Maj :t att närmare
besluta om användningen av medlen.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Karolinska sjukhuset: Utrustning för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 6 200 000 kr.

G 3. Akademiska sjukhuset i Uppsala: Avlöningar till läkare
1967/68 Utgift
...............................................
1968/69 Anslag ...............................................
1969/70 Förslag ...............................................

12 279 393
12 365 000
16 675 000

Akademiska sjukhuset i Uppsala har uppförts av Uppsala universitet i
samarbete med Uppsala läns landsting för läkarutbildningen och länssjuk
vården. Sjukhuset ägs av staten men drivs enligt avtal mellan staten och
landstinget i nära samarbete med landstinget, som lämnar driftbidrag m. m.
(prop. 1951: 123, 1953: 161, 1961: 79, 1967: 105, 1968: 71). Akademiska sjuk
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huset är enligt avtal även regionsjukhus för uppsalaregionen (prop. 1963: 1
bil. 7 s. 461, 1967: 105). Vidare finns f. n. avtal med Uppsala läns lands
ting om samarbete för driften av den i anslutning till sjukhuset förlagda
Uppsala sjuksköterskehems sjuksköterskeskola. Förhandlingar pågår med
landstinget om översyn av gällande driftavtal m. m. Enligt planerna för
sjukhusets utbyggnad skall antalet vårdplatser ökas från f. n. inte fullt 1 400
till ca 1 750.
Beräknad ändring 1969/70

1968/69

Mynd.

Dep.chefen

Personal
Läkare....................................................................................

171

+ 191

+6

Anslag
Avlöningar till tjänstemän...............................................

11 623 000

+ 2 058 000

+ 1 157 000

+ 3 007 000
+ 226 000

+ 3 050 000
+ 103 000

+ 5 291 000

+ 4 310 000

Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation... .
b) Beräknad ändring för budgetåret 1969/70.........
Arvoden och särskilda ersättningar..............................

742 000
12 365 000

1 Härav föreslås 17 av direktionen för akademiska sjukhuset och 2 av universitetskanslersämbetet

Direktionen för akademiska sjukhuset i Uppsala
1. Löneområkning m. m. + 3 716 000 kr., varav för lönekostnadspålägg
+ 3 007 000 kr.
2. Den omfattande och kvalificerade anestesiologiska verksamheten vid
sjukhuset kräver en läkarförstärkning. För att verksamheten skall kunna
uppdelas på sektioner bör en överläkartjänst inrättas vid anestesiavdelningcn ( + 124 300 kr.).
3. Kliniken för allmän radioterapi har i en nybyggnad fått 56 vårdplat
ser, vilket motsvarar ungefär fördubblat platsantal. Läkarstaben är underdimensionerad i förhållande till andra motsvarande kliniker. Kliniken
skall tillgodose behovet av konsultläkare inom uppsalaregionen och då sär
skilt vid lasarettet i Västerås. Kliniken bör få ytterligare en biträdande
överläkare. — Plastikkirurgiska kliniken har fått nya lokaler och vård
platsantalet ökat från ca 35 till ca 70. En särskild brännskadeavdelning har
inrättats, vilket ytterligare ökat arbetsbördan för läkarna. Mot denna bak
grund bör ännu en tjänst som biträdande överläkare inrättas vid kliniken.
— Vid thoraxkirurgiska kliniken bedrivs en kvalificerad hjärtkirurgisk
verksamhet. Vidare har arbetet med inläggning av artificiella impulsgivare,
s. 1c. pacemakers, ökat avsevärt. Det pressande arbetet vid kliniken motive
rar atb den tillförs ännu en biträdande överläkare. — Ortopediska kliniken
har under sommaren 1968 fått lokaler för en begränsad poliklinikverksam
het. Med hänsyn till det stora behovet av ortopedisk vård bör kliniken få
ännu en biträdande överläkare. (+ 403 500 kr.)
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4. Neurologiska kliniken får under år 1968 lokaler för poliklinisk verk
samhet. För detta ändamål behövs en biträdande överläkare och en under
läkare. (+ 170 100 kr.)
5. Specialisering måste ske inom röntgendiagnostiken för att den avan
cerade kliniska verksamheten skall få behövlig service. En överläkartjänst
bör inrättas i utbyte mot en tjänst som biträdande överläkare vid röntgen
diagnostiska avdelningen. Antalet komplicerade tidskrävande undersökning
ar har ökat. Avdelningens kapacitet måste ökas för att den kliniska verk
samheten inte skall bromsas upp med förlängda väntetider som följd. Ytter
ligare en underläkare bör tillföras avdelningen (+ 80 300 kr.).
6. Med hänsyn till dels ökade arbetsuppgifter, dels önskvärda omorga
nisationer för att effektivisera arbetet vid sjukhuset finns behov av ytter
ligare nio underläkartjänster. Sålunda fordras två underläkare vid kirurgis
ka kliniken samt en underläkare vid envar av följande sjukvårdsenheter,
nämligen kliniken för gynekologisk radioterapi, medicinska och psykiatris
ka klinikerna, kvinno- och ögonklinikerna, barnmedicinska kliniken (för
barnkardiologi) samt kliniskt fysiologiska centrallaboratoriet. (+671800 kr.)

Universitetskanslersämbetet
7. För den ökade läkarutbildningen i Uppsala från 86 till 106 kliniska ut
bildningsplatser bör inrättas två tjänster som biträdande överläkare för un
dervisning i medicin resp. kirurgi, den senare fr. o. m. den 1 januari 1970.
Detta ansluter sig till läkarutbildningsberedningens förslag i betänkandet
Utbyggnaden av universitet och högskolor (SOU 1965: 11—12, prop. 1965:
141, SU 173, rskr 411). Läkarutbildningsberedningen föreslog dock tjäns
ter som universitetslektor (SOU 1965: 12 s. 92). Med hänsyn till de ytter
ligare överväganden, som etablerandet av lektorat i kliniska ämnen fordrar
på grund av att läraren måste kunna åläggas lälcaransvar för patienterna
och därför inordnas i sjukvårdsorganisationen, föreslår ämbetet nu att
tjänster för biträdande överläkare inrättas. (+ 126 000 kr.)

Remissyttranden
Socialstyrelsen — som haft att yttra sig endast över de av direktionen för
akademiska sjukhuset föreslagna läkartjänsterna — tillstyrker bifall till
samtliga läkartjänster.
Universitetskanslersämbetet erinrar om sina förslag beträffande berörda
två tjänster som biträdande överläkare. Ämbetet upplyser om att för den
ökade läkarutbildningen medel vidare beräknats för fyra forskarassistent
tjänster i ämbetets anslagsframställning avseende medicinska fakulteten
i Uppsala. Tre av dessa tjänster avses bli inrättade den 1 januari 1970. I an
slagsframställningen finns vidare förslag i fråga om blandad medicinsk och
farmacevtisk-kemisk utbildning vid medicinska fakulteten i Uppsala, omfat-
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tände bl. a. två universitetslektorat i ämnet sjukdomslära. Dessa förslag
ansluter sig till vad som föreslogs av utredningen rörande vissa medicinska
utbildningsfrågor (»Blandad medicinsk och farmacevtisk-kemisk utbild
ning», Stencil E 1966:3). Vad gäller den sjukvårdsmässiga inplaceringen
av lektoraten i sjukdomslära föreslog utredningen emellertid att tjänsterna
skulle inrättas vid medicinska kliniken resp. kliniskt fysiologiska centralla
boratoriet vid akademiska sjukhuset. Universitetskansler sämbetet utgår
från att förstnämnda tjänst i stället bör inrättas vid kliniskt kemiska cen
trallaboratoriet med viss anknytning även till medicinska kliniken. Från
undervisningssynpunkt är denna placering av tjänsterna den mest ända
målsenliga. Med denna placering kan enligt ämbetets uppfattning även frå
gan om den sjukvårdsmässiga anknytningen lösas.

Departementschefen
En ökning av antalet kliniska utbildningsplatser i Uppsala från 86 till 106
är beslutad (prop. 1965: 141, SU 173, rskr 411). Med anledning av den ökade
läkarutbildningen har universitetskanslersämbetet bl. a. föreslagit, att två
tjänster som biträdande överläkare inrättas vid envar av medicinska och
kirurgiska klinikerna vid akademiska sjukhuset — den senare tjänsten
den 1 januari 1970. Förslagen grundar sig på den s. k. läkarutbildningsberedningens bedömningar, vilka redovisats i betänkandet Utbyggnaden av
universitet och högskolor II (SOU 1965:12 s. 92). Läkarutbildningsberedningen föreslog dock universitetslektorat i stället för tjänster för biträdan
de överläkare.
Universitetskanslersämbetets förslag bör godtas. Jag beräknar således
medel för en biträdande överläkare vid medicinska kliniken och -—- fr. o. m.
den 1 januari 1970 — en biträdande överläkare vid kirurgiska kliniken (7).
Tjänsterna som biträdande överläkare bör tills vidare inrättas som extra
tjänster.
Kliniken för allmän radioterapi skall även tillgodose behovet av konsult
läkare inom uppsalaregionen och då särskilt vid lasarettet i Västerås. Med
hänsyn bl. a. härtill bör kliniken få ännu en biträdande överläkare (3).
Neurologiska kliniken har nyligen fått lokaler för öppen mottagning. För
denna verksamhet behövs en tjänst som biträdande överläkare (4). Jag
beräknar medel för berörda två läkartjänster.
Arbetet vid thoraxkirurgiska kliniken med inläggning av artificiella im
pulsgivare -— s. k. pacemakers — har ökat. Bl. a. med anledning härav
behöver kliniken ännu en läkare i ledande ställning. Jag beräknar medel
för inrättande av en tjänst som biträdande överläkare i utbyte mot en under
läkartjänst vid kliniken (3).
Direktionen har begärt en betydande förstärkning av sjukhusets läkarpersonal. Jag anser det vara nödvändigt att iaktta relativt stor återhållsam
het med nya läkartjänster vid kroppssjulchusen. Ytterligare ett par läkar
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tjänster bör emellertid ställas till sjukhusets förfogande utöver dem jag
nyss angett. Jag beräknar därför härutöver medel för två nya underläkare
med den placering inom akademiska sjukhuset som direktionen finner
lämplig.
Jag har alltså sammanfattningsvis beräknat medel för sex nya läkartjäns
ter och ett tjänsteutbyte vid akademiska sjukhuset under budgetåret
1969/70, varav en läkartjänst fr. o. m. den 1 januari 1970.
Med hänvisning till sammanställningen och till vad jag anfört om behovet
av nya tjänster beräknar jag sålunda anslaget till 16 675 000 kr. Jag hem
ställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Akademiska sjukhuset i Uppsala: Avlöningar till
läkare för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
16 675 000 kr.

G 4. Akademiska sjukhuset i Uppsala: Driftkostnader
1967/68 Utgift .................................................... 6 442 209
1968/69 Anslag ............................................... 10 000 000
1969/70 Förslag ............................................... 24 000 000
Från anslaget bekostas statens andel av driftkostnaderna — bortsett från
läkarlöner och vissa utrustningskostnader — vid akademiska sjukhuset
i Uppsala. Enligt avtal med Uppsala läns landsting om samarbete för driften
av akademiska sjukhuset erlägger landstinget ersättning till staten, mot
svarande en på visst sätt beräknad kostnad för sjuka från Uppsala län.
Enligt överenskommelse med landstinget om landstingets kostnadsandel
i den s. k. löpande utrustningsanskaffningen till sjukhuset svarar lands
tinget för ca 38 % av berörda utrustningskostnader (prop. 1951: 123,
1953: 161, 1967: 105 bil. 2, 1968: 71). Vidare bidrar staten f. n. med 55 %
och landstinget med 45 % av driftunderskottet vid Uppsala sjuksköterskehems sjuksköterskeskola. Förhandlingar pågår emellertid med landstinget
angående översyn av gällande driftavtal m. m.
Anslag
1968/69

1. Bidrag till driftkostnader .............................................
2. Bidrag till löpande anskaffning av utrustning.........
3. Sjukvård åt mindre bemedlade sjuka från ort utom
Uppsala län.......................................................................
4. Kostnader för täckande av driftunderskott vid
Uppsala sjuksköterskehems sjuksköterskeskola....
5. Beräknade lokalhyror.....................................................
6. Lönekostnadspålägg........................................................
1 Beräknad
2 Beräknad
3 Beräknad

Beräknad ändring 1969/70
Direktionen
Dep.chefen

7 925 000 —4 247 000 — 4 420 000
1 475 0001 + 525 0002 +
275 0003

_

10 000

_

590 000
—
—

+ 441 000
+ 5 573 000 + 5 433 000
— +12 712 000

10 000 000

+ 2 292 000 +14 000 000

total utrustningsram för budgetåret 1968/69 2 360 000 kr.
total utrustningsram för budgetåret 1969/70 3 400 000 kr.
total utrustningsram för budgetåret 1969/70 2 800 000 kr.

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 7: Socialdepartementet

115

Direktionen för akademiska sjukhuset i Uppsala
1. Bortsett från läkarna finns f. n. 2 267 tjänster vid akademiska sjuk
huset. Ytterligare 87 tjänster bör inrättas. Kostnaden härför beräknas till
1 894 656 kr. 35 tjänster av de nämnda avser komplettering av nya organi
sationer eller förstärkning av centrala serviceorgan under det att 33 tjäns
ter rör förvaltning och ekonomi. Återstående 19 tjänster avser främst att
åstadkomma en effektivisering av sjukvården. För extra övervakningspersonal beräknas 1,5 milj. kr. Arbetsgivaravgift med 1 % av lönesumman
för 1968/69 har inräknats i medelsbehovet. Tvättverksamheten vid sjukhu
set läggs ned i samband med att centraltvätteriet i Eskilstuna övertar sjuk
hustvätten. Huvuddelen av tjänsterna vid tvätteriet dras in. Viss sorteringsoch transportpersonal bibehålls dock. Totalt dras ca 20 tjänster in. I och
med att sjuksköterskeutbildningen lagts om kommer ersättningar för elev
arbete inte att utgå efter budgetåret 1968/69. I gengäld har ersättningspersonal anskaffats motsvarande ca 60 tjänster.
Utgifterna för löner till annan personal än läkare vid sjukhuset — inbe
räknat de psykiatriska klinikerna — beräknas sammanfattningsvis stiga
från 56 181 000 kr. för budgetåret 1968/69 till 58 322 000 kr. för budget
året 1969/70.
Omkostnaderna beräknas öka med 2,3 milj. kr. till 32,2 milj. kr. Ök
ningen beror främst på allmän kostnadsstegring och intensifierad vård.
T. ex. väntas kardiologi- och dialysavdclningarna öka sin verksamhet. Kost
naderna för dataverksamheten stiger.
Vårddagkostnaden beräknas öka med 24:05 kr. till 268:84 kr. Av ök
ningen hänför sig dock 7: 76 kr. till lönekostnadspålägg för läkare.
Totalkostnaden för driften av sjukhuset — inberäknat de psykiatriska
samt barn- och ungdomspsykiatriska klinikerna men bortsett från läkar
lönerna — har beräknats till 86 778 000 kr. Uppsala läns landstings bidrag
beräknas till 46 820 000 kr. och övriga inkomster till 36 280 000 ler. Statens
andel av ifrågavarande totalkostnad uppskattas sålunda i enlighet med
gällande avtal till 3 678 000 kr.
2. Klinikchefer m. fl. har hemställt om utrustning för drygt 6 milj. kr.
Direktionen bedömer att 3,2 milj. kr. behövs för utrustning till kliniker
m. m. för att upprätthålla nuvarande standard och möjliggöra utbyte av
försliten eller kassabel materiel samt för att höja klinikernas kvalitativa
och kvantitativa kapacitet. Bl. a. bör anskaffas en analysautomat för 130 000
kr. för kliniskt kemiska centrallaboratoriet, en ny strålkälla för 375 000 kr.
till koboltapparaterna vid allmänna radioterapikliniken, viss röntgenutrust
ning för 700 000 kr. till röntgendiagnostikavdelningen samt en hjärt-lungmaskin för 100 000 kr. till thoraxkirurgiska kliniken.
Direktionen måste hyra ut stora lägenheter i nybyggda hus rumsvis och
måste därvid möblera lägenheterna. För sådan möblering m. m. behövs
150 000 kr.
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En utökning av verksamheten vid den till sjukhusets ortopediska klinik
anslutna gå-skolan har skett genom att Uppsala läns landsting köpt bostads
rätten till erforderliga lokaler samt byggt om, inrett och utrustat desam
ma. Landstinget har förhandlat med byggnadsstyrelsen om uthyrning till
akademiska sjukhuset. För betalning av möbler m. m. fordras ca 50 000
kr., som landstinget förskotterat.
Sammanfattningsvis behöver sjukhuset enligt direktionen anskaffa lö
pande utrustning inom en totalram av 3,4 milj. kr.
4. Sjuksköterskeskolans utgifter beräknas för budgetåret 1969/70 kom
ma att bli 2 200 000 kr., varav lönekostnader 1 267 000 kr. Inflytande hyresersättningar samt ersättningar för värme, städning m. m. beräknas till sam
manlagt 385 000 kr. Något bidrag från skolöverstyrelsen enligt kungörelsen
angående statsbidrag till kommunalt drivna sjuksköterskeskolor har inte
tagits med i anslagsberäkningarna. Återstående medelsbehov utgör 1 875 000
kr., vilket i enlighet med gällande avtal om driften av sjuksköterskeskolan
skall bestridas av staten och landstinget med 55 % resp. 45 %. Statens
bidrag beräknas sålunda till 1 031 000 kr.

Remissyttranden
Nämnden för sjukvårds- och socialvårdsbyggnader — som hört sjukvår
dens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut — tillstyrker
förslaget att sjukhuset skall få anskaffa utrustning inom en total utrustningsram för budgetåret 1969/70 på 3,4 milj. kr.

Departementschefen
Direktionen för akademiska sjukhuset i Uppsala räknar med att 87
tjänster — bortsett från läkartjänsterna — behöver inrättas vid sjukhuset
under budgetåret 1969/70. Vad jag i det föregående föreslagit i fråga om in
rättande av nya tjänster vid karolinska sjukhuset har präglats av relativ
återhållsamhet. Jag utgår från att direktionen vid fastställandet av den
slutliga staten med personalförteckning för budgetåret 1969/70 skall kunna
minska tillskottet av ny personal vid sjukhuset med ett tiotal tjänster.
När det gäller beräkningen av anslagsbehovet till bidrag till sjukhusets
driftkostnader torde enligt min mening en större ökning än den direktionen
antagit kunna påräknas i fråga om inkomsterna för patienter från andra
län än Uppsala län. Dessa inkomster tillgodoförs statsverket. Vissa vårdav
gifter enligt det s. k. utomlänsavtalet höjs den 1 januari 1969. Bl. a. med
anledning härav torde statens utgifter för sjukhusets allmänna drift kom
ma att bli lägre än vad direktionen beräknat.
Jag beräknar medel under anslaget för statens andel av kostnaderna för
löpande anskaffning av utrustning till akademiska sjukhuset inom en total
ram av 2,8 milj. kr. Med hänsyn till att de kommunala sjukvårdshuvud
männens andel i kostnaderna för den under budgetåret 1968/69 medgivna
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utrustningsanskaffningen enligt gällande avtal kan fastställas först efter
budgetårets slut, kan anslaget under budgetåret 1969/70 även komma att
belastas av vissa kostnader för utrustning som anskaffats för budgetåret
1968/69.
Kungl. Maj :t har den 30 december 1965 lämnat uppdrag åt statens förliandlingsnämnd att bl. a. förhandla med Uppsala läns landsting rörande en
anpassning av statens deltagande i kostnaderna för Uppsala sjuksköterskehems sjuksköterskeskola till bestämmelserna angående statsbidrag till sjuksköterskeskolor. Det är angeläget, att denna anpassning kommer till stånd
fr. o. m. den 1 juli 1969. I avvaktan på resultatet av pågående förhandlingar
med landstinget räknar jag emellertid med oförändrat medelsbehov för än
damålet.
Under anslaget bör vidare beräknas medel för lönekostnadspålägg.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Akademiska sjukhuset i Uppsala: Driftkostnader
för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
24 000 000 kr.

G 5. Akademiska sjukhuset i Uppsala: Utrustning
1967/68 Utgift ............................. 3 000 000 Reservation 80 000
1968/69 Anslag .............................
80 000
1969/70 Förslag
.........................
585 000
Från anslaget bestrids statens andel av kostnader för utrustning till aka
demiska sjukhuset i Uppsala i samband med byggnadsåtgärder. Enligt av
tal med Uppsala läns landsting m. fl. betalar staten i regel 40 % av kostna
derna för sjukhusets utbyggande inklusive utrustningskostnaderna.

Kommittén för akademiska sjukhusets i Uppsala utbyggande
Medelsbehovet för anskaffning av utrustning till akademiska sjukhuset
i Uppsala framgår av följande sammanställning.
Totalt Statens andel
1. Lineäraccelerator........................................................................................
2. Kommitténs verksamhet m.m.............................................................
3. Avgår p. g. a. återredovisning................................................................

1450 000
193 510
—303 510

580000
77404
—121 404

1 340 000

536000

1. Utrymme för en lineäraccelerator för radioterapevtisk verksamhet
finns reserverat i nybyggnaden för radioterapevtisk klinik m. m. (N-Pblocket).
Efter samråd underhand med bl. a. de radiofysiska institutionerna vid
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karolinska institutet och Lunds universitet föreslår kommittén nu inköp
av en accelerator för kliniskt bruk i prisläget ca 1 200 000 kr. Med varuskatt,
montering, och tillbehör uppgår beloppet till 1 450 000 kr. Beställning be
räknas ske våren 1969. Leveranstiden är ca ett år.
3. Kommittén återredovisar tidigare anvisade medel för utrustning enligt
följande sammanställning.
Totalt Statens andel

Dermatologisk klinik och ögonklinik.......................................................
Infektionsklinik................................................................................................
Neurologisk klinik och neurofysiologiskt laboratorium.....................
Tillbyggnad till centrallängan för kvinnoklinik m.m.........................

164
100
22
15

496
484
855
675

65 798
40 194
9 142
6 270

303 510

121 404

Kommittén hemställer vidare om visst bemyndigande att beställa utrust
ning för ett blivande kirurgisk! block (etappen 2) vid sjukhuset för totalt
5 milj. kr.

Remissyttranden
Nämnden för sjukvårds- och socialvårdsbyggnader samt nämnden för
undervisningssjukhusens utbyggande tillstyrker anskaffandet av föreslagen
lineäraccelerator för den radioterapevtiska verksamheten samt föreslaget
utrustningsbemyndigande.

Departementschefen
Kommittén för akademiska sjukhusets i Uppsala utbyggande har i annat
sammanhang lämnat över förslag om anskaffning av viss utrustning för en
tillbyggnad till den barnmedicinska kliniken vid akademiska sjukhuset i
Uppsala. Kungl. Maj :t har den 29 november 1968 uppdragit åt byggnads
kommittén att anskaffa utrustningen till en total kostnad av högst 118 000
kr. Statens andel, som är 47 200 kr., får därvid bestridas genom ianspråktagande förskottsvis av tillgängliga medel under förevarande reservations
anslag. Medel bör nu beräknas för ändamålet.
Jag har inte något att invända mot att en lineäraccelerator anskaffas för
den radioterapevtiska verksamheten vid sjukhuset. Byggnadskommitténs
framställning föranleder inte heller i övrigt någon erinran från min sida.
Det sammanlagda medelsbehovet för budgetåret 1969/70 uppgår till ca
585 000 kr.
Riksdagens medgivande bör utverkas att beställa utrustning för ett bli
vande kirurgiskt block vid sjukhuset till ett värde av totalt högst 5 milj.
kr., att — i vad avser statens andel på högst 2 milj. kr. — betalas tidigast
under budgetåret 1970/71. Utrustningen kräver lång leveranstid och måste
anses ligga inom ramen för kommande utrustningsprogram.
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Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
a) medge, att utrustning till ett blivande kirurgisk! block
vid akademiska sjukhuset i Uppsala får beställas till ett
värde av högst 5 milj. kr. att, såvitt på staten ankommer,
betalas tidigast under budgetåret 1970/71;
b) till Akademiska sjukhuset i Uppsala: Utrustning för
budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 585 000
kr.

G 6. Bidrag till viss utbildning in. m. vid Kungsgärdets sjukhus i Uppsala
1968/69 Anslag........................................................ 100 000
1969/70 Förslag .................................................... 100 000
Från anslaget utgår bidrag till Uppsala läns landsting för upplåtelsen av
Kungsgärdets sjukhus i Uppsala för forskning och utbildning i geriatrik.
Avtal har träffats med Uppsala läns landsting om anordnande av forsk
ning och utbildning i geriatrik vid Kungsgärdets sjukhus i Uppsala i enlig
het med vad som anförts i prop. 1966: 1 (bil. 10 s. 395, SU 8, rskr 8) rö
rande placering av en professur i geriatrik vid universitetet i Uppsala, för
enad med en överläkartjänst vid geriatrisk klinik i Uppsala. Avtalet gäller
i första hand för tiden den 1 juli 1967—den 30 juni 1977. För upplåtel
sen av Kungsgärdets sjukhus skall staten betala 50 000 kr. per budgetår från
den tidpunkt då professuren tillträds. Bidragsbeloppet är indexreglerat.
Vidare skall staten bidra till vissa utrustningskostnader. Avtalet upphör
dock att gälla då professuren i geriatrik förenas med överläkartjänst vid en
planerad geriatrisk klinik vid akademiska sjukhuset i Uppsala.

Departementschefen
Jag beräknar anslagsbehovet under budgetåret 1969/70 till 100 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till viss utbildning m. m. vid Kungsgärdets
sjukhus i Uppsala för budgetåret 1969/70 anvisa ett för
slagsanslag av 100 000 kr.

G 7. Avlöning av vissa läkare vid sjukhus i Stockholm
1967/68 Utgift .................................................... 1 071 21U
1968/69 Anslag.................................................... 3 533 000
1969/70 Förslag ............................................... 5 245 000
1 Anslaget Avlöning av vissa underordnade läkare vid Sabbatsbergs och S: t Görans sjukhus

Från anslaget, som disponeras av direktionen för karolinska sjukhuset,
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bestrids utgifter för löneförmåner till vissa statligt anställda läkare vid
kommunala undervisningskliniker i Stockholm. Det nya undervisningssjukhuset i Stockholms stad skall enligt avtal förläggas till S:t Görans sjuk
hus. Stockholms stad har den 1 juli 1968 tagit över huvudmannaskapet för
serafimerlasarettet. Sjukvårdsverksamheten, läkarutbildningen och forsk
ningen vid Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus skall flyttas till S:t Görans
sjukhus. Flyttningen beräknas kunna ske omkring den 1 januari 1970
(prop. 1961: 198, SU 192, rskr 400 och prop. 1967: 175, SU 1968: 25, rskr
1968: 62). I fråga om statliga driftbidrag skall villkoren i sabbatsbergsavtalet (prop. 1948:213, SU 112, rskr 227) i stort sett gälla — förutom för
upplåtna sjukhusenheter vid Sabbatsbergs sjukhus — även för S:t Görans
sjukhus och serafimerlasarettet. Detta innebär att vid de för medicinsk ut
bildning och forskning upplåtna sjukhusenheterna vid Sabbatsbergs och S:t
Görans sjukhus samt serafimerlasarettet skall staten tillsätta, avlöna och
pensionera läkare. Stockholms stad skall tillskjuta halva löne- och pen
sionskostnaden för de läkare, som inte uteslutande anställs för undervis
ningens och forskningens behov.
1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Direktionen
Dep.chefen

Läkarpersonal
Serafimerlasarettet
Överläkare...........................................................................
Bitr. överläkare.................................................................
Underläkare.........................................................................
Arvodestjänster..................................................................

1
17
41
2

_

_

+ 2
+ 1

+ i

Sabbatsbergs sjukhus
Bitr. överläkare.................................................................
Underläkare.........................................................................

7
10

__
—

S:t Görans sjukhus
Överläkare...........................................................................
Bitr. överläkare.................................................................
Underläkare.........................................................................

—
3
10

+ 3
+ 11
+ 21

91

+ 38

—
__
—
+
+
+
+

3
U
21
36

Anslag
Utgifter
Avlöningar till tjänstemän.............................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation...........
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70.............
Arvoden och särskilda ersättningar............................
Summa utgifter
Särskilda uppbördsmedel
Bidrag från Stockholms stad........................................

3 533 000 + 1 781 500 + 1 712 000

Nettoutgift

3 533 000 + 1 781 500 + 1 712 000

6 931 000 + 1 582 000 + 1 398 000
—
—
135 000
7 066 000

+ 1 651 672 + 1 650 672
+ 306 328 + 316 000
+
23 000 +
60 000
+ 3 563 000 4- 3 424 000

Direktionen för karolinska sjukhuset
Direktionen för karolinska sjukhuset lägger fram sina förslag efter att
ha hört Stockholms stads sjukvårdsstyrelse.
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1. Löneomräkning m. m. + 1 936 807 kr., varav för lönekostnadspålägg
+ 1 651 672 kr.
2. En fast organisation för behandling och vård behövs vid serafimerlasarettet för patienter som behöver artificiell impulsgivare — s. k. pacemaker
— för att få en normal pulsfrekvens. Lasarettet bör i huvudsak svara för
patienter från Stockholms stad. Erforderliga ombyggnads- och utrustningsåtgärder inom medicinska kliniken för verksamheten vidtas f. n. Ansvaret
för utredningar och kontroller bör läggas på en biträdande överläkare. En
tjänst för en sådan läkare bör inrättas vid medicinska kliniken. — Med
hänsyn till att arbetsbördan vid serafimerlasarettets anestesiavdelning varit
pressande med täta jourtjänstgöringar och långa arbetstider har Kungl.
Maj :t medgivit direktionen att ha en extra tj änst som biträdande överläkare
inrättad vid avdelningen. Tjänsten bör bli extra ordinarie. (+ 187 452 kr.)
3. Till följd av den ökade arbetsmängden vid lasarettets patologiska av
delning har den beräknade tjänstgöringstiden för den mot arvode anställde
prosektorn vid avdelningen, 4Vä timmar per dag, måst utökas till 6 timmar
per dag eller med 9 veckotimmar. Sedan lasarettet efter upprustningsarbetena fr. o. m. hösten 1967 kommit i full drift beräknas arbetsmängden,
som år 1965 omfattade 349 obduktioner och 2 068 mikroskopiska undersök
ningar, successivt komma att öka till 500 obduktioner och 3 500 undersök
ningar. Genom lasarettets ställning som undervisningssjukhus tillkommer
utöver rutinarbetet kandidatdemonstrationer och konferenser. Arvodet till
prosektorn bör räknas upp till att motsvara 6 timmars tjänstgöringstid per
dag. Vidare bör en tjänst som underläkare inrättas vid avdelningen. I gen
gäld kan nuvarande assistenttjänst, som är förenad med ett arvode av 12 000
kr. per år dras in. (+ 81 841 kr.)
4. Sjukvårdsverksamheten, läkarutbildningen och forskningen skall flyt
tas från Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus till det nya pediatriska blocket
vid S:t Görans sjukhus, som beräknas kunna börja den sjukvårdande verk
samheten vid årsskiftet 1969—1970. Direktionen beräknar att den läkarorganisation, som finns vid Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus under
budgetåret 1968/69, skall förslå för verksamheten vid de nya barnklinikerna
vid S:t Görans sjukhus under budgetåret 1969/70. Direktionen räknar såle
des med att tjänster för ifrågavarande läkarorganisation vid barnsjukhuset
eller sammanlagt 35 läkartjänster behöver inrättas vid S:t Görans sjukhus
den 1 januari 1970 enligt följande sammanställning. (+ 1 354 141 kr.)
Medicinska barnkliniken:
3 bitr. överläkare
2 kliniska lärare/bitr. överläkare
9 underläkare
Kirurgiska barnkliniken:
1 överläkare
3 bitr. överläkare
6 underläkare

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken:
2 bitr. överläkare
3 underläkare
Anestesiavdelningen:
1 överläkare
1 underläkare
Röntgenavdelningen:
1 överläkare
1 bitr. överläkare
2 underläkare
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Remissyttrande
Socialstyrelsen tillstyrker bifall till samtliga föreslagna läkartjänster.

Departementschefen
Såsom jag anfört under punkten G 1 bör pacemakerverksamheten för
stor stockholmsområde t fördelas mellan serafimerlasarettet och karolinska
sjukhuset. Chefen för finansdepartementet har vid anmälan av fråga
om ytterligare utgifter på tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1967/68
och därvid även frågan om medel för nämnda budgetår till reparations- och
underhållskostnader m. m. under bl. a. karolinska sjukhusets delfond av
statens allmänna fastighetsfond uttalat, att han fann det vara angeläget
att en intensivobservationsenhet för patienter med hjärtinfarkt, kombine
rad med mottagning och behandling i öppen vård av pacemakerpatienter,
anordnades inom serafimerlasarettets medicinska klinik (prop. 1968: 105
s. 43, SU 77, rskr 195). Han räknade med visst medelsbehov för erforderliga
byggnadsåtgärder. För pacemakerverksamheten bör inrättas en tjänst som
biträdande överläkare vid serafimerlasarettets medicinska klinik. Jag be
räknar medel för tjänsten (2).
Arbetsvolymen vid serafimerlasarettets patologiska avdelning beräknas
enligt direktionen komma att öka. Direktionen hemställer av denna anled
ning att arvodet till prosektorn vid avdelningen, som tidigare beräknats
efter 4 V2 timmars tjänstgöringstid för dag, nu skall höjas till att motsvara
en tjänstgöring av 6 timmar för dag eller sammanlagt 36 timmar i veckan.
Jag har inte något att erinra mot att tjänstgöringstiden för prosektorn
vid serafimerlasarettets patologiska avdelning ökas ut i enlighet med di
rektionens förslag (3).
Sjukvårdsverksamheten, läkarutbildningen och forskningen beräknas
kunna flyttas från Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus till det nya pediatriska blocket vid S:t Görans sjukhus omkring den 1 januari 1970. Staten
skall enligt avtal i princip tillsätta, avlöna och pensionera läkarpersonalen
vid barnklinikerna vid S:t Görans sjukhus, varvid Stockholms stad bidrar
med halva löne- och pensionskostnaden (prop. 1967:175, SU 1968:25,
rskr 1968:62). Direktionen räknar med att 35 läkartjänster behöver in
rättas vid barnklinikerna, vilket motsvarar läkarorganisationen vid Kron
prinsessan Lovisas barnsjukhus. Jag har i stort sett inte något att invända
häremot. Emellertid finns vid barnsjukhuset två extra ordinarie kliniska
lärare, som tillika är biträdande överläkare. Vid S:t Görans sjukhus bör
i stället för nämnda tjänster inrättas två tjänster som biträdande överlä
kare. En av dessa bör inrättas som extra tjänst.
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Jag beräknar således medel för 35 läkartjänster vid barnklinikerna vid
S:t Görans sjukhus fr. o. m. den 1 januari 1970, varav tre överläkare, elva
biträdande överläkare och 21 underläkare.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Avlöning av vissa läkare vid sjukhus i Stockholm
för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
5 245 000 kr.

G 8. Bidrag till vissa sjukhus i Stockholm m.m.
1967/68 Utgift
...............................
1968/69 Anslag ...............................
1969/70 Förslag ...............................

9 509 268
25 000 000
35 000 000

Från anslaget bestrids utgifter för bidrag för upplåtelsen av vissa kom
munala sjukhus för läkarutbildning m. m. i stockholmsområdet.
Enligt avtal om den medicinska undervisningen vid vissa sjukhus, som
tillhör Stockholms stad och Stockholms läns landsting, utgår f. n. bidrag i
huvudsak för kostnaderna för vissa byggnadsarbeten och viss utrustning
vid Sabbatsbergs och S:t Görans sjukhus samt serafimerlasarettet med
25 %. För driftkostnaderna vid kvinnokliniken och bakteriologiska cen
trallaboratoriet vid Sabbatsbergs sjukhus utgår bidrag med 10 resp. 2 %.
För driftkostnaderna vid psykiatriska kliniken och de blivande nya barn
klinikerna vid S:t Görans sjukhus samt vid serafimerlasarettet utgår bi
drag med 10 %. Bidrag utgår även för kostnader för iordningställande och
utrustning av vissa undervisningslokaler för provisorisk utbildning vid
Södersjukhuset och Danderyds sjukhus m. fl. sjukhus.
Vidare utgår bidrag till läkarlöner och utrustning m. m. för upplåtelse
för viss undervisning av Roslagstulls sjukhus, S:t Eriks och S:t Görans
sjukhus samt Södersjukhuset i Stockholm. Sjukvårdsverksamheten, läkar
utbildningen och forskningen, som nu äger rum vid Kronprinsessan Lovi
sas barnsjukhus, skall flyttas till de nya barnklinikerna vid S:t Görans
sjukhus. Enligt avtal utgår bidrag för den medicinska undervisningen vid
Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus, till dess sjukhusets verksamhet flyt
tas över till S:t Görans sjukhus, i huvudsak med hälften av vissa läkar
löner och läkarpensioner samt med 10 % av övriga driftkostnader (prop.
1948:213, 1951:123, 1957:104, 1958:87, 1959:12, 1963:65, 1963:142,
1965: 1 bil. 10 s. 442 och 1967: 175).
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Enligt överenskommelse om villkoren för anordnande av läkarutbildning
vid det nya sjukhus, som Stockholms läns landsting skall bygga i Huddinge,
kommer bidrag att i princip utgå med 25 % av byggnads- och utrustningskostnaderna för sjukhuset (prop. 1965: 141). Statens bidrag till driftkost
naderna skall fastställas senare.
Enligt avtal om praktisk utbildning av sjukgymnaster i Stockholm ut
går statsbidrag till kostnader för sådana särskilda byggnads- och utrustningsåtgärder som föranleds av sjukgymnastutbildningen vid Stockholms
stads sjukvårdsinrättningar (prop. 1964: 73).

Byggnads- och utrustningsbidrag

Nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande
Vid S:t Görans sjukhus och det blivande sjukhuset i Huddinge planeras
byggnads- och utrustningsåtgärder enligt följande sammanställning.

Byggnads
arbeten

Ändamål

Utrustning

Summa

Stockholms stad
S:t Görans sjukhus
Pediatrisk klinik..................................................
Värmecentral, kulvert m. m..............................
Centralanläggning för radio och television. .
Summa

9 300 000
500 000

6 500 000
100 000

15 800 000
500 000
100 000

9 800 000

6 600 000

16 400 000

129 500 000

10 500 000

140 000 000

139 300 000

17 100 000

156 400 000

Stockholms läns landsting
Huddinge sjukhus
Nybyggnation......................................................
Totalt

Statsbidraget är i regel 25 % av kostnaderna. Nämnden räknar emeller
tid med viss eftersläpning beträffande totalinvesteringen 156,4 milj. kr., var
för statsbidraget beräknas till 29 milj. kr. under budgetåret 1969/70.

Driftbidrag

Statsbidragen under budgetåret 1969/70 för driftkostnader vid ifrågava
rande sjukhus beräknas enligt uppgifter från vederbörande sjukhus m. m.
till följande belopp.
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Statsbidrag
1. Serafimerlasarettet...............................................................................................................
2. Sabbatsbergs sjukhus:
Kvinnokliniken.................................................................................................................
Bakteriologiska centrallaboratoriet.............................................................................
3. S:t Görans sjukhus:
Psykiatriska kliniken......................................................................................................
Barnklinikerna.................................................................................................................
4. Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus.............................................................................
5. Ersättning för viss undervisning.....................................................................................

2 500 000
1 138 000
110 000
742 000
1 000 000
1 900 000
817 000
« 207 000

Driftbidrag utgår i regel med 10 % av driftkostnaderna.
1. Kostnaden för driften av serafimerlasarettet — bortsett från läkarlönekostnaderna — kan för budgetåret 1969/70 uppskattas till omkring
25 milj. kr.
2. Vårddagkostnaden vid Sabbatsbergs sjukhus år 1969 beräknas till
274:76 kr. För kvinnokliniken uppskattas antalet vårddagar till 41 400.
Kostnaderna beräknas sålunda bli totalt 11 375 000 kr. Statsbidraget blir
1 137 500 kr. För bakteriologiska centrallaboratoriet beräknas bidraget för
anskaffning av inventarier till 15 000 kr. och driftbidraget till 95 000 kr.,
sammanlagt 110 000 kr.
3. Vårddagkostnaden år 1969 vid S:t Görans sjukhus beräknas under
stiga dagkostnaden vid Sabbatsbergs sjukhus. Bidraget skall då enligt av
talet beräknas med sistnämnda dagkostnad — 274: 76 kr. — som under
lag. Antalet vårddagar vid psykiatriska kliniken uppskattas till 27 000. Drift
kostnaderna kan således beräknas bli ca 7 418 520 kr. och statens driftbi
drag avrundat 742 000 kr. för nämnda klinik. Under senare hälften av bud
getåret 1969/70 kan vidare driftbidrag för de nya barnklinikerna komma
att utgå med uppskattningsvis 1 milj. kr.
4. Styrelsen för Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus beräknar bidraget
till kostnaderna under år 1969 för läkarlöner och läkarpensioner till 1 258 000
kr., samt för driftkostnaderna i övrigt till 1 217 000 kr. Ersättningen för
användning av sjukhusbyggnaderna beräknas till 10 938 kr. Sammanlagt
beräknas statsbidraget för kalenderåret 1969 till 2 486 000 kr. Bidrag be
talas emellertid i viss utsträckning förskottsvis redan under budgetåret
1968/69. Barnsjukhusets verksamhet kan komma att läggas ned vid års
skiftet 1969—1970 i överensstämmelse med avtal härom. Belastningen på
anslaget under budgetåret 1969/70 kan uppskattas till 1,9 milj. kr.
5. Konsistoriet vid karolinska institutet beräknar bidraget för undervis
ningen i klinisk epidemiologi vid Roslagstulls sjukhus enligt gällande avtal
till 730 000 kr. och för obduktionsundervisningen vid S:t Eriks och S:t
Görans sjukhus samt Södersjukhuset till 87 000 kr., sammanlagt 817 000 kr.
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Departementschefen

Efter riksdagens bemyndigande liar Kungl. Maj :t den 10 augusti 1963
godkänt avtal med Stockholms stad m. fl. rörande ombyggnad av Kron
prinsessan Lovisas barnsjukhus (prop. 1963:65, SU 89, rskr 215). En
ligt avtalet skulle pannanläggningen vid barnsjukhuset byggas om i huvud
saklig överensstämmelse med vissa ritningar. Vidare skulle en hiss anord
nas i kirurgbyggnaden och vissa allmänna elektriska arbeten utföras. Sta
ten skulle enligt avtalet betala dels 25 % av kostnaderna för ombyggnaden
av pannanläggningen och anordnandet av hissen, dels 10 % av kostnader
na till utförandet av de allmänna elektriska arbetena. Under arbetets gång
har vissa åtgärder behövt vidtas även inom barnsjukhusets värmesystem.
Kungl. Maj :t har den 23 februari 1968 på visst sätt bifallit en framställning
från styrelsen för barnsjukhuset att statsbidrag bl. a. skulle utgå med 25 %
av kostnaderna för åtgärderna inom värmesystemet. Kostnaderna för åt
gärderna, som numera slutförts, har uppgått i runda tal till, för pannan
läggningen 1 162 000 kr., för hissen 312 000 kr., för värmesystemet 197 000
kr. och för de allmänna elektriska arbetena 562 000 kr. eller totalt 2 233 000
kr. För dessa kostnader har statsbidraget blivit ca 474 000 kr. Härom bör
riksdagen underrättas.
På grundval av de framlagda beräkningarna uppskattar jag medelsbe
hovet under anslaget för budgetåret 1969/70 till 35 milj. kr., varav ca 8 milj.
kr. avser bidrag till driftkostnader.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till vissa sjukhus i Stockholm m. m. för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 35 000 000 kr.

G 9. Bidrag till lasarettet i Lund
1967/68 Utgift
............................................... 31 060 017
1968/69 Anslag ............................................... 22 000 000
1969/70 Förslag ............................................... 16 000 000
Från anslaget bestrids utgifter för bidrag till Malmöhus läns landsting
för upplåtelsen av lasarettet i Lund för läkarutbildning m. m. Enligt avtal
utgår i princip bidrag till byggnadskostnaderna med 25 och i vissa fall
40 %, bidrag till kostnaderna för utrustning med 25 %, samt bidrag till
driften av lasarettet med 10 % av de kostnader som efter antalet vårdda
gar belöper på de för utbildning och forskning ianspråktagna vårdplat
serna. För vissa byggnadsdelar beräknas avtalsenligt bidrag utöver 25 % på
viss del av de verkliga kostnaderna. Vidare utgår bidrag till de barnpsyki

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 7: Socialdepartementet

127

atriska och psykiatriska klinikerna med viss procentuell andel av de verk
liga driftkostnaderna. Denna statens driftkostnadsersättning skall för år
1969 utgöra 25 % av det avtalsenliga beloppet (prop. 1962: 77 och 1965: 1
bil. 7 s. 281).
Enligt avtal om utbildning av sjukgymnaster vid lasarettet i Lund skall
staten bl. a. lämna bidrag till kostnaden för vissa ändringsarbeten i befint
liga lokaler vid lasarettet (prop. 1964: 73).
Byggnads- och utrustningsbidrag

Nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande
Vid lasarettet i Lund planeras byggnads- och utrustningsåtgärder enligt
följande sammanställning.
Byggnadsarbeten

Ändamål
Kvinnokliniken.......................................................................
Utbyggnad av ögonkliniken................................................
Uppförande av parkeringshus.............................................
Utbyggnad av centralkök.....................................................
Diverse byggnadsarbeten.....................................................
Verkstadsbyggnad..................................................................
Utbyggnad av rörpostsystemet utanför centralblocket
Block G och D, etapp 2........................................................
Block A och B........................................................................
Kompletteringsanskaffning till undervisningskliniker
m. m.......................................................................................
Summa

2
1
1
1
1
1
1

000
000
000
000
500
000
000

000
000
000
000
000
000
000
—
—

Utrustning
—
—
—
—
—
—
—

3 000 000
1 000 000

Summa
2
1
1
1
1
1
1
3
1

000
000
000
000
500
000
000
000
000

000
000
000
000
000
000
000
000
000

—

800 000

800 000

8 500 000

4 800 000

13 300 000

Statsbidraget för åtgärderna beräknas till 3,6 milj. kr. för budgetåret
1969/70.
Driftbidrag

Direktionen för lasarettet i Lund har beräknat vårddagkostnaden för år
1969 till 286:35 kr. och antalet statsbidragsberättigade vårddagar till
363 000. Statsbidraget bör tas upp till avrundat 10,4 milj. kr. För barnpsyki
atriska klinikerna beräknas dagkostnaden för år 1969 enligt avtalet till
258: 87 kr. Antalet vårddagar beräknas till 33 000. Sedan en avtalsenlig
reducering till 25 % av beloppet skett skulle bidraget uppgå till 2 136 000 kr.
Sammanlagda driftbidraget uppskattas till avrundat 12,5 milj. kr.
Departementschefen

På grundval av de framlagda beräkningarna uppskattar jag medels
behovet under anslaget för budgetåret 1969/70 till 16 milj. kr., varav 12,5
milj. kr. avser bidrag till driftkostnader.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till lasarettet i Lund för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 16 000 000 kr.
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G 10. Bidrag till Malmö allmänna sjukhus
1967/68 Utgift
............................................... 14 807 787
1968/69 Anslag ............................................... 21 000 000
1969/70 Förslag ............................................... 25 000 000
Från anslaget bestrids utgifter för bidrag till Malmö stad för upplåtelsen
av Malmö allmänna sjukhus för läkarutbildning m. m. Enligt avtal utgår
byggnadsbidrag med 25 % för byggnad som tas i anspråk för utbildning
eller forskning. Utrustningsbidrag utgår med 25 % av kostnaderna. Drift
bidrag utgår med 10 % av den del av driftkostnaderna, som efter antalet
vårddagar belöper på de för utbildning och forskning utnyttjade vårdplat
serna. Härutöver utgår visst bidrag till centraltandpoliklinik och käkcentral. Vid vissa sjukhusenheter utgår även bidrag till läkarlöner och läkarpensioner med en tredjedel av kostnaderna (prop. 1960: 1 bil. 10 s. 222
och 1963:142).
Enligt avtal om praktisk utbildning av sjukgymnaster i Malmö skall sta
ten bl. a. lämna bidrag till kostnaden för vissa byggnads- och ändringsar
beten som föranleds av sjukgymnastutbildningen (prop. 1964:73).
Byggnads- och utrustningsbidrag

Nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande
Vid Malmö allmänna sjukhus planeras byggnads- och utrustningsåtgärder enligt följande sammanställning.
Byggnads
arbeten

Ändamål
Nybyggnad för kliniskt fysiologiskt laboratorium, plas
tikkirurgiska kliniken, radioterapiklinik samt öronklinik.....................................................................................
Nybyggnad för kirurgi..........................................................
Kulvertar och ledningar.......................................................
Tillbyggnad av psykiatriska kliniken................................
Om- och tillbyggnad av röntgendiagnostiska avdel
ningen ...................................................................................
Nybyggnad för djurexperimenten avdelning..................
Nybyggnad för centralkök...................................................
Nybyggnad för ortopedisk klinik.......................................
Tillbyggnad av kvinnokliniken...........................................
Ombyggnad av infektionskliniken B o. C........................
Nybyggnad för barnpsykiatrisk klinik..............................
Tillbyggnad av lungkliniken...............................................
Ökning av lokalresurserna för kirurgi...............................
Diverse kliniker och gemensamma anläggningar...........
Kirurgiska kliniken................................................................
Kompletteringsanskaffningar till undervisningskliniker
m. m.......................................................................................
Summa

20
3
10
2

000
000
000
500

000
000
000
000

400
000
000
000
200
800
800
400
2 800
400

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
—

2
2
2
2
1

Utrustning

—
—

200 000
500 000
2 400 000
2 800 000
—
100 000
—

600 000
—
—

600 000

Summa

20
3
10
2

000
000
000
700

000
000
000
000

400
500
400
800
200
900
800
1 000
2 800
400
600

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

2
2
4
4
1

—

2 700 000

2 700 000

50 300 000

9 900 000

00 200 000

Statsbidraget är i regel 25 % av kostnaderna. Bidraget för åtgärderna be
räknas till ca 15 milj. kr. för budgetåret 1969/70.
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Driftbidrag

Malmö stads sjukvårdsstyrelse har beräknat löne- och pensionskost
naderna för läkarna vid Malmö allmänna sjukhus för år 1969 till 10 752 500
kr. och statsbidraget härför till 3 585 000 kr. Vårddagkostnaden uppskattas
till ca 218:58 kr. och antalet vårddagar vid undervisningsklinikerna till
305 000. Driftkostnaderna kommer således att uppgå till ca 66 667 000 kr.
och statens andel härav 6 667 000 kr. Driftbidraget till centraltandpoli
klinik och käkcentral utgör 95 000 kr. Sammanlagt beräknas driftbidraget
till 10 347 000 kr.

Departementschefen

På grundval av de framlagda beräkningarna uppskattar jag medelsbe
hovet under anslaget för budgetåret 1969/70 till 25 milj. kr., varav 10 milj.
kr. avser bidrag till driftkostnader.
Jag hemställer, att Ivungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till Malmö allmänna sjukhus för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 25 000 000 kr.

G 11. Bidrag till vissa sjukhus i Göteborg
1967/68 Utgift
............................................... 30 484 544
1968/69 Anslag ............................................... 36 000 000
1969/70 Förslag ............................................... 35 000 000
Från anslaget bestrids utgifter för bidrag till Göteborgs stad för upplå
telsen av vissa sjukhus för läkarutbildning m. m. Enligt avtal om upplåtelse
för medicinsk undervisning och forskning av Göteborgs stads sjukhus -—
bl. a. Sahlgrenska sjukhuset och det blivande Östra sjukhuset i Göteborg
— utgår bidrag dels med i allmänhet 25 % till kostnaderna för vissa bygg
nadsarbeten och viss utrustning, dels med 10 % till de driftkostnader, som
efter antalet vårddagar belöper på de för undervisning och forskning upp
låtna vårdplatserna, dels ock i särskild ordning för vissa provisoriska åt
gärder (prop. 1958: 87, 1960: 69 och 71 samt 1965: 140). Förhandlingar på
går med staden med anledning av stadens ändrade planering av utbygg
naden av stadens sjukhus.
Byggnad»- och utrustningsbidrag

Nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande
Vid Sahlgrenska sjukhuset, det blivande östra sjukhuset och barnsjuk
huset i Göteborg planeras byggnads- och utrustningsåtgärder enligt föl
jande sammanställning.
5—Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 7
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Byggnads
arbeten

Ändamål

Utrustning

Summa

000
000
000
000
000

3 100 000

6 100 000

1 100 000

900 000
1 900 000

Sahlgrenska sjukhuset
Nybyggnad för röntgen III.................................................
Intensivvårdsavdelning.........................................................
Ombyggnad av paviljong 9 m. m.......................................
Nybyggnad för kliniskt forskningslaboratorium............
Ombyggnad av ögon- och öronklinikerna........................
Ombyggnad av thoraxkirurgiska kliniken.......................
Telefonväxel, nybyggnad.....................................................
Nybyggnad för föreläsningssal............................................
Ombyggnad av paviljongerna 7—8...................................
Provisoriskt djurhus..............................................................
Kompletteringsanskaffningar till undervisningskliniken och gemensamma anläggningar..............................

3 000
700
500
500
700

900 000

100 000
800 000

700 000
600 000
1 300 000
700 000

2 000 000
2 800 000

100 000
100 000

100 000
100 000
100 000

4 700 000

4 700 000

8 800 000
2 300 000
400 000

1 400 000

10 200 000

1 100 000

1 100 000

19 000 000

14 200 000

33 200 000

100 000

Östra sjukhuset
Infektionsklinik.......................................................................
Barnkliniker.............................................................................
Huvudavlopp, smittrening...................................................

2 300 000
400 000

Barnsjukhuset
Kompletteringsanskaffningar..............................................
Summa

Statsbidraget är i regel 25 % av kostnaderna. Bidraget för åtgärderna be
räknas till 8 milj. kr. för budgetåret 1969/70.
Driftbidrag

Göteborgs sjukvårdsstyrelse uppskattar statsbidraget för driftkostna
derna vid stadens sjukhus för år 1969 till ca 26,7 milj. kr. enligt följande
sammanställning.
Beräknat
statsbidrag

Sahlgrenska sjukhuset..............................................................................................................
Barnsjukhuset............................................................................................................................
Renströmska sjukhuset............................................................................................................
Infektionssjukhuset...................................................................................................................
Östra sjukhuset (kvinnokliniken)..........................................................................................
Vissa provisoriska anordningar..............................................................................................
Lokaler för bakteriologi och patologi...................................................................................

18 550 000
1 375 000
920 000
950 000
660 000
3 625 000
635 000
26 715 000

Departementschefen

På grundval av de framlagda beräkningarna uppskattar jag medelsbe
hovet under anslaget för budgetåret 1969/70 till 35 milj. kr., varav 27 milj.
kr. avser bidrag till driftkostnader.
Knngl. Maj :t har den 25 maj 1967 uppdragit åt statens förhandlingsnämnd att ta upp de förhandlingar med Göteborgs stad, som nämnden fin
ner nödvändiga med anledning av stadens ändrade planering av utbygg-
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nåden av stadens sjukhus. I avvaktan på resultatet av dessa förhandlingar
har jag vid medelsberäkningen utgått från nuvarande avtalsreglering.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till vissa sjukhus i Göteborg för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 35 000 000 kr.

G 12. Bidrag till lasarettet i Umeå
1967/68 Utgift
15 107 588
1968/69 Anslag ............................................... 17 400 000
1969/70 Förslag ............................................... 18 300 000
Från anslaget bestrids utgifter för bidrag till Västerbottens läns lands
ting för upplåtelsen av lasarettet i Umeå för läkarutbildning m. m. Bidrag
utgår enligt avtal med 25 % av kostnaderna för vissa byggnadsarbeten och
viss utrustning vid lasarettet i Umeå samt med 10 % av de driftkostnader,
som efter antalet vårddagar belöper på de för utbildning och forskning ianspråktagna vårdplatserna. Dessutom utgår ett särskilt bidrag till Hällnäs
sanatorium (prop. 1962: 104).

Byggnads- och utrustningsbidrag

Nämnden för undervisningssjukhusens utbgggande
Vid lasarettet i Umeå planeras byggnads- och utrustningsåtgärder enligt
följande sammanställning.
Byggnads
arbeten

Ändamål
Byggnad 10: I..................................................
Byggnad 6: II.........................................................
Verkstadsbyggnad.............................................
Ändrad matdistribution..................................
Utbyggnad för akutintag................................
Utbyggnad för apotek och centraiförråd. . . ...................
Anläggning för sophantering..........................
Reservkraftanläggning....................................
Ortopedisk verkstad.........................................
Brickdukningsanläggning................................ ...............
Summa

Utrustning

Summa

12 000 000
500 000
200 000
1 000 000

100 000
__
__
__

—

600 000

28 000 000
1 400 000
2 200 000
500 000
1 100 000
1 000 000
500 000
295 000
197 000
600 000

22 400 000

13 400 000

35 800 000

__

_

Statsbidraget är i regel 25 % av kostnaderna. Bidraget för ifrågavarande
åtgärder beräknas till 9,2 milj. kr. för budgetåret 1969/70.

Driftbidrag

Konsistoriet vid universitetet i Umeå har beräknat vårddagkostnaden för
år 1969 vid lasarettet i Umeå till 247 kr. och antalet vårddagar till 326 400.
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Driftkostnaden för av undervisningen disponerade vårdplatser blir således
80 620 000 kr. och statsbidraget härför 8 060 000 kr. Härtill kommer bidrag
för 9 000 vårddagar vid Hällnäs sanatorium med 222 000 kr. Sammanlagt
beräknas driftbidraget i denna del till i runt tal 8,3 milj. kr.
Vissa kostnader för upplåtna lokaler bl. a. för mikrobiologi och patologi
kan för budgetåret 1968/69 beräknas till ca 800 000 kr. Vissa kostnader för
barntandpolikliniken uppskattas till 38 000 kr.
Totalt beräknas driftbidraget således till i runt tal 9,1 milj. kr.

Departementschefen

På grundval av de framlagda beräkningarna uppskattar jag medelsbe
hovet under anslaget för budgetåret 1969/70 till 18,3 milj. kr., varav 9,1
milj. kr. avser bidrag till driftkostnader.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till lasarettet i Umeå för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 18 300 000 kr.

G 13. Bidrag till regionsjukhuset i Linköping
1967/68 Utgift
...............................................
4 673 350
1968/69 Anslag ............................................... 12 000 000
1969/70 Förslag ...............................................
8 000 000
Från anslaget bestrids utgifter för bidrag till Östergötlands läns lands
ting för upplåtelsen av regionsjukhuset i Linköping för läkarutbildning
m. m. Investeringsbidrag utgår enligt avtal om läkarutbildning vid sjukhu
set med 25 % av kostnaderna för sjukhusets utbyggande (prop. 1965: 141
och 1968:83).
Byggnads- och utrustningsbidrag

Nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande
Vid regionsjukhuset i Linköping planeras byggnads- och utrustningsåtgärder enligt följande sammanställning.

Byggnads[arbeten

Ändamål
Vårdbyggnad...........................................................................
Laboratorium II.....................................................................
Kök och matsalar...................................................................
Provisoriska mottagningar...................................................
Tillbyggnad av patologavdelningen..................................
Psykiatrisk akutvård............................................................
Verkstad...................................................................................
Kulvertar etc., del II............................................................
Div. ombyggnadsarbeten för undervisningen m. m. ...
Summa

4
4
4
3
2
1
2

800
200
000
600
000
300
300
600
2 000

000
000
000
000
000
000
000
000
000

24 800 000

Utrustning
1 300 000
—

2 100 000
900 000
1 000 000
—

1 000 000
—

700 000

7 000 000

Summa
6
4
6
4
3
1
3

100
200
100
500
000
300
300
600
2 700

000
000
000
000
000
000
000
000
000

31 800 000
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Statsbidraget är i regel 25 % av kostnaderna. Bidraget för åtgärderna be
räknas till i runt tal 8 milj. kr. för budgetåret 1969/70.

Departementschefen

På grundval av redovisade beräkningar uppskattar jag medelsbehovet
under anslaget för budgetåret 1969/70 till 8 milj. kr. Jag hemställer, att
Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till regionsjukhuset i Linköping för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 8 000 000 kr.

G 14. Utbildnings- och forskningsverksamhet vid läkarstationen i Dalby
läkar distrikt
1967/68 Utgift .............................................
1968/69 Anslag
........................................
1969/70 Förslag ........................................

180 3181
700 000
1 300 000

1 Del av anslaget till Bidrag till provinsialläkarväsendet m.m

Bestämmelser om utbildnings- och forskningsverksamheten vid läkar
stationen i Dalby läkardistrikt återfinns i ett mellan staten och Malmöhus
läns landsting den 30 december 1964 träffat avtal om samarbete för upp
förandet och drift av en läkarstation i Dalby läkardistrikt. Enligt avtalet
bidrar staten till kostnaderna för uppförande av läkarstationen samt svarar
för den personal, som är avsedd uteslutande för utbildnings- eller forsk
ningsändamål, och för anskaffning av löpande utrustning, förbruknings
artiklar m.m., som hänför sig till nämnda verksamhet (prop. 1965: 1 bil
7 s. 168).

Socialstyrelsen
För bestridande av statens bidrag till uppförande av läkarstationen i
Dalby läkardistrikt har tidigare ställts till förfogande 775 000 kr. Ytterligare
100 000 kr. behövs för ändamålet. Slutlig beräkning av statens andel av
byg§nadskostnaderna kan göras först sedan läkarstationen slutbesiktigats.
Baspersonalen bestar f. n. av —- förutom forskningsledare och provinsial
läkare med tillsynsuppgifter — en instruktionssköterska med laboratorieutbildning, en assistent och en laboratoriekonsult. Kostnaden härför beräk
nas till 161 000 kr. För budgetåret 1969/70 behöver assistenten hjälp av ett
kontorsbiträde. Vidare bör -—- sedan den andra provinsialläkartjänsten vid
läkarstationen tillsatts — arvode utgå även till denne andre provinsial
läkare för dennes deltagande i forskning och utbildning m. m. vid statio
nen. Arbetet motsvarar åtta veckotimmar. Kostnaderna för baspersonal
ökar härigenom med 44 000 kr. till totalt 205 000 kr.
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För arvoden till ledamöter och experter vid deri rådgivande nämnden för
verksamheten vid läkarstationen samt för resekostnader och traktamenten
beräknas f. n. 25 000 kr. för år. Beloppet bör höjas till 50 000 kr. för att ge
möjligheter till anlitande av tillfällig expertis.
Dataregistreringen sker vid datacentralen i Lund, där en tjänsteman är
läkarstationens datakonsult. Ersättning härför betalas till datacentralen.
Kostnaderna för materiel, elektricitet, telefon och dataregistrering m. m.
beräknas till 124 000 kr. Vidare behöver basutrustningen kompletteras för
50 000 kr.
Utöver 529 000 kr. till berörda baskostnader behövs enligt socialstyrelsen
787 000 kr. till forskningsverksamheten under budgetåret 1969/70 vid läkar
stationen enligt följande sammanställning.
Beslutade forskningsprojekt

Kostnad kr.

a) Psykiatrisk undersökning för uppföljning av tidigare gjorda vetenskapliga un
dersökningar av Dalbybefolkningen.................................................................................
b) Ögonundersökning, bl. a. för kartläggning av förekommande syndefekter och utprovning av för provinsialläkare lämplig metodik........................................................
c) Undersökning av hörselskador och graden av handikapp som dessa medför. Utförs
i samband med ögonundersökningen...............................................................................
d) Undersökning av urinvägsinfektioner, bl. a. utprovning av ett automatiserat behandlingsprograni. Syftet är att man genom kontroll av urinsockernivån tidigt
skall kunna upptäcka och behandla urinvägsinfektioner och härigenom förebygga
njurskador.................... ............................... .............. ...........................................................
e) Undersökning av blodbrist, bl. a. för att kartlägga förekomsten härav hos befolk
ningen samt utröna effekten av järnbehandling vid denna sjukdom..........................
f) Undersökning av jordbrukets socialmedicin för att bl. a. belysa speciella medi
cinska problem inom jordbruket samt behovet av arbetsmedicinska åtgärder....

160 000

Summa kostnader för beslutade forskningsprojekt

504 000

89 000
79 000
42 000

50 000
84 000

Nya forskningsprojekt
a) Undersökning av 67-åringar..............................................................................................
b) Undersökning av kostvanor..............................................................................................
c) Utvidgad hälsokontroll av 4—7-åringar.........................................................................
d) Analys av datamaterialet från läkarstationens verksamhet.....................................
Summa kostnader för nya forskningsprojekt

89 000
42 000
96 000
56 000
283 000

Kostnaderna för beräknat byggnadsbidrag, viss baspersonal och veten
skaplig basutrustning m. m. samt nämnda forskningsprojekt uppgår så
lunda till sammanlagt 1 316 000 kr.

Departementschefen
Den nya läkarstationen i Dalby har varit i verksamhet sedan början av
år 1968. De forskningsprojekt som påbörjats är bl. a. inriktade på att få
fram enhetliga och praktiska undersökningsmetoder för läkare i öppen
vård. De nya projekt som socialstyrelsen föreslår synes mig likaledes stå i
överensstämmelse med målsättningen för verksamheten vid stationen.
Flera av dessa projekt har också anknytning till pågående planering av
hälsokontroller av olika befolkningsgrupper.
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Jag har i stort sett ingen erinran mot socialstyrelsens beräkning av inedelsbeliovet för nästa budgetår. Det ankommer dock på Kungl. Maj :t att
närmare besluta om anslagets fördelning på olika forskningsprojekt m. m.
Anslaget bör tas upp med 1,3 milj. kr. Häri är inräknat ytterligare bidrag till
kostnaderna för läkarstationens uppförande.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Utbildnings- och forskningsverksamhet vid läkar
stationen i Dalby läkardistrikt för budgetåret 1969/70 an
visa ett reservationsanslag av 1 300 000 kr.

G 15. Efterutbildning av viss sjukvårdspersonal m. m.
Nytt anslag (förslag) ........................................... 620 000
1 ill vidareutbildning av läkare och tandläkare m. m. har för budgetåret
1968/69 under åttonde huvudtiteln anvisats ett reservationsanslag av 304 000
kr. Under förslagsanslaget Utbildning av viss sjukvårdspersonal samt under
anslagen till barnmorskeläroanstalterna — likaledes upptagna under åt
tonde huvudtiteln — har för innevarande budgetår beräknats medel för
viss efterutbildning av barnmorskor, distriktssköterskor, sjukgymnaster
m. fl. Under anslaget Epidemiberedskap m. m. har medel beräknats för
vissa kurser i förebyggande mödra- och barnavård.
För nämnda efterutbildning, som hittills bekostats från anslag under
femte och åttonde huvudtitlarna, föreslås nu att ett särskilt förslagsanslag
tas upp under femte huvudtiteln, kallat Efterutbildning av viss sjukvårds
personal m. m.
Beräkning för 1969/70

1968/691

1. Vidareutbildning av läkare...........................................
2. Fortsättnings- och repetitionskurser för läkare. ...
3. Vidareutbildning av läkare inom den psykiska
barna- och ungdomsvården...........................................
4. Vidareutbildning av tandvårdsinspektörer m. m.. .
5. Specialkurs för vissa psykiater och psykologer....
6. Kurs i högre färgsinnesdiagnostik...............................
7. Specialkurs för farmacevter ......................................
8. Kurs för läkare m. fl. inom den förebyggande
mödra- och barnavården...............................................
9. Repetitionskurser för barnmorskor i öppen vård . .
10. Kurs för distriktssköterskor i förebyggande möd
ravård .................................................................................
11. Fortbildningskurs för legitimerade sjukgymnaster
m. fl. inom rehabiliteringsvård...................................
12. Kurs i rehabiliteringsmetodik ...................................
13. Kurs i tropikmedicin...................................................... 1 2

(214 000)
( 18 000)
( 17 000)
( 39 000)
( 16 000)
—

—
(

10 000)

1

Mynd.

Dep.chefen

600 000
44 000

214 000
42 000

17 000
58 000
17 000
5 000
18 000

17 000
58 000
17 000
—.

—

10 000

10 000

42 000

42 000

100 000

100 000

( 37 000)
( 45 000)
—

40 000
50 000
30 000

40 000
50 000
30 000

(520 000)

2 031 000

620 000

(124 000)3

1 Avser skilda anslag under femte och åttonde huvudtitlarna
2 Beräknad del av anslaget
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Socialstyrelsen
1. På Kungl. Maj :ts uppdrag har socialstyrelsen och universitetskanslersämbetet utrett förutsättningarna dels för Sveriges anslutning till visst
nordiskt avtal om enhetliga regler rörande specialistkompetens för läkare,
dels för en begränsning av tidsåtgången för läkarutbildningen fram till
medicine licentiatexamen. I februari 1968 har ämbetsverken lagt fram
förslag om läkares grundutbildning och vidareutbildning. I avvaktan på
statsmakternas beslut om riktlinjerna för utbyggnaden av vidareutbild
ningen för läkare bör beräknas medel för ca 85 kurser utöver nuvarande
vidareutbildningsverksamhet. Merkostnaden för den utökade kursverk
samheten beräknas uppgå till 1 386 000 kr.
2. För två kurser i socialmedicin för tjänsteläkare beräknas sammanlagt
30 000 kr. Till stipendier för deltagare i fortsättnings- och repetitionskurser
för läkare erfordras 6 000 kr. För de fall då särskild kursavgift tas ut av
läkare som utan att vara provinsialläkare deltar i de av provinsialläkarfonden bekostade fortsättnings- och repetitionskurserna beräknas 8 000 kr.
3. Socialstyrelsen anser det önskvärt att såväl överläkare som biträdande
överläkare inom barnpsykiatrin kan erhålla fortbildning och beräknar
17 000 kr. för en kurs för läkare inom den psykiska barna- och ungdoms
vården.
4. Det finns ett stort behov av välutbildade odontologer som administra
törer för den samhälleliga tandvården. Erfarenheterna från kurser som
anordnats i ämnet de två senaste budgetåren är goda. Styrelsen beräknar
kostnaden för en kurs till 58 000 kr.
5. Våren 1967 anordnades en kurs för psykiater och psykologer anställda
vid ungdomsvårdsskolorna. Under innevarande budgetår avses ytterligare
en kurs bli anordnad. Med hänsyn till att antalet psykologer vid ungdoms
vårdsskolorna ökar och till omsättningen av konsultläkare behövs en kurs
även under nästa budgetår. Kostnaden beräknas till 17 000 kr.
6. För mer ingående undersökningar av färgsinne, som i tveksamma fall
fordras för att fastställa arten och graden av färgsinnesdefekter, krävs spe
ciell kompetens. F. n. har ett 90-tal av landets cirka 200 ögonläkare sådan
kompetens. Hittills har ögonläkarföreningen anordnat kurser i färgsinnesdiagnostik. Socialstyrelsen anser det lämpligt att styrelsen övertar denna
kursverksamhet och att staten bestrider kostnaderna härför. Kostnaden
för en kurs beräknas bli 5 000 kr.
7. För specialkurser för examinerade farmacevter som skall arbeta som
t. ex. centralförrådsföreståndare och inspektionsapotekare föreslår social
styrelsen ett anslag av 18 000 kr.
8. Förutvarande medicinalstyrelsen har under tre år i följd anordnat
korta kurser för överläkare och biträdande överläkare vid kvinno- och
barnkliniker. För budgetåret 1968/69 bestrids kostnaderna härför från an
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slaget Epidemiberedskap m. m. Utvecklingen inom området gör det önsk
värt att en kontinuerlig information ges. Sådan information bör ges också
åt de distriktssköterskor m. fl. som ansvarar för fortbildningen inom den
öppna hälso- och sjukvården. Kostnaderna beräknas till 10 000 kr.
9—10. Vid de statliga barnmorskeläroanstalterna har vid sidan av de
ordinarie kurserna bedrivits obligatoriska repetitionskurser för barnmor
skor i såväl öppen som sluten vård. Vidare har nämnda läroanstalter årli
gen anordnat en å två kompletterande utbildningskurser i förebyggande
mödravård för distriktssköterskor jämte repetitionskurser för dessa.
Enligt statsmakternas beslut om sjuksköterskeutbildningen (prop. 1968:
66, SU 108, rslcr 259) skall statsbidrag utgå för den nya vidareutbildningen
enligt samma normer som för grundutbildningen av sjuksköterskor. Fort
bildningen av sjuksköterskor skall dock hädanefter i princip vara att
betrakta som en sjukvårdshuvudmännens angelägenhet och bekostas av
dessa. 1 skolöverstyrelsens anslagsframställningar för budgetåret 1969/70
har följaktligen medel för fortbildningskurser inte tagits upp. Inte heller
har anslag för nyssnämnda mödravårdskurser för distriktssköterskor tagits
med i dessa äskanden.
Socialstyrelsen utgår ifrån att repetitionskurser för barnmorskor i sluten
vård kommer att ombesörjas av huvudmännen. Styrelsen anser det emel
lertid angeläget att nuvarande verksamhet med obligatoriska repetitions
kurser för barnmorskor i öppen vård kan fortsätta utan avbrott liksom att
distriktssköterskor liksom tidigare kan erbjudas kompletterande vidare
utbildning jämte repetitionskurs i förebyggande mödravård. Socialstyrelsen
finner det lämpligt att dessa utbildningar liksom tidigare knyts till de läro
anstalter, där barnmorskeutbildning bedrivs. Styrelsen hemställer att medel
ställs till styrelsens förfogande för anordnande under budgetåret 1969/70
av dels två repetitionskurser om fyra veckor för barnmorskor i öppen vård
och dels två kurser om 20 veckor jämte två repetitionskurser om en vecka
för distriktssköterskor i förebyggande mödravård.
11. Socialstyrelsen anser det angeläget att stödja rehabiliteringsverksamheten bl. a. genom att öka tillgången på kvalificerad rehabiliteringspersonal.
Därför avser socialstyrelsen att under nästa budgetår anordna kurser dels
för sjukgymnaster och arbetsterapevter i sluten vård, dels för sjukgym
naster, arbetsterapevter och distriktssjuksköterskor i öppen vård.
12. Under 1967/68 och 1968/69 har hållits kurser i teammetodik för per
sonal inom rehabiliteringsområdet. Kursdeltagarna representerade alla inom
området förekommande yrken. Erfarenheterna är positiva och det är ange
läget att verksamheten fortsätter och utvidgas.

Universitetskanslersämbetet
13. Sedan år 1962 har frivillig utbildning i tropikmedicin, förlagd till Iloslagstulls sjukhus i Stockholm, erbjudits blivande läkare i Sverige. Utbild5* — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 7
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ningsverksamheten som omfattar ca en månad har tidigare huvudsakligen
finansierats av SIDA. Medel för utbildningen har även anvisats av universitetskanslersämbetet och karolinska institutet. Ämbetet framhåller att be
hovet av svenska läkare för projekt i utvecklingsländerna växer, samtidigt
som intresset bland de medicine studerande för sådan tjänstgöring ökar.
Mot bakgrund av ett alltmer växande behov av denna utbildning finner
ämbetet det motiverat att särskilda medel beräknas för ändamålet och tar
— på förslag av medicinska fakulteten vid karolinska institutet — upp
30 000 kr.

Departementschefen
Jag föreslår att kostnaderna för vidareutbildning av läkare och för övrig
efterutbildning av olika kategorier av sjukvårdspersonal, vilka hittills be
lastat anslag under femte och åttonde huvudtitlarna, bestrids under ett nytt
förslagsanslag på femte huvudtiteln, kallat Efterutbildning av viss sjuk
vårdspersonal m. m.
Ett förslag om läkares grundutbildning och vidareutbildning, vilket lagts
fram i februari 1968 av socialstyrelsen och universitetskanslersämbetet
samt därefter remissbehandlats, prövas f. n. av Kungl. Maj :t. I avvaktan på
resultatet av denna prövning räknar jag med oförändrat medelsbehov för
vidareutbildning av läkare.
I prop. 1968:66 angående vidareutbildning av sjuksköterskor m. m. (s.
82, SU 108, rskr 259) anförde föredragande statsrådet att det är en an
gelägen uppgift för huvudmännen att tillse att erforderlig fortbildning an
ordnas. Fortbildningen borde bekostas av huvudmännen. Repetitionskur
serna för barnmorskor och kurserna för distriktssköterskor i förebyggande
mödravård (9—10) är i överensstämmelse härmed i första hand en an
gelägenhet för de kommunala huvudmännen. Jag kan dock tillstyrka att
staten övergångsvis tar på sig kostnaderna för ifrågavarande kurser även
under nästa budgetår.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
620 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Efterutbildning av viss sjukvårdspersonal m. m.
för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 620 000
kr.

G 16. Kurser för vissa utländska läkare och tandläkare m. m.
1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

1 411 510

1 000 000
1 500 000
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Från detta anslag bekostas kurser för kompletterande utbildning av lä
kare, tandläkare, sjuksköterskor och barnmorskor med utländsk examen
vilka har för avsikt att arbeta i Sverige.
För budgetåret 1969/70 har redovisats följande medelsbehov för kurs
verksamheten.

I. Socialstyrelsen
1.
2.
3.
4.
5.

6.
V.
8.

Kurser i svenska medicinalförfattningar för utländska läkare................................
Viss vidareutbildning m. m. för läkare...........................................................................
Överförande till Sverige av vissa läkare och tandläkare ........................................
Kurs i svenska medicinalförfattningar för tandläkare...............................................
Kompletteringskurs för sjuksköterskor..........................................................................
Kompletteringskurs för barnmorskor.............................................................................
Centrala prov i svenska språket för sjuksköterskor m. fl..........................................
Kurs i medicinalförfattningar för sjuksköterskor med utbildning i Danmark,
Finland, Norge och Island................................................................................................

60 000
223 000
366 000
8 500
93

400

39 100
19 500
14 200
823 700

II. Kursnämnden för vissa utländska tandläkare
9. Kurs för utländska tandläkare.....................................................................................

63 200

III. Socialstyrelsens nämnd för utländska tandläkare
10. Tilläggskurs för tandläkare med västtysk examen ................................................
Totalt kr.

241 500
1128 4001

1. Genomgång av kurs i svenska medicinalförfattningar är obligatorisk
för de läkare med utländsk examen, som önskar få svensk legitimation. Sty
relsen beräknar att ca 90 läkare önskar gå igenom sådan kurs under bud
getåret 1969/70 och avser därför att anordna fyra kurser i ämnet om var
dera högst en månad och med omkring 25 deltagare i varje kurs. Kostnaden
för varje kurs beräknas till 15 000 kr.
2. Kungl. Maj :t har godkänt ett mellan statens förhandlingsnämnd och
Örebro läns landstings förvaltningsutskott träffat avtal om utbildning i
Örebro av läkare med utländsk medicinsk examen. Socialstyrelsens nämnd
för utländska läkare har för avsikt att även under budgetåret 1969/70 an
ordna dels två vidareutbildningskurser — vardera om högst tre månader
jämte en månads inläsningstid —- för läkare med utländsk medicinsk exa
men med högst 30 deltagare i varje kurs och dels särskilda språkprov. Dess
utom avser styrelsen att ge ut ett kompendium med upplysningar om hälsooch sjukvården.
3. Vid sidan av nyssnämnda mer reguljära kursverksamhet har anordnats
särskilda kurser m. m. för grupper av bulgariska och tjeckoslovakiska lä
kare. Kungl. Maj :t har i oktober 1967 godkänt avtal mellan Sverige och
Bulgarien om bulgariska läkares och tandläkares tjänstgöring inom den
svenska sjukvården. Hittills har sammanlagt 35 läkare och 14 tandläkare
anlänt från Bulgarien. Efter överläggningar mellan det tjeckoslovakiska
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hälsovårdsministeriet och det svenska socialdepartementet har vidare en
grupp om 29 tjeckoslovakiska läkare anlänt till Sverige. För läkarna anord
nas kurser om högst tre månader vardera i svenska språket och svenska för
hållanden m. m. Under kursen får deltagarna av statsmedel fri kost och
logi samt viss kontant ersättning per månad. Härutöver har varje läkare vid
sin ankomst fått ett engångsbelopp av 1 000 kr. I prop. 1968: 1 (bil. 7 s. 155)
fann föredragande departementschefen anledning anta att nya grupper av ut
ländska läkare anländer till Sverige under budgetåret 1968/69. I avvaktan
på närmare uppgifter om den väntade omfattningen av ifrågavarande verk
samhet beräknar styrelsen för budgetåret 1969/70 samma belopp som an
visats för budgetåret 1968/69 eller 366 000 kr.
4. Socialstyrelsen avser att under budgetåret 1969/70 anordna en kurs
om ca 45 timmar i svenska medicinalförfattningar för vissa tandläkare med
utländsk examen. Kostnaden för en kurs med ca 30 deltagare beräknas till
8 500 kr.
5. Under budgetåret 1968/69 kommer att anordnas två kompletteringskurser för sjuksköterskor med utländsk examen som begärt svensk legiti
mation som sjuksköterska. Även under budgetåret 1969/70 behövs två kur
ser med vardera ca 20 deltagare. Komplettering av den praktiska utbild
ningen förutsätts som hittills ske i form av vikariat på sjukskötersketjänst.
Kostnaderna beräknas till 93 400 kr.
6. Barnmorskor med utländsk examen, som har för avsikt att stanna
och utöva sitt yrke i Sverige, måste komplettera sin utbildning för att få
svensk legitimation. Socialstyrelsen beräknar att ca 10 utländska barn
morskor bör genomgå en kurs under sex veckor innan de kan få svensk
legitimation. I en sådan kurs bör förutom teoretisk undervisning även ingå
praktik under handledning av barnmorska samt viss hospitering. Kost
naderna beräknas till sammanlagt 39 100 kr., varav 9 600 kr. utgör stipen
dier åt kursdeltagare.
7. Vid den kompletteringsutbildning för utländska sjuksköterskor och
barnmorskor som bedrivits har vissa elever haft svårt att följa undervis
ningen därför att de inte behärskat svenska språket. Socialstyrelsen av
ser därför att anordna centrala prov i svenska språket för de sjuksköterskor
och barnmorskor med utländsk utbildning, som önskar genomgå social
styrelsens kompletteringskurser för att erhålla svensk legitimation. Pro
ven förutsätts bli ordnade på samma sätt som de som genomgås av läkare
med utländsk examen. Kostnaden härför beräknas till 19 500 kr.
8. Krav på genomgången kurs i svenska medicinalförfattningar har inte
tidigare uppställts för de sjuksköterskor som utbildats i Danmark, Finland,
Norge och Island och som ansökt om svensk legitimation som sjuksköterska.
Genomgång av sådan kurs krävs dock av läkare utbildad i något av dessa
länder samt av sjuksköterskor med utomnordisk utbildning. Socialstyrel
sen avser att under budgetåret 1969/70 anordna två kurser — med 25 del
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tagare per kurs — av detta slag för sjuksköterskor från de nordiska län
derna. Kostnaderna uppgår till 7 100 kr. per kurs.
9. Kursnämnden för vissa utländska tandläkare föreslår att liksom före
gående år en kurs för utländska tandläkare anordnas vid universitetet i
Lund. Kostnaderna beräknas till 63 200 kr.
10. Sedan år 1962 har ett antal svenska studerande årligen antagits för
tandläkarutbildning i Västtyskland. I Kungl. Maj :ts beslut härom förutsattes,
att de studerande efter avlagd västtysk tandläkarexamen skulle genomgå en
tilläggskurs under en termin för att få behörighet att utöva tandläkaryrket
i Sverige. Den första tilläggskursen hölls våren 1968 med 11 kursdeltagare.
Erfarenheterna från kursen är goda. Ny kurs skall ordnas vårterminen
1969. Socialstyrelsens nämnd för utländska tandläkare föreslår att en mot
svarande kurs ordnas även under budgetåret 1969/70. I mån av platstill
gång bör även annan utländsk tandläkare än sådan som avlagt västtysk
examen beredas tillfälle att genomgå kursen. Kursen bör planeras för högst
32 kursdeltagare. Kostnaden beräknas till 241 500 kr., varav för undervisningsarvoden m. m. 112 500 kr., ersättning till övrig personal 68 000 kr.,
utbildningsmateriel 48 000 kr. och övriga kostnader 13 000 kr.

Departementschefen
Under punkterna 1-—2 och 4—10 angiven kursverksamhet för läkare,
tandläkare, sjuksköterskor och barnmorskor med utländsk utbildning är
av ungefär samma omfattning som den som pågår under innevarande bud
getår. Förslagen föranleder ingen erinran från min sida. De redovisade kost
nadsberäkningarna kan jag i huvudsak godta.
Utöver den nämnda kursverksamheten har särskilda kurser anordnats
under innevarande budgetår för grupper av jugoslaviska och tjeckoslova
kiska läkare och tandläkare. Sålunda har efter skriftväxling mellan jugosla
viska arbetsmarknads- och hälsovårdsmyndigheter och det svenska social
departementet en grupp om 34 jugoslaviska läkare tagits ut för tjänstgöring
i Sverige. Kungl. Maj :t har den 15 augusti 1968 uppdragit åt socialstyrelsens
nämnd för utländska läkare att anordna en kurs på fyra månader i svenska
språket, socialmedicin m. m. för de uttagna läkarna. Första delen av kursen
var förlagd till Belgrad och den senare delen till Uppsala. Kursen var av
giftsfri för deltagarna, som också erhöll fri kost och logi jämte viss kontant
ersättning. Resekostnader betalades av statsmedel.
En kurs i svenska språket m. m. har vidare enligt Kungl. Maj :ts beslut
anordnats med början i november 1968 för ett antal läkare och tandläkare
från Tjeckoslovakien, vilka i samband med det politiskt oroliga läget i augus
ti 1968 i Tjeckoslovakien fått inresevisum till Sverige, där de tagits om hand
genom arbetsmarknadsstyrelsens försorg. Kursen är förlagd till Uppsala
och beräknas pågå ungefär tre månader. Socialstyrelsen har fått bemyndi
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gande att, om så erfordras, anordna en motsvarande kurs under innevaran
de budgetår.
Efter att ha genomgått språkkurserna skall de jugoslaviska och tjecko
slovakiska läkarna tjänstgöra vid svenska sjukhus på samma villkor som
sina svenska kolleger. Nämnden för utländska läkare placerar ut läkarna
på de olika sjukhusen.
Kostnaden för språkkurserna för de jugoslaviska och tjeckoslovakiska
läkarna uppgår sammanlagt till ca 825 000 kr.
Det kan antas att nya grupper utländska läkare och tandläkare anlän
der till Sverige under nästa budgetår. Det är dock inte möjligt att nu när
mare ange de på staten fallande kostnaderna härför.
Det sammanlagda medelsbehovet under anslaget beräknar jag till 1,5
milj. kr.
Jag förutsätter i likhet med tidigare år att kostnaderna för nu ej förut
sebara efterutbildnings- eller omställningskurser för utländska läkare, tand
läkare, sjuksköterskor eller barnmorskor skall bestridas från förevarande
anslag enligt Kungl. Maj :ts närmare bestämmande.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Kurser för vissa utländska läkare och tandläkare
m. m. anvisa ett förslagsanslag av 1 500 000 kr.

G 17. Stipendier till studerande vid odontologisk fakultet
1967/68 Utgift ........................................................ 851 182
1968/69 Anslag........................................................ 700 000
1969/70 Förslag .................................................... 900 000
Studerande vid odontologisk fakultet kan få stipendium med 2 500 kr.
årligen under högst fem år på villkor att han förbinder sig att efter vunnen
legitimation tjänstgöra som tandläkare i folktandvården under samma antal
år som stipendium innehafts. Bestämmelserna återfinns i kungörelsen den
21 maj 1961 (nr 281) om stipendium till studerande vid tandläkarhögskola.
Svenska studerande, som antagits för tandläkarutbildning i Västtyskland,
är i fråga om rätt att få statliga lån och stipendier likställda med studerande
vid svensk tandläkarhögskola.

Socialstyrelsen
På grund av alltjämt rådande svårigheter att rekrytera tandläkare till
folktandvården anser socialstyrelsen att stipendierna bör behållas åtminstone
de närmaste åren. Antalet ansökningar om stipendium har de senaste åren
ökat och kan för den kommande femårsperioden väntas öka ytterligare
i samband med att undervisningen nu kommit i gång vid den odontolo
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giska fakulteten i Göteborg. Man torde för nämnda period böra räkna med
ett årligt behov av 350—375 hela stipendier.
Antalet inskrivna elever vid högskolorna
vid slutet av vårterminen 1966 .............................
»
»
»
»
1967 ..............................
»
»
»
»
1968 ..............................

1 250
1 311
1 431

Härtill kom vid sistnämnda tidpunkt omkring 150 svenska studerande
vid västtyska universitet, vilka efter ansökan antagits till ifrågavarande
studier.
Antalet beviljade hela stipendier
budgetåret
»
»
»
»

1965/66
1966/67
1967/68
1968/69
1969/70

222
257
340
350 (beräknat)
350
»

Med hänsyn till det för de senaste budgetåren redovisade ökade antalet
beviljade stipendier och det ökade antalet studerande vid de odontologiska
fakulteterna torde man för budgetåret 1969/70 böra räkna med ett behov av
350 hela stipendier. Medelsbehovet blir därmed 875 000 kr.

Departementschefen
Jag beräknar anslaget till 900 000 kr. och hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Stipendier till studerande vid odontologisk fakultet
för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 900 000 kr.

G 18. Nordiska hälsovårdshögskolan
1967/68 Utgift ........................................................ 650 000
1968/69 Anslag ....................................................
800 000
1969/70 Förslag.................................................... 1 150 000
Vid nordiska hälsovårdshögskolan anordnas kurser främst för ämbetsläkare och för ingenjörer verksamma inom den allmänna hälsovården. Un
der budgetåret 1968/69 anordnas även en kurs i sjukhusadministration.
Vårterminen 1970 får högskolan nya lokaler i nybyggnad för Göteborgs
universitets hygieniska institution.
Skolans verksamhet regleras genom avtal mellan Danmark, Finland, Nor
ge och Sverige (prop. 1962: 1 bil. 13, SU 11, rskr 11 samt prop. 1965: 1 bil.
7, SU 5, rskr 5). Samtliga utgifter bestrids under löpande budgetår förskotts
vis av Sverige. Efter räkenskapsårets slut betalar övriga stater sina andelar
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av kostnaderna. Dessa fördelas på länderna proportionellt i förhållande till
det antal kursmånader, som faller på de av varje land under året utnytt
jade elevplatserna.
Beräknad ändring 1969/70

Personal.....................................................................................
Anslag
Avlöningar till tjänstemän...................................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation.............
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70 ...............
Arvoden och särskilda ersättningar...................................
Sjukvård...................................................................................
Reseersättningar.....................................................................
Expenser..................................................................................
Stipendier till elever..............................................................
Övriga utgifter........................................................................
Därav engångsutgifter..................... ....................................
Summa

1968/69

Hälsovårds
högskolan

Dep.chefen

3

+2

+2

190 500

+ 70 300

+ 70 000

_
—
173 500
1 000
58 000
43 000
221 000
113 000
—

+ 44 000
+ 16 000
+ 20 000
—
+ 22 000
+ 12 000
+ 66 300
+ 98 000
+ 75 000

+ 44 000
+ 16 000
+ 20 000
—
+ 17 000
+ 10 000
+ 64 000
+ 109 000
+ 75 000

300 000

+ 348 600

+ 350 000

Styrelsen för nordiska hälsovårdshögskolan
1. Löne- och prisomräkning + 51 620 kr., varav för lönekostnadspålägg
+ 32 030 kr.
2. Under budgetåret 1967/68 ökades undervisningen från sju till åtta
kursmånader genom tillkomsten av en sjukhusadministratörskurs. För
budgetåret 1969/70 föreslås att ytterligare en tvåmånaderskurs för ämbetsläkare skall tillkomma. Den ökade verksamheten motiverar ytterligare en
assistenttjänst och en tjänst som kvalificerat biträde för skrivgöromål.
Den utökade verksamheten motiverar höjda arvoden och särskilda ersätt
ningar i relation till den ökade arbetsmängden.
Arvodet till extra assistent och skrivbiträden torde genom tillkomsten av
de föreslagna nya assistent- och kvalificerade skrivbiträdestjänsterna kunna
reduceras.
3. Hälsovårdshögskolan har hittills räknat med 135 kr. per föreläsning av
tillfälliga lärare. Föreläsningsarvodet vid universitet och högskolor brukar
numera utgå med ca 150 kr. per föreläsning. En höjning med 10 % är alltså
motiverad, varför 152 000 kr. föreslås i arvode till tillfälliga lärare.
4. Nuvarande kursledararvode med 25 500 kr. avser endast enmånadskursen i sjukhusadministration. För övriga kurser har föreståndaren varit
kursledare med visst biträde. För ingenjör skur serna bör nu anlitas särskilda
kursledare. Vid upprepande av sjukhusadministratör skursen bör ett kurs
ledararvode på 15 000 kr. vara tillräckligt. För ingenjörskur serna beräknas
sammanlagt 20 000 kr. Arvodesposten till kursledare skulle därmed bli
sammanlagt 35 000 kr.
5. För utrustning av högskolans nya lokaler beräknas 75 000 kr.
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Departementschefen
Enligt avtalet mellan de nordiska länderna om hälsovårdshögskolan skall
kostnaderna fördelas mellan länderna i förhållande till det antal kursmå
nader som faller på de av varje land under året utnyttjade elevplatserna.
Kostnaderna får inte överstiga 700 000 kr. för år.
Riksdagen har bemyndigat Kungl. Maj :t att träffa avtal med Danmark,
Finland och Norge om en ändring i avtalet för högskolan, innebärande att
bestämmelsen om kostnadsram utgår eller alternativt att kostnadsramen
höjs (prop. 1968: 1, bil. 7 s. 160, SU 5, rskr 5). Förhandlingar härom pågår.
Mot högskolans förslag till anslag för budgetåret 1969/70 har inga erin
ringar riktats från de övriga staternas sida.
Vårterminen 1970 får högskolan nya lokaler i nybyggnad för hygieniska
institutionen vid Göteborgs universitet. Kungl. Maj :t har den 4 oktober
1968 medgett att byggnadsstyrelsen för inredning av de nya lokalerna för
högskolan tar i anspråk högst 75 000 kr. inom den i inredningsplanen för
universitet, högskolor m. m. uppförda kostnadsramen för nybyggnader. Här
till kommer kostnaderna för utrustning, likaledes uppskattade till 75 000 kr.
Jag beräknar medel härför under detta anslag.
De nya lokalerna ger högskolan möjlighet att utvidga undervisningsverk
samheten. Jag har inget att erinra mot förslaget att anordna ytterligare en
ämbetsläkarkurs på två månader. En försökskurs i sjukhusadministration
bör vidare anordnas även under läsåret 1969/70.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 1 150 000
kr. Jag har därvid beräknat medel för en assistent och ett biträde för skrivgöromål (2). Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Nordiska hälsovårdshögskolan för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 1 150 000 kr.
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H. Övrig sjukhusvård m. m.
H 1. Vipeholms sjukhus
1967/68 Utgift ...............................................
1968/69 Anslag ...............................................
1969/70 Förslag...............................................

18 656 7111
19 180 ()()()>
13 030 000

1 Del av anslagen Statlig psykiatrisk sjukhusvård: Avlöningar och Statlig psykiatrisk sjukhus
vård: Omkostnader

Vid Vipeholms sjukhus vårdas svårskötta psykiskt utvecklingsstörda från
hela landet. Den 1 januari 1970 övertas sjukhuset av Malmöhus läns lands
ting. Från anslaget bestrids driftkostnaderna vid sjukhuset fram till denna
tidpunkt.
Beräknad ändring 1969/70

1968/69

Social
styrelsen

11
5
409
17
70
512

+ i
+ i
+ 19
+ 1
+ 3
+ 25

+3
—
—
+3

15 146 000

—6 548 000

—6 807 000

Dep.chefen

Personal
Läkare m. fl..............................................................................
Lärare........................................................................................
Sjukvårdspersonal..................................................................
Kontorspersonal.....................................................................
Ekonomipersonal....................................................................
Anslag
Avlöningar till tjänstemän...................................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation...............
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70.................
Arvoden och särskilda ersättningar...................................
Sjukvård m. m.........................................................................
Reseersättningar.....................................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror......................................................
b) Bränsle, lyse, vatten.......................................................
c) Övriga expenser................................................................
Övriga utgifter
a) Inventarier.........................................................................
b) Tvätt och renhållning.....................................................
c) Kosthåll..............................................................................
d) Linne, gång- och sängkläder........................................
e) Läkemedel m. m...............................................................
f) Bilar och transporter.......................................................
g) Arbets- och sysselsättningsterapi m. m......................
h) Diverse utgifter................................................................
Resor för elever......................................................................
Övervakning av vissa försöksutskrivna patienter.........

Inkomster vid Vipeholms sjukhus som redovisas på
driftbudgetens inkomstsida.............................................

_
54 000
38 000
60 000

+1
+
—
—
—

—
—

910 000 + 1
67 000
19 000 —
16 000 —
25 000 —

910
9
20
16
25

000
000
000
000
000

— + 473 000 + 440 000
320 000 — 100 000 — 122 000
78 000 — 33 000 — 33 000
347 000
815 000
1 415 000
250 000
500 000
35 000
35 000
36 000
50 000
1 000

—
—
—
—
—
—
—
—
—

172 000
241 000
611 000
85 000
200 000
16 000
8 000
15 000
25 000
—

—
—
—
—
—

172
300
650
100
200
—
16
—
8
— 15
— 25

000
000
000
000
000
000
000
000
000
—

19 180 000

—5 664 000

—6 150 000

520 000

— 405 000

— 405 000
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Socialstyrelsen
Arbetstidsförkortningen den 1 januari 1968 medför behov av ytterligare
sju skötare, två barnsköterskor och sju avdelningsbiträden. Vidare behövs
för intensivare utbildningsverksamhet vid sjukhuset ytterligare en instruktionssköterska samt ett kontorsbiträde för att avlasta sjukvårdspersonalen
skrivarbete o. d.
För förstärkning av förråds-, städ- och transportpersonal behövs ytterli
gare två ekonomibiträden och en vaktmästare varjämte en biträdande tera
piföreståndare och en förste skötare behövs för att arbetsterapin skall
kunna bedrivas tillfredsställande.
Slutligen behövs ytterligare en psykolog för utredningsverksamhet samt
en chefsgymnast, avsedd att vara arbetsledare för sjukhusets övriga två
gymnaster.

Departementschefen
Kungl. Maj :t har den 28 oktober 1966 godkänt avtal med Kronobergs, Ble
kinge, Kristianstads, Malmöhus och Hallands läns landsting om dessa lands
tings övertagande av statens mentalsjukvård inom vederbörande sjukvårds
område m. m. Enligt avtalet med Malmöhus läns landsting skall lands
tinget den 1 januari 1970 överta eller hyra Vipeholms sjukhus i Lund. Kungl.
Maj :t har vidare den 24 februari 1967 godkänt avtal med Malmö stad om
stadens övertagande av hela mentalsjukvården m. m. för staden.
Dåvarande mentalsjukvårdsberedningen överlämnade i januari 1968 en
promemoria om specialsjukhus m. m. för vård av psykiskt utvecklings
störda från malmö—lundregionen. Enligt promemorian skall till Vipeholms
sjukhusområde förläggas ett specialsjukhus med 426 vårdplatser. En första
byggnadsetapp, omfattande nio paviljonger med sammanlagt 198 vård
platser, kostnadsberäknades till ca 17 350 000 kr.
Statens förhandlingsnämnd har i oktober 1968 för godkännande över
lämnat dels ett tilläggsavtal med Malmöhus läns landsting om landstingets
övertagande av Vipeholms sjukhus och dels särskilda överenskommelser
med vart och ett av Kronobergs, Blekinge, Kristianstads och Hallands läns
landsting samt Malmö stad om vissa specialvårdplatser vid sjukhuset m. m.
Enligt tilläggsavtalet skall Malmöhus läns landsting överta Vipeholms
sjukhus utan ersättning och med äganderätt den 1 januari 1970. Av special
sjukhusets 426 vårdplatser skall landstinget disponera 115. Återstående
311 platser fördelas enligt regionsjukvårdshuvudmännens överenskommelse
mellan Kronobergs, Blekinge, Kristianstads och Hallands läns landsting
samt Malmö stad med resp. 63, 57, 92, 33 och 66 platser.
Med anledning av mentalsjukvårdsberedningens skrivelse uppdrog Kungl.
Maj :t den 19 december 1968 åt byggnadsstyrelsen att i samråd med social
styrelsen utföra projektering av första etappen av det nya specialsjukhuset.
Samtidigt godkände Kungl. Maj :t tilläggsavtalet med Malmöhus läns lands-
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ting samt överenskommelserna med Kronobergs, Blekinge, Kristianstads och
Hallands läns landsting samt Malmö stad.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget, som bör
kallas Vipeholms sjukhus, till 13 030 000 kr. Jag har därvid beräknat medel
för ytterligare två skötare och ett avdelningsbiträde.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Vipeholms sjukhus för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 13 030 000 ler.

H 2. Rättspsykiatriska stationer och kliniker
1967/68 Utgift .................................................... 2 316 0881
1968/69 Anslag ............................................... 2 910 0()()i
1969/70 Förslag ............................................... 8 045 000
1 Del av anslagen Statlig psykiatrisk sjukhusvård: Avlöningar och Statlig psykiatrisk sjukhus
vård: Omkostnader
De rättspsykiatriska stationerna har till uppgift att utföra rättspsykiat
riska undersökningar i brottmål huvudsakligen i fråga om misstänkta
personer på fri fot. Motsvarande undersökningar av häktade personer utförs
vid rättspsykiatriska kliniker. Från anslaget bestrids f. n. kostnaderna för
de rättspsykiatriska stationerna i Stockholm, Uppsala, Norrköping, Jönkö
ping, Växjö, Lund, Göteborg, Örebro, Sundsvall och Umeå.
Beräknad ändring 1969/70
Social1968/69
styrelsen
Dep.chefen
Personal
Stationer
Läkarpersonal.................................................................
Kuratorer.........................................................................
övrig personal.................................................................

20

—

5

— 5

17

—
—

4
4

— 4
— 4

+
+
+
+

19
19
99
30

+ H

Kliniker
Läkarpersonal.................................................................
Psykologer, kuratorer...................................................
Övrig vårdpersonal m. m.............................................
Övrig personal................................................................
54
Anslag
Avlöningar till tjänstemän...............................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation...........
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70.............
Arvoden och särskilda ersättningar.............................. . .
Stationernas omkostnader...............................................
Klinikernas omkostnader.................................................

2 800 000

--140 000

+
+
+
+

+ 154

14
47
19
7«

+ 5 109 000 + 2 374 000
+ 646 000
+ 1 172 000
—
+
60 000
+ 522 950

+
+

646 000
606 000
__
+
60 000
+ 260 000
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Beräknad ändring 1969/70
Social1968/69
styrelsen
Dep.chefen

Lokalhyror
a) Beräkning för nuvarande lokaler..................................
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70.................

—

+
30 000 -f30 000
+1 129 000 + 1 129 000

2 940 000

+ 8 676 000 + 5 105 000

Socialstyrelsen
Enligt riktlinjerna för den framtida organisationen av det rättspsykiat
riska undersökningsväsendet skall detta få en enhetlig uppbyggnad med
socialstyrelsen som chefsmyndighet (prop. 1961: 185, 1LU 49, rskr 398,
prop. 1967:69, SU 106, rskr 252). Till budgetåret 1969/70 kommer rätts
psykiatriska kliniker i Uppsala och Lund att vara inflyttningsklara och
påbörja sin verksamhet.
Stockholmskliniken avses ligga på kronobergsområdet. Byggnadsarbetena
torde vara klara omkring år 1972. I avvaktan på klinikens färdigställande
föreslås att socialstyrelsen övertar den nuvarande verksamheten på Lång
holmen sedan kriminalvården flyttat till österåkersanstalten. De rättspsy
kiatriska stationerna i Stockholm, Lund och Uppsala skall uppgå i klinikerna
på dessa orter. Personalbehovet vid klinikerna har beräknats av en särskild
utredningsgrupp. I denna har ingått representanter för kriminalvårdssty
relsen, vårdutbildningsnämnden, Svenska landstingsförbundet samt klinik
sidan. Av den nu föreslagna personalen hänför sig 51 tjänster till vardera
kliniken i Uppsala och Lund. Vid den förstnämnda kliniken föreslås per
sonalen bestå av sex läkare, en psykolog, en förste kurator, fem kuratorer,
en föreståndare, två överskötare, fyra förste skötare, 18 skötare, en labora
torieassistent, en terapiföreståndare, en arbetsterapevt, en kansliskrivare,
två kontorister, två kontorsbiträden, en portvakt, en vaktmästare och tre
ekonomibiträden. Av tjänsterna föreslås sju överflyttade från rättspsykiat
riska stationen i Uppsala, tre från fångvårdsanstalten Håga och två från
rättspsykiatriska kliniken på Långholmen. Utöver denna personal bör en
biträdande psykolog, en sjukgymnast, en bibliotekarie och en redogörare
deltidsanställas.
Vid kliniken i Lund föreslås personalen bestå av en professor i rätts
psykiatri som klinikchef samt fem läkare och i övrigt av motsvarande
personal som vid kliniken i Uppsala. Av de föreslagna tjänsterna vid kli
nikerna i Lund föreslås sex överflyttade från rättspsykiatriska stationen
i Lund och åtta från fångvårdsanstalten i Malmö.
Beträffande stockholmskliniken föreslås att den nuvarande personalen
vid rättspsykiatriska kliniken i Stockholm (Långholmen) övertas från kri
minalvårdsstyrelsen.
Nu föreslagen personal m. m. krävs enligt socialstyrelsen för klinikernas
funktion. Beträffande sjukvårdspersonalens sammansättning har jämförel
ser gjorts med personalorganisationen vid bl. a. de s. k. fasta paviljongerna
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och specialavdelningarna vid lasarett för psykisk vård. Därvid har fram
kommit att personaltätheten för sjukvårdspersonal vid fast paviljong är 1 : 1
och vid specialavdelning 1 : 1,5 intagen. Antalet intagna per personal vid
de rättspsykiatriska klinikerna bör enligt socialstyrelsen ej understiga
1 : 1,3.
När det gäller omkostnaderna vid klinikerna har styrelsen räknat med
en kostnad av 11 ler. per dag och patient eller avrundat 4 000 kr. per vård
plats.
För den sjukvårdspersonal som skall tillträda sina tjänster under hösten
1969 vid klinikerna i Lund, Uppsala och senare i Göteborg, bör vidare en
introduktions- och kompletteringskurs anordnas, där tonvikten läggs på
rättspsykiatriska problem och säkerhetsfrågor av olika slag. Kostnaderna för
kurserna beräknas till i runt tal 23 000 kr.

Remissyttrande
Universitetskanslersämbetet tillstyrker socialstyrelsens förslag om inrät
tande av en professur i rättspsykiatri i Lund fr. o. m. budgetåret 1969/70.
Departementschefen
En omorganisation av det rättspsykiatriska undersökningsväsendet ge
nomförs f. n. i enlighet med de riktlinjer som antogs av riksdagen år 1961.
Någon bestämd tidsplan för organisationens genomförande föreslogs inte
i prop. 1961: 185, men det förutsattes att en successiv anpassning till den
nya organisationen skulle ske. Nya rättspsykiatriska kliniker skall uppföras
i Lund, Uppsala, Göteborg, Stockholm och Umeå. Av dessa blir klinikerna
i Lund och Uppsala färdigställda under nästa budgetår och kan då börja
sin verksamhet. De bör därvid föras över till socialstyrelsens förvaltning.
Lokaler för stockholmskliniken, som f. n. planeras på det s. k. kronobergsområdet, blir däremot inte klara förrän tidigast år 1972. Den undersök
ningsverksamhet som bedrivs på Långholmen bör tills vidare ligga kvar
under kriminalvårdsstyrelsen.
Socialstyrelsen har lagt fram förslag till personaluppsättning vid klini
kerna i Uppsala och Lund. Jag har ingen annan erinran mot styrelsens
förslag än att jag anser vårdpersonalens antal vara något för högt beräknat.
Jag har heller ingen erinran mot att en förste läkartjänst vid rättspsykiat
riska stationen i Uppsala och en sådan tjänst vid rättspsykiatriska avdel
ningen vid fångvårdsanstalten i Malmö i samband med överflyttning till resp.
klinik ändras till biträdande överläkartjänst. Kliniken i Lund bör före
stås av en överläkare. Vid anmälan senare denna dag av anslaget Medi
cinska fakulteterna m. m.; Avlöningar till lärarpersonal under åttonde hu
vudtiteln kommer föredragande statsrådet att föreslå att en professur i psy
kiatri, särskilt rättspsykiatri, skall inrättas den 1 juli 1969 vid universitetet
i Lund. Överläkartjänsten vid kliniken bör förenas med ifrågavarande
professur.
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Med hänsyn till vad jag nu anfört beräknar jag medel för arvode åt nämn
de överläkare samt för följande tjänster, nämligen vid kliniken i Uppsala
två överläkare, tre biträdande överläkare, en underläkare, en psykolog, sex
kuratorer, en föreståndare, tjugo överskötare, förste skötare och skötare,
en terapiföreståndare, en arbetsterapevt, en portvakt, en vaktmästare, en
laboratorieassistent och åtta kansliskrivare, kontors- och ekonomibiträden.
Vid kliniken i Lund beräknas medel för en överläkare, tre biträdande överlä
kare, en underläkare, en psykolog, sex kuratorer, en föreståndare, tjugo
överskötare, förste skötare och skötare, en terapiföreståndare, en arbets
terapevt, en portvakt, en vaktmästare samt sju kansliskrivare, kontors- och
ekonomibiträden.
Vidare beräknar jag medel för viss deltidsanställd personal vid vardera
kliniken, nämligen en biträdande psykolog, en sjukgymnast, en bibliote
karie och en redogörare.
Befintliga tjänster vid de rättspsykiatriska stationerna i Uppsala och
Lund bör fr. o. m. nästa budgetår överflyttas till klinikerna. I Uppsala
består dessa tjänster av en överläkare, en förste läkare, som byts ut mot en
biträdande överläkare, en underläkare, två kuratorer, en kanslist och ett
kontorsbiträde samt i Lund av en biträdande överläkare, en underläkare,
två kuratorer, en kanslist och ett kontorsbiträde. Vid min beräkning av
medel för den erforderliga personalen vid de båda klinikerna har jag tagit
hänsyn till denna överflyttning. Vidare överflyttas sammanlagt tretton tjäns
ter från fångvårdsanstalten i Håga, rättspsykiatriska kliniken på Lång
holmen och fångvårdsanstalten i Malmö. Av dessa är fyra läkartjänster.
Nettotillskottet av nya tjänster vid de båda klinikerna uppgår därför till
sammanlagt 65.
Jag har slutligen beräknat medel för de av socialstyrelsen föreslagna utbildningskurserna för sjukvårdspersonal.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget, som bör
kallas Rättspsykiatriska stationer och kliniker, till 8 045 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Rättspsykiatriska stationer och kliniker för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 8 045 000 kr.

H 3. Utrustning av vissa kliniker för psykiskt sjuka m. m.

1967/68 Utgift ......................... 4 609 679 Reservation 5 780 690
1968/69 Anslag
.................... 2 000 000
1969/70 Förslag .................... 1 500 000
Enligt avtalen med landstingen om övertagande av huvudmannaskapet
för den statliga mentalsjukvården skall staten svara för slutförande av
pågående byggnadsarbeten vid kliniker för psykiskt sjuka. Från detta anslag
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bekostas utrustning som har samband med dessa byggnadsarbeten. Från
anslaget bekostas även utrustning av nya rättspsykiatriska kliniker och
stationer.

Socialstyrelsen
Det beräknade medelsbehovet för nästa budgetår framgår av följande sam
manställning.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Forskningsavdelningen vid Ulleråkers sjukhus............................................................
Forskningsavdelningen vid S:t Jörgens sjukhus..........................................................
Dammsdalsskolan.................................................................................................................
Rättspsykiatriska kliniken i Uppsala.............................................................................
Rättspsykiatriska kliniken i Lund..................................................................................
Rättspsykiatriska kliniken i Göteborg...........................................................................

272
100
20
250
250
613

000
000
000
000
000
337

1 505 337

1—3. Upptagna belopp står i överensstämmelse med de kostnadsberäk
ningar som gjorts av dåvarande mentalsjukvårdsberedningen i dess förslag
till utgiftsplan beträffande utrustning av vissa kliniker för psykiskt sjuka
m. m. och som i huvudsak godkänts av Kungl. Maj :t.
4—6. För de tre rättspsykiatriska klinikerna har detaljerade utrustnings
förslag inte upprättats av beredningen. Socialstyrelsen avser därför att vid
ta åtgärder härför. Då arbetet är tidsödande kan styrelsen inte nu lägga
fram något slutgiltigt kostnadsförslag i denna del utan har vid sina beräk
ningar utgått från de av beredningen gjorda uppskattningarna.

Departements ch efen
Kungl. Maj :t godkände den 28 juni 1968 i huvudsak ett av dåvarande
mentalsjukvårdsberedningen upprättat förslag till utgiftsplan för kvarstå
ende åtgärder avseende utrustning av vissa kliniker för psykiskt sjuka.
Förslaget omfattade bl. a. forskningsavdelningarna vid Ulleråkers och S:t
Jörgens sjukhus samt Dammsdalsskolan (skolhem för pojkar med kom
plicerad utvecklingshämning). Kostnaderna för nödvändiga utrustningsåtgärder under budgetåret 1969/70 var i förslaget upptagna till de belopp
som socialstyrelsen nu yrkat. Beträffande de rättspsykiatriska klinikerna
skulle Kungl. Maj :t meddela beslut senare efter särskild framställning.
I avvaktan härpå har jag inte något att erinra mot socialstyrelsens beräk
ning av medelsåtgången under nästa budgetår.
Anslaget bör tas upp med avrundat 1,5 milj. kr. Jag hemställer, att Kungl.
Maj :t föreslår riksdagen
att till Utrustning av vissa kliniker för psykiskt sjuka
m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag
av 1 500 000 kr.
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H 4. Bidrag till anordnande av kliniker för psykiskt sjuka m. m.

1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

18 532 7481 Reservation 68 467 2521
62 000 000
78 000 000

1 Inkl. anslaget Bidrag till anordnande av kliniker för psykiskt sjuka m. m. i Stockholm, Göte
borg och Malmö

Från anslaget utgår byggnadsbidrag enligt avtal mellan staten och lands
tingen om landstingens övertagande av statens mentalsjukvård (prop. 1966:
64, SU 94, rskr 220), samt mellan staten och städerna Stockholm, Göteborg
och Malmö om städernas övertagande av hela mentalsjukvården m. m. för
dessa städer (prop. 1967: 69, SU 106, rskr 252). Enligt avtalen utgår bidrag
till anordnande av kliniker för psykiskt sjuka med 55 000 kr. per plats.
Bidraget avpassas efter byggnadskostnadsindex.

Socialstyrelsen
För perioden 1967—1971 skall enligt avtalen i riksstaten tas upp 250
milj. kr. för bidrag till landstingen samt 60 milj. kr. för bidrag till stä
derna. Beloppen skall anvisas som reservationsanslag med 50 resp. 12 milj.
kr. per budgetår. I enlighet härmed har för landstingens del anvisats för
budgetåret 1966/67 (1 januari—30 juni 1967) 25 milj. kr. och för budgetåren
1967/68 och 1968/69 50 milj. kr. per budgetår. För de tre städernas del har
medel anvisats endast fr. o. m. budgetåret 1967/68. Styrelsen tar därför
nu upp 6 milj. kr. motsvarande vad som tidigare borde ha anvisats för bud
getåret 1966/67.
Angivna belopp skall i huvudsak anpassas efter förändringarna i bygg
nadsstyrelsens byggnadskostnadsindex för byggnader av sten. Då anslaget
tidigare inte behövt tas i anspråk har uppräkning på grund av indexför
ändringarna av de hittills anvisade medlen inte gjorts. I avtalen avsedda
investeringar beräknas nu komma i gång. Förutsatt uppräkning bör där
för göras. De i avtalen med landstingen angivna beloppen fastställdes under
sista kvartalet 1965. Förändringar i index efter den 31 december 1965 har
därför beaktats vid beräkningarna.
Anslagsbehovet beräknas på följande sätt.
Indexuppräkning av hittills anvisade belopp....................................................................
Grundbelopp -f- index för städerna för första halvåret 1967.........................................
Grundbelopp + index för samtliga huvudmän för budgetåret 1969/70......................

11 066 500
6 284 200
67 444 400

Anslagsbehov 1969/70, avrundat...........................................................................................

84 800 000

Departementschefen
Enligt de avtal som träffats med landstingen och storstäderna om deras
övertagande av statens mentalsjukvård skall byggnadsbidrag utgå till lands
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tingen med 50 milj. kr. och till storstäderna med 12 milj. kr. per budgetår.
Beloppen skall anpassas efter byggnadskostnadsindex. Sådan anpassning har
inte skett hittills. Jag beräknar anslagsbehovet till 78 milj. kr., vari ingår
viss uppräkning för index.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till anordnande av kliniker för psykiskt
sjuka m.m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservations
anslag av 78 000 000 kr.

H 5. Bidrag till driften av kliniker för psykiskt sjuka m. m.

1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

905 820 0431
860 000 000
895 000 000

1 Inkl. anslaget Bidrag till driften av kliniker för psykiskt sjuka m. m. i Stockholm, Göteborg
och Malmö

Från anslaget utgår bidrag till landstingen och städerna Stockholm, Gö
teborg och Malmö för driften av kliniker för psykiskt sjuka m. m. Bidra
gen utgår enligt avtal mellan staten och landstingen om landstingens över
tagande av statens mentalsjukvård (prop. 1966:64, SU 94, rskr 220) samt
mellan staten och de tre städerna om dessa städers övertagande av hela
sin mentalsjukvård m. m. (prop. 1967: 69, SU 106, rskr 252). Avtalen inne
bär i korthet att staten till landstingen och städerna skall erlägga driftbi
drag, som grundar sig på den genomsnittliga vårddagkostnaden år 1966
vid de övertagna sjukhusen samt kostnaden för utbildning av mentalsjuk
vårdspersonal. Bidraget är indexreglerat. Härtill kommer särskild ersätt
ning för avskrivning av sjukhusbyggnader, bidrag till utrustning samt till
kostnader för markförvärv m. m.

Socialstyrelsen
Styrelsen föreslår att anslaget förs upp med 892 500 000 kr. Vid beräk
ningen av anslaget har hänsyn tagits till att Malmöhus läns landsting över
tar driften av Vipeholms sjukhus den 1 januari 1970.
Bidragen beräknas till följande belopp.
1.
2.
3.
4.
5.

Driftbidrag.............................................................................................................................
Avskrivningsersättningar...................................................................................................
Bidrag till utrustning..........................................................................................................
Bidrag till kostnader för markförvärv m. m.................................................................
Bidrag till Stockholm, Göteborg och Malmö för anordnande och drift av psykiat
riska kliniker vid lasarett..................................................................................................

824 700 000
57 000 000
8 400 000
2 000 000
400 000
892 500 000
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1. Beräkningen av driftbidragen framgår av följande sammanställning.
Norrbottens
läns landsting
Personalkostnader år 1966............................................................................
Uppräkning med 16%....................................................................................
Uppräkning med 20%....................................................................................
Omkostnader....................................................................................................
Fastigheters reparationer och underhåll....................................................
Hyror och arrenden.........................................................................................
Utbildningskostnader.........................................................
Avgår:
Inkomster av hyror.........................................................................................
Vårdavgifter......................................................................................................
Summa driftkostnader

13
2
3
2

462 743
154 039
123 356
922 966
637 414
—
424 888

321 462478
51 433996
74 579295
81 529230
12 638583
398 988
11 878720

99 332
1 451 955
21 174 119

3 242717
39 996266
510 682307

Antal vårddagar år 1966...............................................................................
Genomsnittlig vårddagkostnad....................................................................
Tillägg för försäkringskostnader..................................................................
Driftbidrag per vårddag:
enligt 1966 års kostnadsläge.....................................................................
anpassat till förändringen av lönerna för statens tjänstemän (index
år 1966 = 168,2 och år 1968 prel. 188) avrundat..................................
Antal bidragsberättigande vårdplatser inklusive storstäderna...........
Driftbidrag för budgetåret 1969/70 (antal bidragsberättigande platser
X 365 X bidrag per vårddag).....................................................................
Avgår:
Hyror enligt nyttjanderättsavtal.....................................................................
Vårddagsavgift för nya delen av Salberga sjukhus.....................................
Statsbidrag till rektors- och lärarlöner vid Vilhelmsro, Laxå och
Salbohed m. fl....................................................................................................
Anslagsbehov, avrundat.................................................................................

Övriga
landsting

276 180
76: 67
0: 25

66: 14

7 721243

76: 92

66: 39

0: 25

86:—

74: 25
949
29 464
'---------v-------- 828 300 340

—•1752000
—1150000
—700000
824 700 000

Vid beräkning av antalet vårddagar skall — enligt överenskommelse
mellan statens förhandlingsnämnd och Svenska landstingsförbundet —
frånräknas antalet vårddagar för patienter som är omhändertagna i sjuk
husens familjevård. Detta innebär att antalet vårddagar för Norrbottens
läns landsting blir 276 180, och för övriga landsting 7 721 243 i stället för
tidigare använda antal 284 608 resp. 8 059 101. Den genomsnittliga vård
dagkostnaden år 1966 inkl. försäkringskostnader blir härigenom 2: 29 kr.
högre för Norrbottens läns landsting och 2: 27 kr. högre för övriga huvud
män jämfört med tidigare beräkningar. Denna höjning medför i dagens
kostnadsläge en ökning av driftbidragsdelen med ca 34 milj. kr. per år.
2. Avskrivningsersättningar (särskilda driftbidrag) har beräknats till i
runt tal 57 milj. kr. sedan ca 1,8 milj. kr. avräknats för intagna på Vipeliolm samt för avskrivning av restvärde för Karsuddens sjukhus.
3. Med hänsyn till storleken av beräknade investeringar med anlitande av
byggnadsbidrag enligt avtalen uppskattas behovet av medel till utrustning
till 8,4 milj. kr.
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4. För kostnader för markförvärv m. m. tas upp samma belopp som för
innevarande budgetår, 2 milj. kr.
5. Under åren 1967—1971 skall bidrag utgå till de tre städerna för an
ordnande och drift av psykiatriska kliniker vid lasarett med 400 000 kr.
per år.

Departementschefen
Det sammanlagda anslagsbehovet för nästa budgetår beräknar jag till
895 milj. kr. Härav utgör 2,5 milj. kr. beräknade lokalhyror för de sjukhusfastigheter som fortfarande står kvar i statens ägo. Beloppet skall tillgodoföras statens allmänna fastighetsfond.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till driften av kliniker för psykiskt sjuka
m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
895 000 000 kr.
H 6. Bidrag till viss hälso- och sjukvård

1967/68 Utgift ......................... 73 087 316 Reservation 832 000
1968/69 Anslag ....................
91 000 000
1969/70 Förslag .................... 104 000 000
Från anslaget utgår ett enhetligt statsbidrag till sjukvårdshuvudmännen
dels i stället för ett 20-tal äldre drift- och anordnandebidrag avseende vissa
vårdgrenar inom hälso- och sjukvården, dels som kompensation för att
statsbidraget till avlöning åt provinsialläkare m. m. upphört den 1 januari
1968, dels ock som ersättning för de kostnader, som uppkommer för sjuk
vårdshuvudmännen genom att de i smittskyddslagen ålagts att fr. o. m.
den 1 januari 1969 ombesörja kostnadsfri undersökning och behandling i
öppen vård av venerisk sjukdom (prop. 1967: 1, bil. 7, s. 138, SU 5, rskr 5;
prop. 1968: 1 bil. 7 s. 101 och 170, SU 5, rskr 5).

Socialstyrelsen
Statsbidragen för nästa budgetår beräknas enligt följande sammanställ
ning
Enhetligt statsbidrag till sjukvårdshuvudmännen i stället för vissa tidigare utgående
drift- och anordnandebidrag..............................................................................................
Ersättning för kostnadsfri undersökning m. m. av veneriska sjukdomar...................
Avlösning av statsbidraget till provinsialläkarväsendet.................................................

79 000 000
8 000 000

17 000 000
104 000 000

Departementschefen
Anslaget bör i enlighet med de av riksdagen godkända grunderna tas upp
med 104 milj. kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till viss hälso- och sjukvård för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 104 000 000 kr.
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H 7. Bidrag till anordnande av radioterapevtiska kliniker

1967/68 Utgift .................................................... 1 450 555
1968/69 Anslag
...............................................
500 000
1969/70 Förslag
...............................................
800 000
Från anslaget utgår bidrag till uppförande och utrustning av radiotera
pevtiska kliniker vid regionsjukhusen i Linköping, Örebro och Umeå. En
ligt av riksdagen antagna riktlinjer för regionsjukvårdens utbyggande in. m.
(prop. 1960: 159, SU 189, rskr 381) skall bidrag utgå med 25 % av kost
naderna för uppförande och utrustning av ifrågavarande kliniker.
Östergötlands läns landsting beräknar investeringarna i radioterapevtiska
kliniken vid regionsjukhuset i Linköping för budgetåret 1969/70 till 2 352 000
kr., varav 2 193 000 kr. hänför sig till paviljongbyggnad för gynekologisk
radioterapi. Statsbidrag beräknas utgå med 25 % av kostnaderna eller
588 000 kr.
Örebro läns landsting beräknar kostnaderna för anordnande av radioterapevtisk klinik i Örebro till ca 1 000 000 kr. för budgetåret 1969/70. I stats
bidrag härför beräknas ca 250 000 kr.
Västerbottens läns landsting beräknar för budgetåret 1969/70 ett investe
ringsbelopp av 125 000 kr. för radioterapevtiska kliniken vid lasarettet i
Umeå. I statsbidrag härför beräknas ca 32 000 kr.
Anslagsbehovet för budgetåret 1969/70 uppskattas alltså till samman
lagt 870 000 kr.

Departementschefen
Anslaget bör tas upp med 800 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Bidrag till anordnande av radioterapevtiska
kliniker för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
800 000 kr.

H 8. Förvaring och underhåll av viss sjukvårdsmateriel m. m.

1967/68 Utgift .................................................... 1 479 802
1968/69 Anslag .................................................... 1 551 000
1969/70 Förslag ............................................... 1 600 000
Från anslaget bestrids kostnaderna för förvaring och underhåll av beredskapsutrustning för den civila sjukvårdens krigsorganisation.
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Beräknad ändring 1969/70
1968/69

Socialstyrelsen

21 000
90 000
10 000

+ 4 200
+ 22 500
— 5 000

— 6 000

280 000
950 000
200 000

+ 35 000
+ 50 000

+ 35 000
+20 000

—

—

1 551 000

+ 10G 700

+ 49 000

Anslag
1. Arvoden till redogörare

2.

3.
4.
5.

a) för centrala förråd.......................................................
b) för lokala förråd...........................................................
Arvoden till inventeringsförrättare..............................
Ersättningar för handräckning, semester- och sjuk
vikarier................................................................................
Hyror, frakter m. m.........................................................
Reparationer och underhåll m. m. av materiel.........

Dep.chefen
—
—

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 1,6 milj.
kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Förvaring och underhåll av viss sjukvårdsmateriel
m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
1 600 000 kr.

H 9. Utrustning m. m. av beredskapssjukhus vid krig eller krigsfara

1967/68 Utgift ......................... 5 344 769 Reservation 9 319 306
1968/69 Anslag
.................... 5 400 000
1969/70 Förslag ....................
1 000
Från anslaget bestrids kostnaderna för utrustning m. m. av beredskaps
sjukhus. Häri ingår kostnader för anskaffning av utrustning m. m. för
sjukhärbärgen, provisoriska förlossningshem och sjukhus för psykiatrisk
vård under utrymning m. m.

Socialstyrelsen
Styrelsen förutsätter att omsättning av utrustning samt byggnadstekniska
ändrings- och planläggningsarbeten under nästa budgetår vidmakthålls i un
gefär samma omfattning som under innevarande budgetår. Under budget
året 1969/70 bör därför anskaffas 15 utrustningar för kirurgiska poliklini
ker, 19 elkraftaggregat samt 15 000 personliga skyddsutrustningar för sjuk
vårdspersonal. För ifrågavarande utrustningsanskaffning samt för nöd
vändiga ändrings- och planläggningsarbeten erfordras under nästa budget
år 4 835 000 kr.

Departementschefen
I likhet med socialstyrelsen anser jag det angeläget att tidigare påbör
jade utrustnings- och omsättningsåtgärder får fortsätta och att planlägg
ningen vidmakthålls i ungefär oförändrad omfattning under nästa budget
år. Med hänsyn till befintlig reservation bör detta dock kunna ske inom
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ramen för tillgängliga medel. Jag föreslår därför att anslaget under nästa
budgetår tas upp endast med ett formellt belopp av 1 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Utrustning m. m. av beredskapssjukhus vid krig
eller krigsfara för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservations
anslag av 1 000 kr.

H 10. Viss krigssjukvårdsutbildning m. m.

1967/68 Utgift .................................................... 1 014 678
1968/69 Anslag
............................................... 1 077 000
1969/70 Förslag
1 192 000
Från anslaget bestrids kostnaderna för utbildning av personal som är av
sedd att tjänstgöra inom den allmänt civila hälso- och sjukvårdens krigs
organisation.
Anslag
1968/69
1. Kostnader för centrala krigssjukvårdskurser.............
2. Kostnader för grundkurser för vissa läkare m. m. . .

114 000

a) Arvoden till lärare.......................................................
b) Arvoden till kursledning m. m..................................
c) Reseersättningar..........................................................
d) Ersättning åt elever....................................................
e) Expenser........................................................................
f) Försvarsmedicinsk assistenttjänstgöring...............
g) Repetitionsutbildning av läkare..............................
3. Bidrag till Svenska röda korset för utbildning av
samariter m. m...................................................................
4. Bidrag till Sveriges kvinnliga bilkårers riksförbund
för utbildning av bilförare..............................................
5. Kostnader för viss hälsovårdsutbildning....................

90 000
43 000
175 000

Avrundning

Beräknad ändring 1969/70
SocialDep.chefen
styrelsen

_
—

+

10 000

200 000

—

37 000
40 000

—

—

_
—

+

10 000
—
—

+ 1 660 000
+ 200 000

+

60 000
—

225 000

+

27 400

+

25 000

40 000
113 000

+ 20 000
+ 112 000
+ 2 030 000

+

20 000

+

—
115 000

1 077 000

Socialstyrelsen
2. f). Socialstyrelsen har vid sin beräkning av anslaget utgått från att
myndigheter och huvudmän som tilldelats vapenfria tjänstepliktiga skall
betala ersättning för de vapenfrias arbetsinsatser. Då de vapenfria i princip
inte ersätter ordinarie arbetskraft föreslår socialstyrelsen att medel härför
beräknas under ifrågavarande anslag.
5. Utbildning i hälsovårdsberedskap för ledamöter i hälsovårdsnämnder
bör bedrivas i ökad omfattning om målsättningen -— minst en utbildad
ledamot per nämnd — skall uppnås under budgetåret 1969/70.

Departementschefen
Chefen för försvarsdepartementet har tidigare denna dag föreslagit att
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kostnaderna för vapenfria tjänstepliktiga även under nästa budgetår skall
bestridas från anslag under fjärde huvudtiteln.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
1 192 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Viss krigssjukvårdsutbildning m. m. för budget
året 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 1 192 000 kr.
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I. Ungdomsvård m.m.
Syftet med samhällets vård av barn och ungdom är enligt barnavårdsla
gen att främja en gynnsam utveckling och goda uppväxtförhållanden i öv
rigt för de unga. Det viktigaste organet för att realisera lagens syfte är den
kommunala barnavårdsnämnden. Vid sidan om barnavårdsnämnden har
familjerådgivningen, den psykiska barna- och ungdomsvården samt de psy
kiatriska barn- och ungdomsklinikerna betydelsefulla uppgifter på områ
det. Detsamma gäller även för socialnämnden och nykterhetsnämnden. Skol
myndigheternas och skolans sätt att fungera är av största betydelse för att
främja en gynnsam utveckling för barn och ungdom. Lagens syfte främjas
ytterligare genom ett gott samarbete med såväl föräldraföreningar som
ungdomarnas egna organisationer. Kungl. Maj :t har i cirkulär den 29 no
vember 1968 särskilt understrukit betydelsen av ett mer kontinuerligt sam
arbete mellan barnavårdsnämnderna, skolan och nämnda organisationer
än som hittills som regel varit fallet. Samarbetet med polisen och poli
sens sätt att fullgöra sin uppgift är även av stor vikt.
Problemen med alkohol- och narkotikamissbruk bland ungdomen samt
ungdomskriminalitet m. m. kräver allt intensivare insatser från samhällets
sida. Den förebyggande barna- och ungdomsvården är av stor betydelse
för att minska uppkomsten av sådana problem. Kommunernas insatser på
detta område synes på många håll vara otillräckliga, kanske främst då det
gäller åtgärder för att tillgodose ungdomens behov av fritidssysselsättning.
Vid planeringen av boendemiljön bör en aktiv medverkan av företrädare
för olika sociala verksamhetsgrenar samt beteendeforskare ha en stor upp
gift att fylla för skapandet av en mer barn- och ungdomsvänlig miljö.
Till grund för adekvata åtgärder i det enskilda fallet behövs inte bara en
kartläggning av omständigheterna i samband varmed ärendet aktualiserats
utan framför allt en undersökning som i möjligaste mån klarlägger
de bakomliggande orsakerna. För att få fram bästa möjliga vårdmetoder
och resultat inom ramen för tillgängliga resurser har åtgärder vidtagits
för att från olika utgångspunkter belysa den nuvarande verksamheten inom
barna- och ungdomsvården och dess resultat. En undersökning inom social
departementet rörande ungdomsvårdsskoleelever visade bl. a. att ett effek
tivare utrednings- och registreringsförfarande i barnavårdsärenden behövs
som underlag för en bedömning av de enskilda fallen och som grund för
fortlöpande undersökningar och behandlingsforskning. Kungl. Maj :t har
därför den 28 juni 1968 uppdragit åt socialstyrelsen att utreda möjligheterna
6—Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 7
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att inom ramen för nuvarande lagstiftning skapa ett mera enhetligt och ef
fektivt utrednings- och registreringsförfarande i barnavårdsärenden.
Utvecklingen av barnavårdsnämndernas verksamhet belyses av följande
tablå.
1960

1965

1966

1967

47 792

51 660

51 625

48 578

31 655

32 523

32 016

30 118

Antal barn och ungdomar, som om
fattats av barnavårdsnämndernas
Därav omhändertagna för samhällsvård...........................................

Vid ungdomsvårdsskolorna — skolhem eller yrkesskolor — ges vård, fost
ran och utbildning åt barn och ungdomar som på grund av brottslighet,
missbruk av rusdrycker eller narkotika eller av annan jämförlig anledning
är i behov av särskilda behandlingsåtgärder från samhällets sida. De vid
skolorna intagna har antingen skrivits in som elever eller tagits in för ut
redning eller observation. Vid skolhemmen, som är avsedda för skolpliktiga elever, ges grundskoleutbildning. Vid yrkesskolorna ges arbetsträning
samt förberedande yrkesutbildning. Differentiering är genomförd efter kön,
ålder, utveckling m. m.
Ungdomsvårdsskoleelevernas bakgrund och uppväxtförhållanden före
intagningen på skolan samt deras anpassning under vårdtiden har under
sökts av socialstyrelsen beträffande elever som skrevs in vid skolorna under
år 1964. Undersökningen har slutförts under hösten 1968. Vidare har sty
relsen år 1966 gjort en undersökning av läkemedelsmissbruk bland ungdomsvårdsskoleeleverna. Styrelsen har också lämnat en preliminär redo
visning från en undersökning om anpassningen av drygt 600 elever som
under år 1962 skrivits ut från ungdomsvårdsskolorna.
Ett viktigt led i utvecklingen av vård- och behandlingsmetoderna är den
försöksverksamhet som sedan början av år 1967 bedrivs vid Ryagårdens
yrkesskola. Där prövas bl. a. effekten i vårdhänseende av varierande per
sonalinsatser i vårdarbetet. Den mer utvecklade vårdmetodik som tilläm
pas innebär främst samtalsbehandling, individuellt och i grupp, samt mer
aktiv fritidsverksamhet. Slutredovisning av försöksverksamheten beräknas
kunna ske hösten 1969. Kungl. Maj :t har vidare uppdragit åt socialstyrelsen
att utarbeta förslag om den framtida inriktningen av verksamheten vid
skolan.
Vid Råby yrkesskola fortsätter det inledda samarbetet med forslcningsavdelningen vid S:t Lars sjukhus. Ett visst samarbete pågår också med psy
kologiska och sociologiska institutionerna vid Lunds universitet. Ett lik
nande samarbete har börjat mellan Fagareds yrkesskola och psykologiska
institutionen vid universitetet i Göteborg samt mellan Bärby yrkesskola och
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pedagogiska institutionen vid universitetet i Uppsala. Forskningen på områ
det kan på så sätt ske i samarbete mellan skolorna och olika vetenskapliga
institutioner. Det är angeläget att forskningen inte bedrivs isolerad från
andra områden av betydelse för barns och ungdoms anpassning i samhället.
Möjligheterna till samarbete med barn- och ungdomspsykiatriska kliniker
bör vidare eftersträvas. För att pröva möjligheterna att ge elever i vård utom
skola psykiatrisk behandling och viss annan hjälp har samarbete inletts med
Göteborgs stads sjukvårdsförvaltning.
En mera metodisk arbetsträning och utbildning bör eftersträvas för yr
kesskolornas elever, som ofta har bristande kunskaper i ämnen som hör
till grundskolans kurser. Kungl. Maj :t har därför uppdragit åt socialsty
relsen och skolöverstyrelsen att utreda behovet av kompletteringsundervisning i ämnen som ingår i grundskolans läroplan och av gymnasial utbild
ning för elever vid ungdomsvårdsskolorna. Elever från Råby har medgetts
att delta i undervisningen vid en i Lunds stad försöksvis inrättad s. k. pe
dagogisk gymnasieklinik. Som framgår av det anförda pågår en ganska
omfattande forsknings- och planeringsverksamhet rörande behandlingen
vid ungdomsvårdsskolorna.
Antalet ungdomsvårdsskolor är 23, varav 15 för manliga och 8 för kvinn
liga elever. Antalet elevplatser är drygt 1 000. I samband med att Lövsta
skolhem och yrkesskola vid början av höstterminen 1968 förändrats till en
bart skolhem har Gudmundsgårdens skolhem kunnat läggas ner. Väntetid
för plats har under de senaste åren förekommit endast under kortare perio
der. Till följd av minskat antal kvinnliga elever har en yrkesskola för
flickor, Morängen, kunnat disponeras om för vård av pojkar.
Antalet elever och vårdtiderna vid ungdomsvårdsskolorna har utvecklats
på följande sätt.
1960
Antalet den 31 dec. vårdade elever
inom skola..........................................
utom skola........................................
Antal placeringar för vård utom skola
Vårdtidens längd i genomsnitt för
elever som resp. år utskrivits (ej för
att avtjäna straff):
Hela vårdtiden, antal dagar..........
Därav: a) Vårdtid inom skola . . .
varav första vårdtid—
b) Vårdtid utom skola. ..

1965

1966

1967

1 220

887
819
1 166

889
840
1 043

896
810
1 572

1 003
456
328
547

682
359
246
323

750
378
205
372

722
356
168
366

941
586

Intagningar på grund av alkohol- och narkotikamissbruk tenderar att
öka. Hos närmare hälften av de år 1967 nyintagna pojkarna och flic
korna anges någon form av sådant missbruk som en av orsakerna till om
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händertagandet. Under samma år togs in 99 pojkar och 39 flickor, som har
upprepat narkotikamissbruk noterat i anamnesen.
En fortsatt omfattande upprustning av skolorna pågår. Byggnadsstyrelsen
har fått Kungl. Maj :ts uppdrag att utarbeta utbyggnadsplaner för sju av
dem.
Antalet tjänster vid skolorna har under de senaste budgetåren ökat från
774 i mitten av år 1964 till 869 under innevarande budgetår. Dessutom finns
27 tjänster inrättade vid utskrivningsavdelningar och hospits för vården
utom skola. För nästa budgetår kommer jag i det följande att beräkna me
del för ytterligare 45 tjänster vid ungdomsvårdsskolorna och sex för vård
utom skola. Det är angeläget att eleverna engageras i lämpliga sysselsätt
ningar under fritiden. För att täcka behovet av personal härför vid nio sko
lor har jag beräknat medel för sju nya assistenttjänster. Antalet utskriv
ningsavdelningar och hospits är nu sju. Under innevarande budgetår till
kommer två avdelningar och under nästa budgetår bör ytterligare två in
rättas.
För ledningen av den medicinska verksamheten vid Bärby, Fagareds och
Råby yrkesskolor har inrättats arvodesbefattningar som överläkare med
viss tjänstgöring per vecka. Vidare finns vid dessa skolor numera tjänster
som biträdande överläkare och vid Ryagården en tjänst som överläkare.
Förhoppningar om bistånd från de barn- och ungdomspsykiatriska klini
kerna vid sjukhusen, som man förväntat i vården av de svårast psykiskt
störda ungdomarna, har hittills endast delvis infriats. Socialstyrelsen för
utsätts ägna denna fråga fortlöpande uppmärksamhet.
Tillsynsutredningen skall utreda frågan om behovet av åtgärder som kan
vara ägnade att öka personalens säkerhet och trygghet samt skapa en för
vården gynnsam behandlingsmiljö vid ungdomsvårdsskolorna. En delredo
visning av uppdraget kan väntas våren 1969.
Flertalet jordbruk vid ungdomsvårdsskolorna har lagts ned eller kommer
successivt att läggas ned inom den närmaste tiden. Vid vissa skolor kommer
man att ha kvar viss smådjursskötsel.
Inom socialutredningen pågår en översyn av den sociala vårdlagstift
ningen. I anslutning till denna översyn kommer frågan om ungdomsvårds
skolornas ställning och funktion att prövas.I

I 1. Ungdomsvårdsskolorna: Driftkostnader
1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

38 152 773i
38 700 OOOi
56 280 000

2

1 Anslagen Ungdomsvårdsskolorna: Avlöningar och Ungdomsvårdsskolorna: Omkostnader
2 Inkl. anslaget Anordnande och drift av provisoriska förläggningar
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Beräknad ändring 1969/70

Social
styrelsen

1968/69

Föredra
ganden

Personal
Ledningspersonal...............
Vård- och tillsynspersonal
Ekonomipersonal...............
Arbetsdriftspersonal.........
Kontorspersonal.................
Lärarpersonal.....................

117
389
143
150
47
23

+ 23
+ 104
+ 9y2
— 1
+ 6+2

+ 7
+ 47
— 3
— 6

86»

+ 142

+45

28 886 000

+ 7 004 000

+ 3 952 500

814 000
80 000
727 600

+ 7 130 000
-fl 128 000
+ 47 000
+ 14 000
+ 248 400

+ 7130
+ 427
+ 97
+
5
+ 107

210 000

+ 105 000
+ 40 000

+

1 235 000
744 600
660 000

+4 990 000
+ 71 000
+ 395 400
+ 4 000
+ 177 000

+ 4 668 000
+ 71 000
+ 187 000
+ 4 000
+ 177 000

500 000
256 000
938 000
030 000
544 000
374 200
154 000
190 600
070 500
559 500

+
+
+
+
+
+
+
+
—
-f

+ 50 000
+ 94 000
+ 123 000
+ 60 000

—

—

Anslag
Utgifter
Avlöningar till tjänstemän............................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70 .........
Arvoden och särskilda ersättningar............................
Sjukvård m. m. åt befattningshavare.........................
Reseersättningar..............................................................
Tjänstebilar och bussar
a) Anskaffning.................................................................
b) Underhåll och drift...................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror.............................................
b) Bränsle, lyse, vatten.................................................
c) Övriga expenser..........................................................
Därav engångsanskaffning..............................................
Sjukvård m. m. åt elever...............................................
Övriga utgifter för den egentliga skolverksamheten
a) Inventarier m. m........................................................
b) Tvätt och renhållning.............................................
c) Kosthåll........................................................................
d) Beklädnad....................................................................
e) Undervisning, lek och idrott..................................
f) Elevbelöning.................................... .........................
g) Skogsförläggningar och rösningspatruller...........
h) Diverse........................................................................
Utgifter för jordbruksdriften........................................
Utgifter för verkstadsdriften.........................................
Summa utgifter
Inkomster
Uppbördsmedel.......................................................................
Nettoutgift (avr.)

105 000

200 000

1
1

1
1

100 000
144 000
189 000
60 000
250 000
67 000
50 000
9 400
107 500
284 500

000
000
000
000
000

10 000

+ 100 000
+

67 000

— 142 500
+ 175 000

41 079 000 +22 396 200 + 17 358 000

2 379 000

— 274 000 —

222 000

38 700 000 +22 670 000 +17 580 000

Socialstyrelsen
1. Löne- och prisomräkning m. m. + 15 422 700 kr. varav för lönekostnads
pålägg och lokalhyror för befintlig organisation + 12 168 000 kr.
2. Samtliga ungdomsvårdsskolor bör få psykologisk expertis, som fast
knyts till skolorna. Utbyggnaden av psykologmedverkan bör ske etappvis.
Tjänster för psykologer med licentiatkompetens bör inrättas vid Bärby,
Fagareds och Råby yrkesskolor som har särskilda sjuk- och behandlingsavdelningar, samt vid Hammargårdens, Sundbo och Homo yrkesskolor och
vid Eknäs skolhem. (+ 444 000 kr.)
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3. Vid Lövsta skolhem och Ryagårdens yrkesskola finns tjänster för psy
kologer med licentiatkompetens. Skolornas storlek och specialfunktion
motiverar även en tjänst som bitr. psykolog vid vardera skolan. (+ 114 000
kr.)
4. För intensifiering av vården utom skola behövs ytterligare fem tjäns
ter som förste assistent. (+ 260 000 kr.)
5. För att en aktiv och meningsfull fritid för eleverna skall kunna åstad
kommas behövs fritidsassistenter vid 14 skolor. (+ 440 000 kr.)
6. För förstärkning av hälso- och sjukvården behövs tjänster som över
sköterskor vid fyra skolor. (+ 132 000 kr.)
7. Sysselsättnings- och utbildningsmöjligheterna vid Johannisbergs och
Långanäs yrkesskolor samt vid Östra Spångs skolhem behöver förstärkas
genom inrättande av en verkstadsförmanstjänst vid varje skola. Som er
sättning för tjänster som dras in i samband med att jordbruket läggs ned
behövs en verkmästartjänst och en förmanstjänst vid Bärby yrkesskola samt
en förmanstjänst vid Lövsta skolhem. Tjänster för en kokerska och två eko
nomibiträden vid Lövsta, vars innehavare fullgör vårdaruppgifter, bör bytas
mot tre vårdartjänster. Vid Stigby yrkesskola behövs en tjänst som hantver
kare för skötsel av värmeanläggning m. m. samt för underhållsarbeten och
transporter. (+ 201 000 kr.)
8. För utökning av vård- och tillsynspersonalen begärs 98 nya tjänster,
varav bl. a. 35 tjänster för att förstärka tillsynen nattetid på specialav
delningarna, 41 ej avdelningsbundna tjänster för tillsynsbehov som uppkom
mer i samband med t. ex. särskilda fritidsaktiviteter och akut oro bland
eleverna (tillsynsjour) samt 16 tjänster för att kunna friställa övertillsynsmän för andra arbetsuppgifter. Vidare behövs ytterligare medel för
extra tillsynspersonal vid skolhemmen under sommarferierna. (+ 3 970 000
kr.)
Av den föreslagna utökningen av vård- och tillsynspersonalen har styrel
sen i första hand förordat förstärkning av tillsynsjouren samt den per
sonal som nattetid tjänstgör på specialavdelningarna.
9. För att kvalificerad personal skall kunna avlastas rutinbetonat skriv
arbete behövs sex och en halv kontorsbiträdestjänster (+ 163 000 kr.)
10. Då arbetsuppgifterna för ekonomibiträden ökat behövs en förstärk
ning av ekonomipersonalen vid elva skolor. (+ 310 000 kr.)
11. I samband med jordbruksnedläggningar minskar antalet arbetsför
män från 13 till åtta. (-— 160 000 kr.)
12. För försöksverksamhet med arbetsprövning och arbetsträning vid sko
lorna begärs 100 000 kr.

Föredraganden
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
56 280 000 kr. Jag har därvid beräknat 2 280 700 kr. för en förstärkning av
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personalen vid ungdomsvårdsskolorna, motsvarande bl. a. avlöningsmedel
för 45 tjänster, varav fem för att täcka ökat personalbehov till följd av ar
betstidsförkortning. Personalförstärkningen avser i övrigt sju assistenttjänster med huvudsaklig arbetsuppgift att organisera elevernas fritids
verksamhet, varav en gemensam tjänst beräknas för Bär by och Morängen
samt en för Forsane och Brättegården (5). För en förbättring av den s. k.
tillsynsj ouren bör inrättas sammanlagt 22 vår dar tjänster vid 11 skolor.
Vidare beräknas medel för 17 vårdartjänster för en förstärkning av tillsy
nen på de slutna avdelningarna vid 12 skolor, vilket bör medföra att man
där inte längre skall behöva låsa elevernas rum nattetid, samt för utbyte av
en tjänst som kokerska och två tjänster som ekonomibiträden mot tre vår
dartjänster vid Lövsta (7—8). Jag beräknar även 40 000 kr. till extra tillsynspersonal vid skolhemmen under sommarferier samt en ökning med
100 000 kr. för undervisning i grundskolans ämnen vid yrkesskolorna.
För ökade kostnader för vikarier, övertids- och obekvämtidstillägg m. m.
räknar jag med 490 000 kr. I samband med jordbruksnedläggningar mins
kar personalen med sex tjänster (11).
Förutom medel för löneomräkning beräknar jag under posten arvoden
och särskilda ersättningar ytterligare 50 000 kr. för anlitande av psykolo
gisk expertis vid framför allt de skolor där andelen narkotikamissbrukare
bland eleverna är stor.
Då överlåtelsen av Gudmundsgårdsfastigheten torde bli klar under in
nevarande budgetår har jag inte beräknat några lokalhyror för Gudmundsgården.
Jag har för engångsanskaffning under posten övriga expenser beräknat
204 000 kr. till televäxlar, kontorsutrustning och tekniska anordningar för
att underlätta tillsynen vid skolornas slutna avdelningar och minska ris
ken för överfall på personal.
Utgifterna för jordbruksdriften beräknas minska till följd av planerad
nedläggning av jordbruken vid Lövsta, Bärby och Östra Spång. Under pos
ten utgifter för verkstadsdriften har jag bl. a. beräknat 50 000 kr. för för
söksverksamhet med arbetsprövning och arbetsträning vid någon eller några
skolor.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Ungdomsvårdsskolorna: Driftkostnader för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 56 280 000 kr.I

I 2. Ungdomsvårdsskolorna: Vård utom skola
1967/68 Utgift .............................
1968/69 Anslag
.........................
1969/70 Förslag .........................

5 110 153
4 800 000
6 385 000
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Från anslaget bestrids kostnaderna för vård utom skola av ungdomsvårdsskoleelever såsom avlöningar och omkostnader vid skolornas utskrivningsavdelningar, inackorderingsavgifter, övervakararvoden, bidrag till inackorderingshem, hospits m. m. F. n. finns sju utskrivningsavdelningar och hospits. Ytterligare två avdelningar beräknas komma till under innevarande
budgetår. I genomsnitt 900 elever beräknas komma att vårdas utom skola
under budgetåret 1969/70.
Beräknad ändring 1969/70

1968/69

Socialstyrelsen

Föredraganden

23
4
27

+ 17
—
+ 17

+ 6
—
+ 6

Ersättningar till övervakare (ca 900 elever).............
Placeringar i enskilda hem (ca 520 elever).................
Kurser, utbildningsanstalter m. m. (ca 210 elever)..
Utskrivningsavdelningar och hospits (ca 100 elever)
a) Avlöningar till tjänstemän........................................
b) Lönekostnadspålägg
Beräknat belopp för befintlig organisation....
Beräknad ändring till budgetåret 1969/70........
c) Lokalhyror
För nuvarande organisation..................................
Beräknad ändring till budgetåret 1969/70........
d) Inventarier....................................................................
e) Övriga kostnader.........................................................
Inackorderingshem, mödrahem (48 elever)...............
Arbetsmarknadsstyrelsens arbetsplatser (38 elever)
Vissa bidrag till IOGT och Frälsningsarmén.............
Viss försöksverksamhet...................................................

540 000
2 309 000
312 000

+ 499 000
67 800
+

+ 387 000
+ 38 000

765 200

+ 688 200

+ 410 600

—
—

+ 207 200
+ 127 500

+ 207 200
+ 63 200

86 000

—

21 000
+
+ 30 000
+ 27 000
65 200
+
+ 163 500
28 600
+
—
+ 123 000

+ 41
30
+
27
+
65
+
+ 163
~r 28
1
+
+ 123

Summa utgifter (avrundat)

4 800 000

+2 050 000

+i 585 000

Personal
Vård- och tillsynspersonal...................................................
Ekonomipersonal....................................................................
Utgifter
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

60 000
77 400
625 400
17 000
8 000

000
000
000
200
500
600
000

000

Socialstyrelsen
4. Löne- och prisomräkning m. m. + 1 168 800 kr., varav för lönekostnadspålägg och ökade lokalhyror för befintlig organisation + 228 200 kr.
Två nya utskrivningsavdelningar föreslås inrättade (+ 376 200 kr.). För
att kunna förbättra tillsynen behöver varje utskrivningsavdelning och hos
pits ytterligare en vårdartjänst (+440 000 kr.).
Övriga kostnader för utskrivningsavdelningar och hospits avser bl. a. vissa
utgifter under elevernas sjukdomsperioder, vid arbetslöshet etc. Denna
kostnad har för budgetåret 1969/70 beräknats till genomsnittligt 100 kr. per
elev och månad mot 50 kr. under innevarande budgetår (+ 65 200 kr.).
7. Styrelsen har tillstyrkt en framställning om höjning av bidraget till
Frälsningsarmén från 2 000 kr. till 3 000 kr. avseende såväl inackorderingshemmet i Borås som flickhemmet i Stockholm, som skall behållas till om
kring år 1972.
8. Försöksverksamhet med medicinsk-psykologisk behandling av elever
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som vårdas utom skola avses starta i samarbete med Göteborgs stads sjuk
vårdsförvaltning. Medel behövs för bidrag till kostnaderna för halvtidstjäns
ter för en bitr. överläkare och en psykolog samt för anlitande av en förste
kurator på heltid. (+ 123 000 kr.)

Föredraganden
Antalet elever som vårdas utom skola har under de senaste åren varit
ungefär lika stort som antalet vårdade inom skola. Kostnaden per elev och
dag (inkl. personallöner och omkostnader men ej lokalhyror) var under
budgetåret 1967/68 för vård utom skola ca 20 kr. och för vård inom skola
ca 117 kr.
Det är angeläget att fler utskrivningsavdelningar inrättas på orter med
differentierad arbetsmarknad och tillgång till utbildningsmöjligheter. Under
innevarande budgetår beräknas två utskrivningsavdelningar tillkomma. För
nästa budgetår beräknar jag medel för ytterligare två avdelningar. Vårdoch tillsynspersonalen kommer därmed att öka med sex tjänster. Under
posten lokalhyror har jag för nuvarande organisation beräknat 127 000 kr.,
varav 20 000 kr. avser Härsjögårdens utskrivningsavdelning i Borås. Jag
har vidare beräknat 9 000 kr. under posten Vissa bidrag till IOGT och
Frälsningsarmén samt 123 000 kr. till försöksverksamhet med medicinskpsykologisk behandling av elever i samarbete med Göteborgs stads sjuk
vårdsförvaltning.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
6 385 000 kr. Min beräkning av medelsbehovet för de olika ändamålen är
ungefärlig och omfördelningar av medlen kan behöva göras under budget
året med hänsyn till växlingar i elevantalet.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Ungdomsvårdsskolorna: Vård utom skola för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 6 385 000 kr.

I 3. Ungdomsvårdsskolorna: Engångsanskaffning av inventarier m. m.
1967/68 Utgift .............................
577 217 Reservation 630 315
1968/69 Anslag .........................
550 000
1969/70 Förslag ......................... 1 100 000
b rån anslaget bekostas inventarier i samband med nybyggnad eller större
ombyggnad vid ungdomsvårdsskolorna. Vidare bekostas anskaffning av un
dervisningsmateriel och andra skolinventarier i anslutning till anordnande
av grundskoleundervisning vid vissa skolor m. m.

Socialstyrelsen
Medelsbehovet framgår av följande sammanställning.
6* — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 7
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Disponibelt 1968/69.................................................................................................................
Beräknade utbetalningar 1968/69.......................................................................................
Beräknad utgående reservation 30 juni 1969 ................................................................
Beräknade utbetalningar 1969/70........................................................................................

1 180 315
1 180 315
—
1 275 000

Anslagsbehov 1969/70.............................................................................................................

1 275 000

Kostnaderna för inventarier till ett antal byggnadsobjekt uppskattas till
875 000 kr.
För anskaffning av läromedel och andra skolinventarier i anslutning till
anordnande av grundskoleundervisning vid skolhemmen samt för grundskolemateriel vid yrkesskolorna behövs 200 000 kr.
För anskaffningar i anslutning till rationalisering av köks- och städningsarbetet behövs 200 000 kr.

Föredraganden
Jag förordar att 770 000 kr. beräknas för inköp av inventarier i sam
band med byggnadsarbeten vid vissa skolor. Socialstyrelsens förslag om an
skaffning av skolinventarier och undervisningsmateriel tillstyrks. För an
skaffningar i samband med rationalisering av köks- och städningsarbetet
beräknar jag 130 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Ungdomsvårdsskolorna: Engångsanskaffning av
inventarier m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett reserva
tionsanslag av 1 100 000 kr.

I 4. Ungdomsvårdsskolorna: Personalutbildning
1967/68 Utgift .................................. 137 154 Reservation 75 137
1968/69 Anslag
............................. 270 000
1969/70 Förslag ............................. 310 000
Från anslaget bekostas viss utbildning av personal vid ungdomsvårdssko
lorna. Enligt beslut av 1966 års riksdag skall nyanställd vårdpersonal ge
nomgå en av vårdutbildningsnämnden anordnad grundläggande utbildning,
som inleds med 18 dagars inomverksutbildning. Kostnaden för sistnämnda
utbildning bestrids från detta anslag.

Socialstyrelsen
Medelsbehovet framgår av följande sammanställning.
Disponibelt 1968/69.................................................................................................................
Beräknade utbetalningar 1968/69......................................................................................
Beräknad utgående reservation 30 juni 1969.................................................................
Beräknade utbetalningar 1969/70 .....................................................................................

345 137
345 137
—
363 000

Anslagsbehov 1969/70.............................................................................................................

363 000
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För kursverksamheten under nästa budgetår har medel beräknats för
kompletterande utbildning för vårdare som skall delta i vårdutbildnings
nämndens gemensamma kurser för vårdar- och vaktpersonal inom ung
doms-, nykterhets- och kriminalvården. Dessutom föreslås kurser för arbetsledarpersonal, kontorspersonal, folkskollärare, assistenter och rektorer.
Kurser i vårdmetodik, samtalsmetodik och fritidsledning föreslås för olika
personalkategorier. Kostnaderna beräknas till ca 210 000 kr. för internatkurser och 57 500 kr. för intern utbildning av personal vid skolorna. För
undervisningsmateriel beräknas 25 000 kr. och för arvode till kursledare
60 000 kr.
Socialstyrelsen har i sin anslagsberäkning utgått från att Bistagården tills
vidare får utnyttjas som kursgård, vilket byggnadsstyrelsen föreslagit i en
framställning som behandlas i det följande under investeringsanslaget Vis
sa byggnadsarbeten m. m. vid ungdomsvårdsskolorna.
Den interna utbildningen vid skolorna föreslås kompletterad med punkt
kurser, dvs. kursverksamhet som förläggs till en skola och omfattar all per
sonal vid skolan och olika problem som är aktuella där. (+ 10 000 kr.)

Föredraganden
För kursverksamheten under nästa budgetår beräknar jag 310 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Ungdomsvårdsskolorna: Personalutbildning förbud
getåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 310 000 kr.

I 5. Ersättningar för skador vållade av vissa rymlingar m. fl.
1967/68 Utgift .......................................................... 293295
1968/69 Anslag
...................................................... 180000
1969/70 Förslag ...................................................... 350000
Från anslaget utbetalas ersättning för skador som vållats av personer
intagna på ungdomsvårdsskolor, allmänna vårdanstalter för alkoholmiss
brukare, fångvårdsanstalter m. m. Ersättning utgår för skada som orsakats
av intagen som avvikit från anstalten eller som lämnat denna som frigångare
eller efter permission. Ersättning utgår också för skada vållad av ungdomsvårdsskoleelev som vårdas utom skola, samt av alkoholmissbrukare som
intagits på allmän vårdanstalt men bor på inackorderingshem eller åtnju
ter familjevård. Bestämmelserna återfinns i kungl. brev den 25 maj 1967
angående anslag för budgetåret 1967/68 till Ersättningar för skador vållade
av vissa rymlingar m. fl. (SFS 1967: 219).
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Socialstyrelsen
Antalet skadeärenden har stigit kraftigt under de senaste åren. År 1965
inkom till socialstyrelsen ca 200 ärenden, 1966 ca 300, 1967 ca 560 och första
halvåret 1968 ca 390. Styrelsen föreslår att anslaget med hänsyn till ökad
belastning höjs till 300 000 kr.
Styrelsen föreslår vidare, att de på styrelsen ankommande uppgifterna
i fråga om skaderegleringen flyttas till annan myndighet, förslagsvis kam
markollegiet.

Remissyttranden
Statskontoret förordar att ifrågavarande skaderegleringsärenden, i av
vaktan på resultatet av en utredning som pågår inom justitiedepartementet,
fortfarande bör handläggas av socialstyrelsen.
Kammarkollegiet har inget att erinra mot att skaderegleringsärendena
flyttas över till kollegiet. Vid en överflyttning kommer en personalförstärk
ning med fyra tjänster samt ytterligare lokalutrymmen att behövas vid
kollegiet.
Föredraganden
Någon anledning att flytta över handläggningen av här avsedda ersättningsärenden till annan myndighet anser jag inte finns f. n.
Med hänsyn till ökningen av antalet ärenden i förhållande till tidigare år
samt den ökade belastningen bör anslaget för nästa budgetår tas upp med
350 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Ersättningar för skador vållade av vissa rymlingar
m. fl. för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
350 000 kr.

I 6. Ersättningar till kommunerna enligt socialhjälps- och barnavårdslagarna m. m.
1967/68 Utgift
...............................................
1968/69 Anslag ...............................................
1969/70 Förslag ...............................................

11 929 320
11 000 000
12 000 000

Från anslaget utgår gottgörelse åt kommunerna dels enligt socialhjälpsoch barnavårdslagarna för viss vård som meddelats huvudsakligen icke
svenska medborgare, dels enligt särskilda åtaganden av staten för under
stöd åt renskötande samer. Från anslaget utgår även ersättningar för kom
munernas kostnader för vissa kategorier zigenare, vissa flyktingar som inte
kan försörja sig själva samt för utlandssvenskar som återvänder till Sve
rige. Slutligen bestrids kostnaderna för understöd, som utrikesdepartemen
tets understödsnämnd beviljar nödställda svenskar i utlandet.
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Socialstyrelsen. På grundval av anslagsbelastningen under senare år be
räknar styrelsen medelsbehovet för ersättningar till kommunerna under
budgetåret 1969/70 till 11,5 milj. kr.
Utrikesdepartementet beräknar kostnaderna för understöd till nödställda
svenskar i utlandet till 400 000 kr.
Departementschefen
Under år 1966 utbetalades ersättningar till kommunerna för socialhjälp
och barnavård åt utländska medborgare med ca 8 800 000 kr. för ca 6 800
personer, varav ca 4 300 var från de nordiska länderna. För hjälp till flyk
tingar utbetalades under budgetåret 1967/68 ca 1 580 000 kr.
I prop. 1966: 1 (bil. 7 s. 30—31) föreslogs att Kungl. Maj :t skulle efter
framställning av socialstyrelsen kunna bevilja främst vissa större städer
viss ersättning av statsmedel för kostnader för understöd till arbetsföra ut
ländska medborgare, som kommit till Sverige för att skaffa sig arbetsanställning. Häremot anmälde inte riksdagen någon erinran (SU 5, rskr 5).
Hittills har Kungl. Maj :t medgivit sådan ersättning endast i två fall, näm
ligen genom beslut den 28 juni 1968 om ersättning till Stockholms stad och
Malmö stad med sammanlagt 130 000 kr.
Ersättningarna till kommuner för understöd till vissa kategorier zige
nare utgjorde under budgetåret 1967/68 ca 1 425 000 kr. Viss eftersläpning
av ansökningar från tidigare budgetår ökade belastningen. Under läsåret
1968/69 bedrivs undervisning för vuxna zigenare på 25 orter med över 350
deltagare.
Utbetalningar till det för estlandssvenska åldringar och sjuklingar avsedda
Kustbohemmet har för budgetåret 1967/68 uppgått till 200 000 kr. Verk
samheten vid hemmet beräknas bli nedlagd i början av år 1969.
Under de senaste åren har ett hundratal svenska medborgare bosatta på
utrikes ort fått understöd från detta anslag. Kostnaderna för budgetåret
1967/68 uppgick till ca 400 000 kr.
Slutligen vill jag erinra om Kungl. Maj :ts beslut den 13 december 1968 en
ligt vilket ersättning får utgå från detta anslag till kommun för utgift för
vård och understöd till tjeckoslovakiska medborgare som utan att vara
att betrakta som flyktingar kommit till Sverige eller i samband med besök
här stannat kvar på grund av händelserna i hemlandet. Enligt samma be
slut får vidare lån beviljas från anslaget för underlättande av bostadsanskaffning åt sådana personer.
Anslaget bör med hänsyn till belastningen under det senaste budgetåret
föras upp med 12 milj. kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riks
dagen
att till Ersättningar till kommunerna enligt socialhjälpsoch barnavårdslagarna m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 12 000 000 kr.
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J. Nykterhetsvård m.m.
Vården av alkoholmissbrukare bör grundas på en helhetssyn som syftar
till att lösa de sociala och andra problem som har samband med missbruket.
Under de senaste åren har också en ökad samverkan eftersträvats mellan
nykterhetsvård och övrig socialvård samt andra vårdområden, främst sjuk
vård och arbetsvärd. Inom nykterhetsvården pågår en successiv utbyggnad
av de öppna och frivilliga vårdformernas resurser samtidigt med en kvalita
tiv förbättring av den slutna vården. Den nu antydda utvecklingen bör fort
sätta. Den förra året tillsatta socialutredningen skall bl. a. göra en översyn
av nykterhetsvårdslagen och vården av alkoholmissbrukare.
Nykterhetsnämnderna har under år 1967 haft ca 76 400 ärenden aktuella
för undersökning m. m., vilket innebär en minskning med omkring 5 %
jämfört med år 1966. Under de båda åren begränsade sig nämndernas insat
ser i nära hälften av fallen till enbart undersökning. I omkring 31 % av fallen
vidtogs hjälpåtgärder och i 21 % tvångsåtgärder (övervakning eller intag
ning på allmän anstalt). Det av nykterhetsnämnderna kända alkoholmiss
bruket är som bekant mest omfattande i storstäderna. Stockholm, Göte
borg och Malmö, med tillsammans ca 18 % av landets befolkning, svarade
för 21 % av totala antalet ärenden i landet som var aktuella hos nykter
hetsnämnderna under år 1967. Av samtliga på allmänna vårdanstalter
nyintagna personer under år 1967 kom ca 30 % från storstäderna.
Nykterhetsnämndernas möjligheter att behandla alkoholskadade inom
öppna och frivilliga vårdformer har ökat. Antalet alkoholpolikliniker, läkarexpeditioner vid nämnderna och rådgivningsbyråer har stigit från om
kring 100 den 1 juli 1967 till 118 den 1 juli 1968. För år 1967 redovisas
20 000 nybesök och 183 000 återbesök, vilket innebär en ökning med 1 000
nybesök och 50 000 återbesök jämfört med år 1966. Öppen medicinsk be
handling av alkoholmissbrukare förekommer också i betydande omfattning
vid psykiatriska lasarettsavdelningar och hos provinsialläkare. Platsantalet
vid inackorderingshemmen har ökat och den 1 juli 1968 fanns ca 600 plat
ser. Vid de enskilda vårdanstalterna fanns 637 vårdplatser den 1 juli 1968.
Medelbeläggningen vid dessa anstalter var 97 % år 1967. Vid de allmänna
vårdanstalterna har antalet intagningar under de senaste åren varit om
kring 3 000. Medelbeläggningen på dessa anstalter var år 1967 ca 83%.
Samma år var andelen personer som beretts vård utan stöd av resolution
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ca 43 %. År 1962 var motsvarande andel endast 29 %. Den förebyggande
och eftervårdande verksamheten har utökats. Samarbetet med arbetsvärden
liar intensifierats. I behandlingskollegier vid de allmänna anstalterna deltar
representanter för arbetsvärden och nykterhetsnämnderna i syfte bl. a.
att förbättra planeringen av eftervården och samordna vårdresurserna.
Inom anstaltssektorn fortsätter upprustningen. Vid de statliga anstalterna
har investerats ca 15 milj. kr. under de senaste fem budgetåren. År 1969
beräknas en ny vårdavdelning med 24 platser bli uppförd vid Venngarn. Vid
samma anstalt projekteras f. n. en ny verkstad. För upprustning av erkända
och enskilda anstalter har under nämnda tidsperiod beviljats lån med
ca 14 milj. kr., varav ca 9 milj. kr. för verkstäder m. m. Under innevarande
budgetår beräknas sammanlagt 5,3 milj. kr. gå åt för fortsatta förbättrings
arbeten. Av nämnda belopp har 3,2 milj. kr. anvisats på tilläggsstat inne
varande budgetår för att öka sysselsättningen i vissa delar av landet. Som
beredskapsarbeten byggs nya förläggningsbyggnader m. m. till en beräk
nad kostnad av sammanlagt omkring 2,5 milj. kr. Även i fråga om personal
och övriga behandlingsresurser har förbättringar genomförts. Bl. a. har
under budgetåret personalen förstärkts med ca 35 nya tjänster. Försök har
påbörjats med viss fritidsverksamhet. Beträffande den psykiatriska vården
avses ett mera fast organiserat samarbete mellan vissa sjukhus och statliga
vårdanstalter komma till stånd under innevarande budgetår.
De öppna och frivilliga vårdformernas resurser bör utökas och förbättras
ytterligare under nästa budgetår. Jag beräknar statsbidraget till nykterhetsnämndernas verksamhet till 70 milj. kr. Nämndernas verksamhet präglas
av stora variationer mellan de olika kommunerna i fråga om aktiviteter och
medelsbehov. Den förut antydda utvecklingen inom socialvården medför
att kommunerna i ökad omfattning samordnar de olika socialvårdsgrenarna, vilket gör det svårt att särskilja utgifterna för nykterhetsvård från
övrig socialvård. Ansöknings- och prövningsförfarandet i fråga om statsbi
drag till nykterhetsnäinndernas verksamhet bör därför förenklas och an
passas till utvecklingen.
Vård vid inackorderingshem och enskilda vårdanstalter utgör viktiga led
i rehabiliteringen av alkoholmissbrukare. Efterfrågan på platser vid in
ackorderingshem har ökat väsentligt under senaste tiden. Jag anser det
vara särskilt angeläget att sådana hem anordnas i anslutning till s. k. skyd
dad sysselsättning i kommunal regi. För alkoholmissbrukare med långvarigt
behov av rehabilitering bör försöksvis under nästa budgetår anordnas ett
inackorderingshem med tillgång till skyddad sysselsättning.
De senaste årens utveckling av antalet vårdplatser vid vårdanstalter och
inackorderingshem samt min beräkning för innevarande och nästa bud
getår framgår av följande sammanställning.
Jag utgår från att en erkänd anstalt med 40 platser under nästa budgetår
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Allmänna vårdanstalter
Statliga

Antal platser
den 1 juli år
1966................................
1967................................
1968................................
Beräknad förändring
under
1968/69..........................
1969/70..........................

455
506
497

Erkända

1 631
1 588
1 455

Summa

2 086
2 094
1 952

—

—

—

—

—60

—60

Enskilda
vårdanst.

Inackorderingshem

481
509
637

426
523
595

+ 158
+ 90

+ 400
+ 150

förändras till enskild och att ytterligare ca 40 platser läggs ned vid erkända
anstalter. Å andra sidan tillkommer ca 20 platser i samband med återupp
byggnad av en nedbrunnen förläggning vid annan erkänd anstalt.
Upprustningen av vårdanstalterna bör fullföljas. För byggnadsarbeten
kommer jag att beräkna ett anslagsbehov på 3,9 milj. kr. under nästa bud
getår. Den medicinska vården vid anstalterna bör utökas. Bl. a. bör man
söka få till stånd en noggrannare undersökning om patienternas hälsotill
stånd. I detta syfte undersöks möjligheterna att försöksvis förlägga en intagningsavdelning vid Venngarn till Ulleråkers sjukhus. Vid Svartsjöan
stalten bör om möjligt ett samarbete avseende psykiatrisk vård inledas med
närliggande sjukhus. Till driften av erkända och enskilda vårdanstalter ut
går fr. o. m. den 1 juli 1968 garantibidrag och beläggningsbidrag med sam
manlagt 61 kr. per dag. Jag förordar att driftbidragen höjs med 6 kr.
Länkföreningarna gör betydande insatser vid rehabiliteringen av alkoholskadade och har alltmer kommit att komplettera samhällets nykterhetsvård. För nästa budgetår beräknar jag en höjning av det statliga stödet för
detta ändamål.
I prop. 1968: 7, som enhälligt antagits av riksdagen, framhöll jag att sjukvårdsansvaret för narkomaner åvilar landstingen och de landstingsfria
städerna, och att den medicinska vården måste arbeta i intim samverkan
med kommunernas socialvård. För att stimulera till en snabb utbyggnad av
vårdresurserna för narkotikamissbrukare infördes statsbidrag till sjuk
vårdshuvudmännen för anordnande och drift av behandlingshem avsedda
för narkotikamissbrukare. Vidare infördes bidrag till vårdcentraler för unga
narkotikamissbrukare enligt de grunder som gäller för bidrag till drift av
kommunala alkoholpolikliniker. Till organisationer för stöd och hjälp åt
läkemedelsmissbrukare samt för viss konvalescentvård för narkotikamiss
brukare utgår särskilt statsbidrag. Jag förordar i det följande ökad medelsanvisning för dessa ändamål.
Det står numera klart att missbruk av centralstimulerande medel är ett
mycket allvarligt och svårlöst problem inte bara i Sverige utan även i andra
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länder. Detta har lett till ökad förståelse för det svenska förslaget om att
sådana medel skall föras in under 1961 års narkotikakonvention och där
med underkastas samma internationella kontroll som gäller för övriga i
konventionen upptagna narkotiska preparat. Vårt land har fr. o. m. år 1969
en egen representation i FN:s narkotikakommission och därmed ökade möj
ligheter att verka för skärpt internationell kontroll över bl. a. centralstimulerande medel. Enligt min uppfattning är ett internationellt samarbete för
att kontrollera produktion, handel och annan hantering av beroendeframkallande medel en av de viktigaste åtgärderna för att motverka bruket av
narkotika.
Jag är liksom sjukvårdens huvudmän väl medveten om de allvarliga pro
blem som läkemedelsmissbruket medför. Avsikten är att fullfölja och ge
nomföra erforderliga motåtgärder enligt de riktlinjer som drogs upp i den
tidigare nämnda propositionen. Jag vill i sammanhanget erinra om att riksda
gen då bl. a. beslöt en kraftig skärpning av straffsatserna för narkotikabrott.
Narkomanvårdskommitténs slutbetänkande väntas inom de närmaste må
naderna. Kommittén kommer där att dels redovisa vissa undersökningar,
dels göra en avvägning av vård och preventionsfrågor, bl. a. rörande infor
mation och attitydpåverkan. Jag förutsätter att kommitténs förslag skall
ge underlag för ytterligare överväganden och ställningstaganden i denna
viktiga fråga.

J 1. Statens vårdanstalter för alkoholmissbrukare: Driftkostnader

1967/68 Utgift ............................................... 14 613 6681
1968/69 Anslag ............................................... 14 741 000'
1969/70 Förslag ............................................... 21 164 000
1 Anslagen till statens vårdanstalter för alkoholmissbrukare, avlöningar resp. omkostnader

F. n. finns fem statliga vårdanstalter, nämligen Svartsjö, Venngarn med
vårdavdelningen Backgården, Gudhem, Runnagården med vårdavdelningen
Brotorp samt vårdanstalten vid Frösö sjukhus. Anstalterna har sammanlagt
497 platser, varav 82 för kvinnor.
Beräknad ändring 1969/70

1968/69

Social
styrelsen

Dep.chefen

Personal
Vårdledning.................................................
Vårdpersonal................................................
Arbetsledarpersonal....................................
Ekonomipersonal........................................
Övrig personal.............................................

..........................
..........................
.........................
..........................
.........................

27
135
49
39
28

+
+
+
+
+

5
3
1
6
3

+3

278

+ 18

+4

—

+1

178

Statsverkspropositionen år 1969: Bil.

7:

Socialdepartementet
Beräknad ändring 1969/70

Anslag
Avlöningar till tjänstemän...................................................

1968/69

Socialstyrelsen

9 107 000

+ 1 101 000

+

+ 2189
74
+
— 49
1
+
9
+

Dep.chefen
730 000

Lönekostnadspålägg
a) beräknat belopp för befintlig organisation................
b) beräknad ändring till budgetåret 1969/70.................
Arvoden och särskilda ersättningar...................................
Sjukvård m. m.........................................................................
Reseersättningar.....................................................................

260 000
22 000
87 000

+2
+
—
+
+

Expenser
a) beräknade lokalhyror......................................................
b) bränsle, lyse, vatten........................................................
c) övriga expenser.................................................................
Hälso- och sjukvård för intagna........................................

—
665 000
210 000
525 000

-f- 2 30o 000
—
+ 33 000
+ 130 000

+ 2 447 000
—
+ 33 000
30 000
+

Övriga utgifter
a) inventarier m. m...............................................................
b) tvätt och renhållning......................................................
c) utspisning...........................................................................
d) beklädnad och sängkläder...............................................
e) fritidssysselsättning.........................................................
f) omkostnader för utskrivna och permitterade...........
g) arbetspremier för handräckning...................................
h) kostnader för transport av intagna.............................
i) tjänstedräkt.......................................................................
k) underhåll och driftkostnader för bilar........................
1) diverse utgifter..................................................................
Venngarn, vårdavdelning vid Ulleråkers sjukhus...........
Vårdanstalten vid Frösö sjukhus.......................................

215 000
301 000
1 030 000
164 000
80 000
320 000
360 000
10 000
3 000
72 000
10 000
—
1 300 000

-f 165 000
+ 212 000
86 000
+
6 000
+
70 000
+
78 000
+
-L
36 000
—
—
24 000
+
+ 500 000
+ 200 000

55 000
+
+ 130 000
76 000
+
6 000
+
-f 30 000
78 000
+
60 000
+
—
—
24 000
+
—
+ 500 000
—•

14 741 000

+ 7 246 000

+ 6 423 000

Inkomster vid anstalterna som redovisas på driftbud
getens inkomstsida.................................................................

—

400 000

189
145
49
2
13

000
000
000
000
000

—

+

100 000

+

000
000
000
000
000

100 000

Socialstyrelsen
1. Löne- och prisomräkning in. in. + 5 456 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror + 4 494 000 kr.
2. För behandlingsplanering och diagnostisk utredning föreslås en psy
kologtjänst vid vardera Runnagården och Venngarn. Sistnämnda tjänst
motiveras också av planerad försöksverksamhet med intensivvård av vissa
vårdtagare. För att aktivera de intagna till fritidssysselsättning fordras en
assistenttjänst vid envar av nämnda anstalter och vid Gudhem. Tjänsten
vid Gudhem föreslås inrättad i utbyte mot en tjänst som tillsynsman för
fritidsverksamhet. Vid Svartsjöanstalten bör läkarmedverkan i vårdarbetet
utökas till halvtidstjänstgöring för psykiater. (+ 310 900 kr.)
3. Vårdpersonalen bör utökas med en översköterska och en sköterska vid
Svartsjö, en anstaltsvärdinna vid Venngarn och en vårdare vid Backgår
den. Vidare föreslås att tre vår dar tjänster byts ut mot tjänster för tillsyns
man, varav två vid Venngarn och en vid Runnagården. (+ 161 700 kr.)
4. För planerad utbyggnad av arbetsdriften vid Venngarn behövs en
förmanstjänst. Ekonomipersonalen vid anstalterna bör bl. a. på grund av
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arbetstidsförkortning utökas med sammanlagt sex tjänster. Vidare behövs
en tjänst som kontorsskrivare vid Venngarn för ökade arbetsuppgifter i
anstaltens arbetsdrift. För att avlasta vårdledningen rutingöromål föreslås
en tjänst för kontorsbiträde vid vardera Gudhem och Runnagården samt
medel för tillfällig skrivhjälp vid samtliga anstalter. (+ 363 000 kr.)
5. En intagningsavdelning för Venngarnsanstalten föreslås bli anordnad
på försök vid Ulleråkers sjukhus. Driftkostnaden för avdelningen beräknas
till 500 000 kr.

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa
budgetår till 21 164 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för nya
psykologtjänster vid vardera Venngarn och Runnagården samt en ny as
sistenttjänst för fritidssysselsättning vid Gudhem.
Som jag tidigare framhållit bör en noggrannare undersökning göras om
patienternas hälsotillstånd. I detta syfte undersöks möjligheterna att för
söksvis anordna en intagningsavdelning vid Ulleråkers sjukhus för patien
ter som hänvisats till Venngarn samt att få till stånd ett samarbete mellan
Svartsjöanstalten och något närliggande sjukhus när det gäller den psykia
triska vården. För dessa ändamål beräknar jag sammanlagt 570 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Statens vårdanstalter för alkoholmissbrukare:
Driftkostnader för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslags
anslag av 21 164 000 kr.

J 2. Statens vårdanstalter för alkoholmissbrukare: Utrustning m. m.
1967/68 Utgift.................................. 402 798 Reservation 223 837
1968/69 Anslag ............................. 400 000
1969/70 Förslag ............................. 600 000
Från anslaget bekostas inventarier i samband med ny-, till- och ombygg
nadsarbeten samt upprustning av arbetsdriften vid vårdanstalterna.

Socialstyrelsen
Medelsbehovet framgår av följande sammanställning.
Disponibelt 1968/69...................................................................................................................
Beräknade utbetalningar 1968/69.........................................................................................
Beräknad utgående reservation 30 juni 1969....................................................................
Beräknade utbetalningar 1969/70..........................................................................................

623 837
623 837
—
400 000

Anslagsbehov 1969/70..............................................................................................................

400 000
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Av det för budgetåret 1968/69 disponibla beloppet beräknas ca 420 000 kr.
i huvudsak åtgå för rörelsekapital och anskaffning av maskiner till an
stalterna. Återstående ca 200 000 kr., som utgör besparing av tidigare an
visade medel för utrustning av Runnagården, bör tas i anspråk för att kom
plettera inventarier vid andra anstalter.
Medelsbehovet för budgetåret 1969/70 beräknas till 400 000 kr., varav 80 000
kr. för utrustning av ny patientförläggning vid Venngarn, 220 000 kr. för rö
relsekapital och maskiner till anstalternas arbetsdrift samt 100 000 kr. till
maskiner m. m. för rationalisering av köks- och städningsfunlctionerna vid
vissa anstalter.

Departementsch efen
Jag beräknar medelsbehovet under nästa budgetår till 600 000 kr. för
upprustning av verkstadsdriften samt för inköp av maskiner m. m. för
den av socialstyrelsen föreslagna rationaliseringen. Jag hemställer, att
Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Statens vårdanstalter för alkoholmissbrukare: Ut
rustning m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett reserva
tionsanslag av 600 000 kr.

J 3. Bidrag till anordnande av erkända vårdanstalter för alkoholmissbrukare m. m.

1967/68 Utgift ......................... 1 232 464 Reservation 3 042 321
1968/69 Anslag ......................... 1 400 000
1969/70 Förslag .................... 4 100 000
Från anslaget utgår bidrag för att anordna erkänd eller enskild vårdan
stalt eller inackorderingshem för alkoholmissbrukare samt till s. k. övergångshem. Bidrag utgår med högst 10 000 kr. eller om särskilda skäl före
ligger med högst 15 000 kr. per vårdplats. Bidraget får som regel inte över
stiga vad som tillskjuts från annat håll. Bidragsbestämmelserna återfinns i
kungörelsen den 26 april 1957 (nr 144) om statsbidrag till anordnande av
vårdanstalter för alkoholmissbrukare m. m. (ändrad senast 1966:211).
Från anslaget utgår även bidrag för att anordna behandlingshem för narko
tikamissbrukare, varvid de i nämnda kungörelse angivna grunderna för
statsbidrag i huvudsak tillämpas (prop. 1968: 1 bil. 7 s. 199, SU 5, rskr 5).

Socialstyrelsen
Bidragsbestämmelserna bör ändras så, att fr. o. m. budgetåret 1969/70
statsbidrag kan utgå med högst 15 000 kr. eller, om särskilda skäl före
ligger, med högst 25 000 kr. per vårdplats.
För tre nya platser vid erkända vårdanstalten Älvgården beräknas —
på grundval av förslaget om höjda anordningsbidrag —- 75 000 kr. För an
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ordnande av nya platser vid de enskilda vårdanstalterna förutses inte något
raedelsbehov under budgetåret. Vad beträffar inackorderingshemmen och
behandlingshemmen räknar socialstyrelsen med ansökningar om bidrag för
anordnande av omkring 370 platser. Styrelsen uppskattar, på grundval av
förslaget om höjda bidrag, medelsbehovet till 8 milj. kr. för detta ändamål.
Sammanlagt beräknas för anordningsbidrag 8 075 000 kr., varav ca
7 200 000 kr. för utbetalning under budgetåret 1969/70 och återstoden näst
följande budgetår. Vidare tillkommer 1 460 000 kr. för utbetalningar av
bidrag, som hänför sig till budgetåret 1968/69 men som på grund av brist
på disponibla medel inte kunnat utbetalas nämnda budgetår.
Beräkningen av anslagsbehovet framgår av följande sammanställning.
Disponibelt 1968/69..................................................................................................................
Beräknade utbetalningar 1968/69.........................................................................................
Beräknad utgående reservation 30 juni 1969....................................................................
Beräknade utbetalningar 1969/70.........................................................................................

4 442 321
4 442 321
-—
8 700 000

Anslagsbehov 1969/70..............................................................................................................

It 700 000

Departementschefen
Jag har i inledningen till detta avsnitt redogjort för platssituationen vid
vårdanstalter och inackorderingshem.
Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas till anordnande av 190
nya platser vid inackorderingshem och behandlingshem. För detta ändamål
beräknar jag 2,6 milj. kr. Vidare bör, i huvudsaklig överensstämmelse med
socialstyrelsens förslag, ytterligare 1,5 milj. kr. beräknas för utbetalning i
efterskott av bidrag som hänför sig till budgetåret 1968/69. Det samman
lagda medelsbehovet under anslaget för nästa budgetår bör alltså beräknas
till 4,1 milj. kr. Anslaget bör föras upp med detta belopp.
Kungl. Maj :t bör liksom hittills vid fördelningen av anslaget kunna av
vika från vad som vid anslagsberäkningen tagits upp för de olika ända
målen. Jag förordar inte någon ändring av gällande statsbidragsbestäminelser.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till anordnande av erkända vårdanstalter
för alkoholmissbrukare m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa
ett reservationsanslag av 4 100 000 kr.

J 4. Bidrag till driftkostnader vid erkända vårdanstalter för alkoholmissbrukare m. m.

1967/68 Utgift .
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

42 679 256
51 500 000
61 000 000
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Från anslaget utgår bidrag till driftkostnader vid erkända och enskilda
vårdanstalter, vid inackorderingshem för alkoholmissbrukare samt vid be
handlingshem för narkotikamissbrukare. Bidrag till vårdanstalt utgår med
vissa maximibelopp i form av dels garantibidrag (per dag och vårdplats)
och dels beläggningsbidrag (för dag och vårdad person). Statsbidrag till
inackorderingshem utgår med högst 75 % av de styrkta nettokostnaderna
för hemmets drift. Utöver maximibeloppen kan Kungl. Maj :t, om särskilda
skäl föreligger, bevilja ytterligare bidrag. Bestämmelserna återfinns i kun
görelsen den 12 maj 1955 (nr 426) om statsbidrag till driftkostnader vid
vårdanstalter för alkoholmissbrukare m. m. (ändrad senast 1968: 304). Stats
bidrag enligt i huvudsak samma bestämmelser utgår även för vård av nar
kotikamissbrukare på inackorderingshem samt till driften av behandlings
hem för sådana missbrukare.
Beräknad ändring 1969/70

1968/69

Social
styrelsen

Dep.chefen

38
23

+ 18
— 4

+5
+1

61

+ 14

+6

32 000 000
14 600 000

+ 5 700 000
+ 7 600 000

+ 1 200 000
+ 4 400 000

4 900 000

+ 4 100 000

+ 3 900 000

51 500 000 + 17 400 000

+ 9 500 000

Driftbidragens maximibelopp
Garantibidrag, kr....................................................................
Beläggningsbidrag, kr............................................................

Anslag
1. Bidrag till driftkostnader vid erkända vårdanstalter
2. Bidrag till driftkostnader vid enskilda vårdanstalter
3. Bidrag till driftkostnader vid inackorderingshem
och behandlingshem..........................................................

Socialstyrelsen

,1 nslagsframställning
1—2. Styrelsen föreslår att driftbidraget avvägs så att anstalternas fasta
kostnader täcks av garantibidrag och de rörliga kostnaderna av beläggnings
bidrag. De fasta kostnaderna har stigit successivt och beräknas under bud
getåret 1968/69 för de erkända anstalterna utgöra 75 %, medan garanti
bidraget uppgår till ca 63 % av totala driftbidraget.
Kostnadsökningar för löner, arbetstidsförkortning, arbetsgivaravgifter och
pensionsavgifter motiverar en uppräkning av garantibidraget med 3 kr.
För att effektivisera vårdarbetet fordras ytterligare personal, vilket medför
en höjning av bidraget med 3 kr. Garantibidraget föreslås därför höjt med
6 kr. Beläggningsbidraget behöver höjas med sammanlagt 8 kr., varav 1 kr.
för tandvård och sjukvård, 1 kr. för medicinsk behandling, 3 kr. för inköp
av inventarier och för fastighetsunderhåll m. m. samt 3 kr. för ökad fri
tidsverksamhet.
Styrelsens förslag innebär en höjning av driftbidraget med 14 kr. från
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61 till högst 75 kr. På grund av de fasta kostnadernas andel av totalkost
naderna bör garantibidraget bestämmas till högst 56 kr. och beläggningsbidraget till högst 19 kr. Styrelsen förutsätter att anstalter, som på grund
av utgifter för särskilda vårdanordningar prövas vara i behov därav, skall
kunna få ytterligare 1 kr. i garantibidrag och att möjlighet skall finnas för
Kungl. Maj :t att, när särskilda skäl föreligger, bevilja ytterligare statsbidrag
utöver nämnda maximibelopp.
Vid beräkningen av anslagsbehovet utgår socialstyrelsen från ett garanti
bidrag med 56 kr. samt ett beläggningsbidrag med 19 kr. för erkända an
stalter och 13:50 kr. för enskilda anstalter. Styrelsen uppskattar antalet
vårdplatser under budgetåret till i genomsnitt 1 395 vid erkända anstalter
och 885 vid enskilda anstalter. Antalet vårddagar beräknas till ca 509 000
för erkända och ca 323 000 för enskilda anstalter. Beläggningsfrekvensen
uppskattas till 90 % vid erkända och 95 % vid enskilda anstalter.
3. Driftkostnaderna för inackorderingshem och behandlingshem under
budgetåret 1968/69 beräknas till ca 5,8 milj. kr. Med hänsyn till förutsedd
ökning av platsantalet vid hemmen och till kostnadsutvecklingen uppskat
tar styrelsen nettokostnaderna för driften av hemmen till ca 12,1 milj. kr.
för budgetåret 1969/70.

Särskilt yrkande
Socialstyrelsen har i skrivelse den 1 oktober 1968 hemställt om sådan
ändring av statsbidragskungörelsen i ämnet, att bidrag till inackorderings
hem får beräknas för inackorderingstid som överstiger ett år. Styrelsen
har därvid bl. a. framhållit att för alkoholskadade personer, som genom
samtidig placering på inackorderingshem och i skyddad sysselsättning kan
fungera tillfredsställande i sociala sammanhang, i vissa fall uppstår behov
av att kunna bo kvar på ett inackorderingshem längre tid än ett år.
Riksrevisionsverket har tillstyrkt framställningen.

Departementschefen

Driftbidraget bör höjas med 6 kr. per dag, varav 5 kr. bör läggas på ga
rantibidraget och 1 kr. på beläggningsbidraget. För anstalt, som på grund av
utgifter för särskilda vårdanordningar prövas vara i behov därav, bör ga
rantibidraget liksom nu kunna utgå med ytterligare 1 kr. Om särskilda skäl
föreligger, bör även i fortsättningen statsbidrag kunna utgå med högre
belopp än som följer av vad här sagts. De ändrade bidragsbestämmelserna
bör tillämpas fr. o. m. den 1 juli 1969. Den nu föreslagna höjningen av
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statsbidraget innebär att en större del än f. n. av anstalternas fasta kost
nader täcks av garantibidrag.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 61
milj. kr. Jag har därvid utgått från att antalet vårdplatser i genomsnitt
under budgetåret 1969/70 kommer att uppgå till ca 1 400 vid erkända och
860 vid enskilda vårdanstalter. Antalet vårddagar under budgetåret kan
på grundval av socialstyrelsens uppgifter uppskattas till ca 509 000 resp.
314 000. De verkliga bidragsbeloppen torde i några fall komma att ligga
något under maximibeloppen. En viss reserv bör dock beräknas, om maxi
mibeloppet skulle behöva överskridas.
Enligt bestämmelserna i statsbidragskungörelsen i ämnet får bl. a. vid
beräkning av bidrag till inackorderingshem hänsyn inte tas till inackorderingstid överstigande ett år. Denna bestämmelse kan, enligt vad socialsty
relsen framhållit, i vissa fall utgöra hinder för rehabilitering av alkoholskadade. Kungl. Maj :t bör därför kunna medge undantag från ifrågavarande
bestämmelse när särskilda skäl föreligger.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
a) godkänna av mig förordade ändrade grunder för bi
drag till driftkostnader vid erkända vårdanstalter för alko
holmissbrukare m. m.;
b) till Bidrag till driftkostnader vid erkända vårdanstalter
för alkoholmissbrukare m. m. för budgetåret 1969/70 an
visa ett förslagsanslag av 61 000 000 kr.

J 5. Bidrag till kommunala nykterhetsnämnder m. m.
1967/68 Utgift .
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

51 491 361
55 500 000
70 000 000

Statsbidrag utgår till kostnaderna för nykterhetsnämndernas verksamhet
för fullgörande av de uppgifter, som åligger nämnderna enligt gällande
författningar. Bidraget utgör 75 % av de godkända kostnaderna för sådan
verksamhet, till vilken ersättning eller bidrag av statsmedel inte utgår
i särskild ordning. Bidragen betalas ut för kalenderår i efterskott. Bestäm
melserna återfinns i kungörelsen den 4 juni 1954 (nr 431) om statsbidrag
till de kommunala nykterhetsnämndernas verksamhet (ändrad senast 1968:
306). De i nämnda kungörelse angivna grunderna för statsbidrag tillämpas
även beträffande kostnaderna för vård av narkotikamissbrukare på alkohol
poliklinik. Från anslaget utgår bidrag till vårdcentraler för unga narkoti
kamissbrukare. Härvid tillämpas i huvudsak de grunder som gäller för
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bidrag till nykterhetsnämnd för drift av alkoholpolikliniker (prop. 1968: 1
bil. 7 s. 203, SU 5, rskr 5.)

Socialstyrelsen
Anslaget bör med hänsyn till beräknad ökning av nykterhetsnämndernas
kostnader höjas med 15 milj. kr. Styrelsen avser att närmare undersöka
möjligheterna att förenkla statsbidragsgivningen och lämna förslag härom.
Utvecklingen av nykterhetsnämndernas totala utgifter resp. statsbidragsgilla utgifter och härpå belöpande statsbidrag framgår av följande sam
manställning (milj. kr.).

Nykterhetsnämndernas totala
kostnader................................................
Statsbidragsgilla kostnader:
1. Löner och arvoden..............................
2. Ersättning för vårduppdrag.............
3. Förebyggande och eftervårdande
åtgärder.................................................
4. Alkoholpolikliniker..............................
5. Barnavårdsnämndernas kostnader .
6. Övriga statsbidragsgilla kostnader .
Summa
Statsbidrag.................................................
De statsbidragsgilla kostnadernas ök
ning i förhållande till närmast före
gående år
a) milj. kr..............................................
b) procent..............................................

1963

1964

1965

1966

1967

36,93

42,94

49,65

61,04

76,20

18,80
0,92

21,49
1,10

24,93
1,18

30,09
1,18

36,90
1,20

1,76
5,26
1,01
5,49
33,24
24,87

2,18
6,18
1,35
6,53
38,83
29,49

3,02
6,93
1,46
7,52
45,04
33,77

4,29
8,53
1,74
9,06
54,89
41,17

5,47
10,56
2,15
12,36
68,64
51,49

5,14
18,3

5,59
16,8

6,21
16,0

9,85
21,9

13,75
25,1

Departementschefen
Nykterhetsnämndernas verksamhet präglas av stora variationer mellan
de olika kommunerna i fråga om aktiviteter och kostnader. Utvecklingen
mot en ökad integration och ett ökat samarbete mellan de olika socialvårdsgrenarna medför svårigheter när det gäller att särskilja kostnaderna för
nykterhetsvård från övrig socialvård. Ansöknings- och prövningsförfarandet för statsbidrag tenderar bl. a. till följd härav att bli alltmer komplicerat
och betungande. Bidragsgivningen bör förenklas och anpassas till utveck
lingen. En översyn av bidragsgivningen bör därför komma till stånd.
Jag beräknar anslagsbehovet för nästa budgetår till 70 milj. kr. Jag hem
ställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till kommunala nykterhetsnämnder m.m. för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 70 000 000 kr.
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J 6. Utbildning och samverkan inom nykterhetsvården
1967/68 Utgift .
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

203 243 Reservation 177 482
330 000
300 000

Från anslaget bekostas dels kurser för personal vid vårdanstalter och
inackorderingshem för alkoholmissbrukare, vid länsnykterhetsnämnder
samt inom den kommunala nykterhetsvården och dels konferenser i efter
vårds- och samarbetsfrågor m. m. Av anslaget skall vidare visst belopp dis
poneras för konferenser med nykterhetsnämnder m. m. och för understöd
åt sammanslutningar av sådana nämnder.

Socialstyrelsen
Den pågående utvecklingen inom socialvården mot ökad integrering och
samverkan mellan olika vårdområden kräver utvidgad information och fort
bildning av personalen. För att effektivisera personalutbildningen föreslår
styrelsen att kursverksamheten koncentreras på vårdanstalternas och de
statliga regionala öppenvårdsorganens problematik. Enligt vad styrelsen
inhämtat, ökar kommunförbundet sina resurser för utbildning och informa
tion på socialvårdsområdet för kommunala tjänstemän och förtroendemän.
Verksamheten kommer att bedrivas genom förbundets länsavdelningar i
samarbete med bl. a. nykterhetsvårds- och socialvårdskonsulenterna. Under
nästa budgetår planerar socialstyrelsen därför inte någon kurs för kom
munalanställda nykterhetsvårdstjänstemän eller för personal vid inackor
deringshem. I stället föreslår styrelsen att kurs- och konferensverksam
heten för personalen vid länsnykterhetsnämnderna utökas. Konferensverk
samheten bör enligt styrelsen även omfatta representanter för länkrörelsen.
Vidare föreslår styrelsen, att de ersättningar till kurshandledare, som hittills
bekostats av medel från socialstyrelsens anslag, fr. o. m. nästa budgetår be
kostas från förevarande anslag.
Kostnaderna för kurs- och konferensverksamheten under nästa budgetår
beräknas till 355 000 kr., vilket jämfört med innevarande budgetår innebär
en ökning med 75 000 kr., varav 60 000 kr. till ersättningar till kurshand
ledare. För främjande av nykterhetsnämndernas verksamhet m. m. före
slås oförändrad medelsanvisning, 100 000 kr.
Styrelsens beräkning av anslagsbehovet framgår av följande sammanställ
ning.
Disponibelt 1968/69.................................................................................................................
Beräknade utbetalningar 1968/69..........................................................................................
Beräknad utgående reservation 30 juni 1969.....................................................................
Beräknade utbetalningar 1969/70..........................................................................................

507
405
102
455

482
000
482
000

Anslagsbehov 1969/70, avrundat...........................................................................................

355 000
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Departementschefen
För nästa budgetår beräknar jag kostnaderna för socialstyrelsens kursoch konferensverksamhet till sammanlagt 300 000 kr. Jag har därvid beräk
nat inalles 13 000 kr. för gemensamma kostnader för denna verksamhet
inkl. kostnader för kurshandledare. För främjande av nykterhetsnämndernas verksamhet m. m. beräknar jag 100 000 kr., därav 70 000 kr. för an
ordnande av konferenser med nykterlietsnämnderna m. m. och 30 000 kr.
för understöd åt sammanslutningar av sådana nämnder.
Hela medelsbehovet för nästa budgetår beräknas alltså till 400 000 kr.
Med hänsyn till beräknad reservation bör anslaget föras upp med 300 000
kr. Jag hemställer, att Ivungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Utbildning och samverkan inom nykterhetsvården
för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av
300 000 kr.

J 7. Bidrag till Länkrörelsen m. m.
1967/68 Utgift ....................................................
800 000
1968/69 Anslag .................................................... 1 150 000
1969/70 Förslag
............................................... 1 450 000
Från anslaget utgår bidrag till sammanslutningar av förutvarande alko
holmissbrukare (Sällskapet Länkarna m. fl.) och till organisationer för
stöd och hjälp åt läkemedelsmissbrukare.
Anslag
1968/69
Bidrag till sammanslutningar av f. d. alkoholmiss
brukare ...............................................................................
Bidrag till sammanslutningar för stöd och hjälp åt
läkemedelsmissbrukare samt till viss konvalescent
vård för narkotikamissbrukare......................................

Beräknad ändring 1969/70
Socialstyrelsen
Dep.chefen

700 000

+ 250 000

+ 250 000

300 0001

+ 50 000

+ 200 000

1 000 000

+ 300 000

-f 450 000

1 Härtill kommer anslag med 150 000 kr. som avser bidrag lör verksamhet under andra häll
ten av budgetåret 1967/68

Socialstyrelsen
1. Från sammanslutningar av förutvarande alkoholmissbrukare med
f. n. omkring 11 000 medlemmar har socialstyrelsen mottagit ansökningar
om bidrag för budgetåret 1968/69 med sammanlagt ca 1,6 milj. kr. Länkrö
relsen framstår alltmer som ett betydelsefullt komplement till samhällets
vårdorgan. Styrelsen anser det därför motiverat att höja bidraget till
950 000 kr. för denna verksamhet nästa budgetår.
2. Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare (RFHL) har an
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sökt om statsbidrag till sin verksamhet under budgetåret 1969/70 med
550 000 kr. Socialstyrelsen anser det lämpligt att staten stöder en sådan
utformning och omfattning av de frivilliga insatserna för vården av nar
kotikamissbrukare att en ändamålsenlig samverkan med samhällets vård
organ underlättas samt föreslår för sin del att 350 000 kr. anvisas för ifråga
varande ändamål.

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
1 450 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till Länkrörelsen m. m. för budgetåret
1969/70 anvisa ett anslag av 1 450 000 kr.
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K. Viss rehabiliteringsverksamhet
Flera betydelsefulla reformer på handikappområdet trädde i kraft den
1 juli 1968. Handikappinstitutet inrättades som ett centralt organ på hjälp
medelsområdet åt socialstyrelsen och sjukvårdshuvudmännen. Institutet
har viktiga uppgifter bl. a. när det gäller forsknings- och utvecklingsarbete
för ändamålsenliga tekniska hjälpmedel åt handikappade. Den handikappa
des möjligheter att kostnadsfritt få sådana hjälpmedel har ökats genom
utvidgat stöd till sjukvårdshuvudmännens hjälpmedelsverksamhet. Genom
ett tillägg till socialhjälpslagen har fastslagits kommunernas skyldighet att
bedriva en aktiv, uppsökande socialvård och tillse att den som vistas i kom
munen får den omvårdnad som med hänsyn till hans behov är tillfredsstäl
lande. För psykiskt utvecklingsstörda gäller en ny omsorgslag. Med beteck
ningen omsorg har man velat markera en breddning av samhällets insatser
utöver undervisning och vård, med bl. a. social service, rådgivning och fritids
verksamhet. För skolpliktiga utvecklingsstörda kan nämnas följ ande nya eller
utvidgade omsorgsformer, nämligen förskola, träningsskola, särskild under
visning, yrkesträning och vidgad yrkesskola, daghem och sysselsättning. För
barn med svåra fysiska handikapp har en plan för elevhem fastställts. Social
styrelsen har meddelat anvisningar för handikappförebyggande hälsokontroll
av 4-åringar. För handikappade i glesbygder har viss försöksverksamhet
startats.
Handikapputredningen behandlar f. n. frågor om undervisning, utbild
ning, vårdarservice och därmed sammanhängande spörsmål för de svårast
handikappade. Utredningen prövar också frågan om utformningen av bi
drag m. m. till invalidbilar. Den tar även upp frågor om kommunal färd
tjänst och andra åtgärder för att bryta handikappades isolering. Samord
ningsfrågor har en central plats i utredningens arbete.
De handikappade omfattar många olika grupper med skilda förutsätt
ningar och behov. Samhällets åtgärder på detta område blir därför mång
skiftande. De avser förtidspensioner och invaliditetsersättningar inom folk
pensioneringen, förtidspensioner inom ATP, institutionsvård, rehabilite
ring, samhällsplanering, bostäder, arbetsvärd, hemhjälp, undervisning, tek
niska hjälpmedel m. m.
De anslag som avser hjälpmedel för handikappade, vissa institutioner,
särskolor, invaliditetsförebyggande åtgärder och bidrag till de handikappa
des organisationer beräknar jag för nästa budgetår till ca 160 milj. ler., dvs.
nära 35 milj. kr. mer än för innevarande budgetår. Hjälpmedelsanslaget har
därvid räknats upp med 12 milj. kr. och anslaget till driften av särskolor
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med 15 milj. kr. Den sammanlagda anslagsökningen inom avsnittet Viss
rehabiliteringsverksamhet är ca 25 % jämfört med innevarande budgetår.
De kostnader under folkpensionsanslaget som avser förtidspensioner m. m.
till handikappade kan beräknas till ca 1 040 milj. kr. På andra anslag som
innefattar stöd åt handikappade, främst under utbildnings- och inrikes
departementen för utbildning, arbetsvärd och bostäder, beräknas för nästa
budgetår omkring 760 milj. kr. avse handikappade.
De statliga insatserna som mera direkt tar sikte på handikappade kan
alltså under budgetåret 1969/70 beräknas till sammanlagt ca 1 960 milj. kr.
Det innebär jämfört med innevarande budgetår en ökning med ca 290 milj.
kr. Vidare kan från ATP beräknas utgå förtidspensioner till handikappade
med ca 275 milj. kr. Kommunerna och landstingen svarar också för väsent
liga insatser på handikappområdet.
En fråga av stor betydelse i handikappvården är rehabiliteringen. Denna
bedrivs inom sjukvård, arbetsvärd, arbetsmarknadsutbildning etc. Rehabili
teringsresurserna är organisatoriskt splittrade och i vissa fall ojämnt för
delade. En kartläggning av området har påbörjats inom socialdepartementet.

K 1. Statens arbetsklinik
1967/68 Utgift ....................................................
985 618
1968/69 Anslag .................................................... 1 040 000
1969/70 Förslag
............................................... 1 345 000
Statens arbetsklinik prövar handikappades förutsättningar för olika
arbeten, bedriver därmed sammanhängande forskning och medverkar vid
utbildning av reliabiliteringspersonal.
Beräknad ändring 1969/70

Personal.................................................................................

1968/69

Arbetskliniken

Dep.chefen

23

+ 4%

+1

854 000

+ 262 4001

+ 108 000
+ 183 000

10 000
500
10 000
1 000

+ 183 300
+ 37 300
—
—
+ 5 000
+ 2 000

17 500
65 000

+

Anslag
Utgifter
Avlöningar till tjänstemän................................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation..............
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70...............
Arvoden och särskilda ersättningar................................
Sjukvård åt befattningshavare.........................................
Reseersättningar..................................................................
Därav utrikes tjänsteresor.................................................
Expenser
a) Bränsle, lyse, vatten......................................................
b) Övriga expenser..............................................................
1 Därav för forskning 100 000 kr.

—
—

—
10 000

—

+

+

—
—
3 000
—
—
2 000-
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Beräknad ändring 1969/70

Arbetskliniken

1968/69
Övriga utgifter
a) Läkemedel och sjukvårdsmaterial................................
b) Kostnader för patientförläggning.................................
c) Anskaffning av maskiner och verktyg........................
d) Material för arbetsdriften...............................................
e) Underhåll och driftkostnader för bil............................
f) Hyra för verkstadsbyggnad...........................................
g) Underhåll av byggnader.................................................
h) Diverse utgifter.................................................................
i) Publikationstryck.............................................................

40 000
3 000
22 000
18 000
6 000
18 000
3 000
3 000
—
1 070 000

+
+

+

20 000
—
8 000
—
—
—
2 000
—
5 000

+
+ 533 000

Dep.chefen
+
+

2 000
—
3 000
—

+
+

—
—
1 000
—
3 000

+ 305 000

Inkomster
Ersättningar för utfört arbete.............................................
Nettoutgift

30 000

—

—

1 040 000

+ 533 000

+ 305 000

Styrelsen för statens arbetsklinik
1. Löne- och prisomräkning m. m. + 200 300 kr., varav för lönekostnadspålägg + 183 300 kr.
2. Kliniken behöver en assistent med administrativ erfarenhet och en
utbildningsledare. Vidare behövs en instruktör för kontorsprövningsavdelningen och en förrådsman. En halvtidstjänst som förste skötare bör ändras
till en heltidstjänst. (200 000 kr.)
3. Personalen vid kliniken kan inte själv utföra all den forskning som
behövs med hänsyn till utvecklingen på rehabiliteringsområdet. Det krävs
medverkan från utomstående specialister av olika slag. Medelsbehovet för
nästa budgetår beräknas till 100 000 kr.

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 1 345 000
kr. Jag har därvid beräknat 78 000 kr. för personalökning och visst forsk
ningsarbete samt 30 000 kr. för löneomräkning.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Statens arbetsklinik för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 1 345 000 kr.

K 2. Invaliditetsförebyggande åtgärder m. m.
1967/68 Utgift
............................................... 23 584 781
1968/69 Anslag ............................................... 24 400 000
1969/70 Förslag ............................................... 27 300 000
Anslaget disponeras av riksförsäkringsverket för att bereda behandling
eller vård åt enskilda personer i syfte att förebygga handikapp eller att
höja handikappades förmåga att reda sig själva.
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Anslag
1968/69

1. Vård och undersökning på riksförsäkringsverkets
sjukvårdsanstalter............................................................
2. Vård på sommarkurorter..............................................
3. Viss specialvård................................................................
4. Resekostnader....................................................................

22 400
1 500
470
30

000
000
000
000

Beräknad ändring 1969/70
Riksförsäkringsverket
Dep.chefen

+ 2 400 000 + 2 400 000
+ 400 000 + 400 000
+ 100 000 + 100 000
—
—

24 400 000 + 2 900 000 + 2 900 000

Riksförsäkringsverket
1. Antalet vårdplatser kommer innevarande budgetår att minska från
818 till 813. ökade kostnader för personal och driften i övrigt medför en
höjning av medelkostnaden per vårddag. På grund härav beräknas medelsbehovet öka med 2,4 milj. kr.
2. Verkets bidrag till vård på sommarkurorter beräknas för nästa bud
getår stiga från 53 kr. till 58 kr. per vårddag. Antalet vårddagar antas kom
ma att öka något. Medelsbehovet beräknas öka med 400 000 kr.
3. Specialvårdcn avser främst behandling vid tandläkarhögskola av pa
tienter med svårare gom- och käkdefekter, foniatrisk behandling och vård
vid Röda korsets hem för barn med gomdefekter. Med hänsyn till ökade
utgifter räknar verket med en kostnadsökning med 100 000 kr. för nästa
budgetår.

Departementschefen
Riksförsäkringsverkets medelsberäkning bör godtas. Jag beräknar alltså
medelsbehovet till sammanlagt 27,3 milj. kr.
Jag hemställer, att Ivungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Invaliditetsförebyggande åtgärder m. m. för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 27 300 000 kr.

K 3. Bidrag till handikappinstitutet
1968/69 Anslag .................................................... 3 500 000
1969/70 Förslag
............................................... 3 700 000
Handikappinstitutet, som inrättades den 1 juli 1968, drivs gemensamt
av staten och Svenska centralkommittén för rehabilitering (SVCR). Insti
tutet utgör ett centralt organ på hjälpmedelsområdet och har viktiga upp
gifter när det gäller forsknings- och utvecklingsarbete ifråga om hjälpmedel
åt handikappade. I dess uppgifter ingår att utarbeta normer för testning
och egenskapsdeklaration av hjälpmedel. Institutet skall pröva hjälpmed
lens lämplighet för handikappade och bedöma skäligheten av deras kost
nad. Institutet skall också verka som informationsorgan på hjälpmedels
området och bistå sjukvårdshuvudmännen, som svarar för den lokala or
ganisationen av hjälpmedelsverksamheten.
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Styrelsen för handikappinstitutet
Styrelsen föreslår att anslaget ökas med 900 000 kr. Härav avser 200 000
kr. löne- och prisomräkning, 150 000 kr. kostnader för utredning och forsk
ning, 320 000 kr. produktutveckling och marknadsföring, 60 000 kr. infor
mation och administration samt 270 000 kr. lokalkostnader och utrustning.
Institutets inkomster av informationsverksamhet m. m. beräknas öka med
100 000 kr.

Departemen tschefen
Handikappinstitutets verksamhet har i inledningsskedet i hög grad in
riktats på de uppgifter som hänger samman med prövning av hjälpmedel och
bedömning av deras lämplighet för handikappade. Jag anser det angeläget
att denna del av institutets funktion även i fortsättningen prioriteras. Det
är särskilt betydelsefullt för att få fram ändamålsenliga hjälpmedel till skä
lig kostnad. Det är vidare viktigt att institutet som informationsorgan och
tekniskt expertorgan har ett nära samarbete med sjukvårdshuvudmännen och
bistår dem vid den fortsatta uppbyggnaden av deras hjälpmedelsorganisation.
Med hänsyn till att institutet så nyligen har inrättats anser jag mig i av
vaktan på närmare erfarenhet av dess verksamhet böra förorda en anslags
ökning som i huvudsak motsvarar löne- och prisomräkning.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till handikappinstitutet för budgetåret
1969/70 anvisa ett anslag av 3 700 000 kr.

K 4. Bidrag till vissa hjälpmedel för handikappade
1967/68 Utgift ............................................... 54 031 0821
1968/69 Anslag ............................................... 48 000 000
1969/70 Förslag............................................... 60 000 000
1 Anslagen Bidrag till vissa hjälpmedel för handikappade, Bidrag till hörapparater samt delar
av Bidrag till De handikappades riksförbund och Bidrag till De blindas förening

Från anslaget utgår statsbidrag till sjukvårdshuvudmännen och vissa
institutioner med hela kostnaden för bl. a. ortopediska hjälpmedel, rull
stolar, elektriska hjärtsimulatorer, talapparater, hörapparater och hjälp
medel som påtagligt underlättar den dagliga livsföringen. Bidragsbestämmelserna återfinns i kungörelsen den 10 maj 1968 (nr 238) om statsbidrag till
vissa hjälpmedel för handikappade.
7 — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 7
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Socialstyrelsen
Styrelsen finner det svårt att beräkna hur medelsbehovet påverkas av
de nya bidragsbestämmelserna som började tillämpas den 1 juli 1968. Ef
tersom de innebär ökade möjligheter för de handikappade att kostnadsfritt
få hjälpmedel bör anslaget föras upp med 55 milj. kr.

Departementschefen
Den genomgripande revisionen av reglerna om statsbidrag till sjukvårds
huvudmännens hjälpmedelsverksamhet som genomfördes den 1 juli 1968
innebär en väsentlig utvidgning av hela hjälpmedelsområdet. Bidragsrätten har utsträckts till nya slag av hjälpmedel, samtidigt som fler handi
kappade har möjlighet att få hjälpmedel. Belastningen på anslaget har un
der senare år ökat kraftigt.
Jag räknar med att handikappinstitutets verksamhet på hjälpmedelsom
rådet — vilken innefattar prövning av såväl hjälpmedlens lämplighet som
skäligheten i prissättningen — bör kunna ge effektivare hjälpmedel åt de
handikappade samtidigt som den bör kunna motverka ökningen av sjuk
vårdshuvudmännens statsbidragsbehov för sådana hjälpmedel.
Anslagsbehovet för nästa budgetår får antas öka och jag förordar att an
slaget tas upp med 60 milj. kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår
riksdagen
att till Bidrag till vissa hjälpmedel för handikappade
för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
60 000 000 kr.

K 5. Bidrag till vanföreanstalter m. m.
1967/68 Utgift .................................................... 15 028 323
1968/69 Anslag ............................................... 16 800 000
1969/70 Förslag ............................................... 15 600 000
Vid de tre vanföreanstalterna Norrbackainstitutet (Stockholm), Änggår
dens yrkesskolor (Göteborg) och Sköldenborgsinstitutet (Hälsingborg) be
drivs skolundervisning och yrkesutbildning. Norrbackainstitutet har högstadie-, fackskole- och gymnasieutbildning samt ortopedisk klinik. Verk
samheten vid vanföreanstalten i Härnösand (Rosenbäcksskolan) har den
1 januari 1969 övertagits av Västernorrlands läns landsting och Härnösands
stad (prop. 1968: 155, SU 187, rskr 397). Vanföreanstalterna leds av var
sin styrelse vars ledamöter till minst halva antalet utses av Kungl. Maj :t.
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Beräknad ändring 1969/70
Vanföre1968/69
anstalterna
Dep.chefen
Personal

Norrbackainstitutet:
Vårdpersonal...........................................................................
Skolpersonal.............................................................................
övrig personal.........................................................................
..
Änggårdens yrkesskolor:
Skolpersonal.............................................................................
Övrig personal.........................................................................

229
122
73

424

+
+

1
__
+12

25

Totalt

+ l y
+1
__
+2y2

__
__
—

__
__
—

60
30

__
__
__

__
__
__

109

—

—

20

45
Sköldenborgsinstitutet:
Vårdpersonal...........................................................................
Skolpersonal.............................................................................
övrig personal........................................................................

11

19

578

+

12

+ 2 +2

Norrbackainstitutet
En tjänst för narkosöverläkare bör inrättas i stället för en arvodesanställd biträdande narkosöverläkare på halvtid, en tjänst som sjuksköterska
bör ersättas med en tjänst som avdelningssköterska. Vidare behövs en nar
kossjuksköterska på halvtid och ett sjukvårdsbiträde. Vid röntgenavdel
ningen behövs en underläkare. Den ortopediska klinikens bibliotek bör få
ett biblioteksbiträde på halvtid. Vid den elevmedicinska avdelningen bör
inrättas tjänster för tre sjukgymnaster, därav en på halvtid, en arbetsterapevt samt en sjuksköterska på halvtid. En tjänst som överläkare och en
halvtidstjänst som kontorist bör inrättas i stället för nuvarande arvodesbefattningar. Till det protestekniska forskningslaboratoriet bör knytas yt
terligare tre ingenjörer och en kansliskrivare i stället för en arvodesanställd kansliskrivare på halvtid. För skolverksamheten behövs en eftervårdskonsulent. Vid elevhemmen bör fyra tjänster som vaktmästare bytas mot
fyra vår dartjänster. Vid institutets gemensamma avdelning bör inrättas en
tjänst som kansliskrivare i stället för en kontoristtjänst. (+580 000 kr.)

Sköldenborgsinstitutet
Vid skolhemmet behövs en heltids- och en deltidstjänst för barnhemsbiträden som vakande nattvakter. Vidare bör vid yrkesskolan inrättas en
tjänst som lärare i läroämnen. Tjänsterna motsvaras av arvodesanställd
personal.

Remissyttrande
Socialstyrelsen, som har samrått med skolöverstyrelsen, tillstyrker Norrbackainstitutets förslag till personalförändringar utom beträffande tjäns
terna som narkosöverläkare, sjukvårdsbiträde, biblioteksbiträde och halv
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tidstjänsten som sjuksköterska vid elevmedicinska avdelningen. Vidare
tillstyrks endast två ingenjör stjänster och en tjänst som sjukgymnast. Sty
relsen tillstyrker en tjänst som barnhemsbiträde och lärartjänsten vid
Sköldenborgsinstitutet.

Departementschefen
Medelsanvisningen för nästa budgetår avser att täcka det sammanlagda
driftunderskottet för innevarande budgetår vid Norrbackainstitutet, Äng
gårdens yrkesskolor och Sköldenborgsinstitutet. Detta har i de stater som
fastställts för anstalterna beräknats till 12 839 000 kr. Vidare skall medels
anvisningen täcka den del av driftunderskottet vid Rosenbäcksskolan som
belöper på tiden före det ändrade huvudmannaskapet, dvs. hälften av det i
staten för skolan beräknade beloppet eller 861 000 kr. Härtill bör läggas
420 000 kr. för fortsatt försöksverksamhet med vårdarservice åt elever från
det till Norrbackainstitutet förlagda gymnasiet som fortsätter sina studier
vid Stockholms universitet, 3 000 kr. för bidrag till kustsanatoriet Apelviken för eftervård av poliopatienter och 35 000 kr. för viss räntekostnad.
Vid Norrbackainstitutet bör vidare beräknas medel för ytterligare en
tjänst som forskningsingenjör vid det protestekniska forskningslaboratoriet
och en halvtidstjänst som narkossjuksköterska. Vidare bör medel beräknas
för en konsulent för rådgivning och hjälp i samband med elevernas över
gång till andra studieformer, t.ex. universitet och folkhögskola, eller pla
cering på arbetsmarknaden. Fyra vaktmästartjänster för elevhemsverksamheten bör få bytas emot vårdartjänster. Med hänsyn till beräknad löneomräkning, 740 000 kr., vissa lönebikostnader, lokalhyra och föreslagna per
sonalförändringar bör anslaget tas upp med 15,6 milj. kr. Det innebär en
minskning med 1,2 milj. kr. i förhållande till anslaget för innevarande bud
getår.
Jag hemställer, att Ivungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till vanföreanstalter m. m. för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 15 600 000 kr.

K 6. Bidrag till Eugeniahemmet
1967/68 Utgift .................................................... 3 665 668
1968/69 Anslag .................................................... 4 130 000
1969/70 Förslag
............................................... 4 040 000
Eugeniahemmet är riksanstalt för barn med cerebral pares, neurosedynskadade och andra svårt handikappade barn. Skolhemmet har ca 65
och sjukavdelningen ca 30 vårdplatser. Dessutom finns en avdelning med
10 platser för undervisning och behandling av cp-barn med hörselskador
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och en avdelning för öppen vård av neurosedynskadade barn. Kungl. Maj :t
utser flertalet av ledamöterna i Eugeniahemmets styrelse.
Beräknad ändring 1969/70

1968/69

Eugenia
hemmet

Dep.chefen

Personal
Vårdpersonal........................................... ..................................
Skolpersonal............................................. ..................................
Övrig personal......................................... ..................................

63
36

+ 5
+ m
+ y2

167

+ 7

68

—
—

Eugeniahemmet
1. Vid sjukavdelningen behövs tjänster för en underläkare, en biträdande
psykolog och en assistent för ADL-träning. Vidare behövs en barnsköterska
för den öppna vården av neurosedynskadade barn samt en sjuksköterska
och ett sjukvårdsbiträde, båda på halvtid.
2. Skolinternatet behöver en assistent för ADL-träning och en assistent
tjänst på halvtid för fritidsverksamheten. En tjänst som arbetsterapevt bör
ändras till en assistenttjänst.
3. Vid den gemensamma avdelningen behövs ett halvtidsanställt ekonomi
biträde.

Remissyttrande
Socialstyrelsen, som har samrått med skolöverstyrelsen, tillstyrker föl
jande tjänster, nämligen
vid sjukavdelningen en assistent, en sjuksköterska på halvtid, en barn
sköterska och ett sjukvårdsbiträde på halvtid,
vid skolinternatet två assistenter (minskning med en arbetsterapevt).

Departementschefen
Eugeniahemmet har efter särskild framställning anvisats medel för in
nevarande budgetår för att anställa ytterligare två sjukgymnaster. Jag räk
nar inte med behov att härutöver öka personalen för budgetåret 1969/70.
Medelsanvisningen för nästa budgetår avser att täcka driftunderskottet
för innevarande budgetår, som i den fastställda staten för Eugeniahemmet
beräknats till 3 783 000 kr., dvs. ca 100 000 kr. mindre än det beräknade
underskottet för förra budgetåret. Härtill bör läggas 18 000 kr. för fasta
statsbidrag till sjukavdelningen. Med hänsyn till löneomräkningen, som be
räknas till 165 000 kr., och vissa lönebikostnader beräknar jag anslagsbeho
vet till 4 040 000 kr. Det innebär en minskning med 90 000 kr. jämfört med
anslaget för innevarande budgetår.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till Eugeniahemmet för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 4 040 000 kr.
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K 7. Bidrag till anordnande av vissa institutioner för psykiskt utvecklingsstörda
1967/68 Utgift ....................
9 503 20U Reservation 1 588 4401
1968/69 Anslag
................ 6 000 000
1969/70 Förslag ................ 10 000 000
1

Anslaget Bidrag till anordnade av särskolor och vårdanstalter för psykiskt efterblivna

Statsbidrag utgår i form av byggnadsbidrag till landsting och landstingsfria städer för att anordna sådan särskola och sådant vårdhem som avses
i lagen den 15 december 1967 (nr 940) angående omsorger om vissa psykiskt
utvecklingsstörda och stadgan i samma ämne den 26 april 1968 (nr 146).
Om särskilda skäl föreligger utgår statsbidrag även till enskild, förening
eller stiftelse. Statsbidrag utgår i princip med högst 12 000 kr. per plats
i särskola med elevhem och med högst 9 000 kr. per plats i vårdhem eller
specialsjukhus. Bidragsbestämmelserna återfinns i kungörelsen den 28 maj
1968 (nr 350) angående statsbidrag till omsorger om vissa psykiskt utveck
lingsstörda.
Skolöverstyrelsens och socialstyrelsens anslagsberäkningar framgår av
följande sammanställning.
i

ii

Skolöver-

Social-

styrelsens del styrelsens del
Ingående reservation 1 juli 1968................................
Anslag 1968/69...............................................................
Disponibelt 1968/69.......................................................
Beräknade utbetalningar 1968/69..............................
Beräknad utgående reservation 30 juni 1969.........
Beräknade utbetalningar 1969/70..............................
Anslagsbehov 1969/70 (avrundat)..............................

Totalt

894 154

694 286

1 588 440

2 000 000

6 000 000

4 000 000

4 000 000
4 694 286
4 676 000
18 286
15 439 000

7 588
7 570
18
19 439

4 000 000

15 000 000

19 000 000

2 894 154
2 894 154
—

440
154
286
000

Departementschefen
Med hänsyn till det betydande antalet inneliggande ansökningar om stats
bidrag anser jag det angeläget att anslaget väsentligt ökas. Jag förordar att
anslaget för nästa budgetår förs upp med 10 milj. kr., vilket innebär en ök
ning med 4 milj. kr. jämfört med innevarande budgetår.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till anordnande av vissa institutioner för
psykiskt utvecklingsstörda för budgetåret 1969/70 anvisa
ett reservationsanslag av 10 000 000 kr.

K 8. Bidrag till driften av särskolor m.m.
1967/68 Utgift
............................................... 25 924 116>
1968/69 Anslag ............................................... 20 000 000
1969/70 Förslag ............................................... 35 000 000
1 Anslaget Bidrag till driften av särskolor för psykiskt efterblivna
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Statsbidrag utgår till landsting, landstingsfria städer och — om särskilda
skäl föreligger — enskilda, föreningar och stiftelser med 95 % av löne
kostnaderna för rektorer och lärare vid särskolan. Bidragsbestämmelserna
återfinns i kungörelsen den 28 maj 1968 (nr 350) angående statsbidrag till
omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda.

I. Skolöverstyrelsen

1. Statsbidrag till löner åt rektorer och lärare vid särskolor och vissa
enskilda sjukhem, m. m............................................................................
2. Statsbidrag till nya tjänster
a) 8 rektorstjänster....................................................................................
b) 10 förskollärartjänster..........................................................................
c) 30 lärartjänster vid skola för grundundervisning..........................
d) 150 lärartjänster i träningsskolan.....................................................
e) 10 yrkeslärartjänster............................................................................
f) 30 lärartjänster för särskild undervisning......................................
g) 5 lärartjänster vid specialsärskolan..................................................
3. Merkostnad för vissa arvoden till studierektor, tillsynslärare och
huvudlärare..................................................................................................
4. Kostnader för personell assistans...........................................................
5. Kostnader för försöksverksamhet med vuxenundervisning.............
6. Lönekostnadspålägg för beräknad ändring till 1969/70 minskat med
ATP- och sjukförsäkringsavgift..............................................................

Anvisat

Ökning

1968/69

1969/70

20 000 000 + 740 000
—
—
—
—
—
—
—

+ 450
+ 251
+1 072
+4 450
+ 347
+ 887
+ 193

000
000
000
500
000
500
000

— + 500 000
— +2 170 000
— + 660 000
— +1 653 000
20 000 000 +13 374 0001 2 3 4 5

1. Ökningen av statsbidraget till lönekostnader enligt denna punkt hänför
sig till löneomräkning.
2. Överstyrelsen, som förutser en successiv ökning av antalet rektorstjänster, beräknar ökningen till åtta tjänster, överstyrelsen räknar vidare
med att särskolan behöver tillföras 235 lärartjänster. Statsbidragsbehovet
för nya rektors- och lärartjänster utgör drygt 7,6 milj. kr.
3. Kostnaden för arvoden till lärare som får förordnande som studie
rektor, tillsynslärare och huvudlärare beräknas för nästa budgetår till
500 000 kr.
4. Kostnaderna för personell assistans åt elever som undervisas i den
vanliga grundskolan täcks numera med statsmedel. Enligt överstyrelsens
mening bör statsbidrag utgå efter samma grunder även till kostnader för
personell assistans i särskolan åt elever med rörelsehinder eller annat han
dikapp. Behovet av sådan assistans under budgetåret 1969/70 uppskattas
motsvara 100 heltidstjänster som vårdare.
5. Enligt överstyrelsen bör försöksverksamhet påbörjas med undervisning
för vuxna utvecklingsstörda. Under budgetåret 1969/70 bör verksamheten
få en omfattning motsvarande 15 lärartjänster.
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II. Socialstyrelsen
För kurser och konferenser för personal vid vårdinstitutioner för psy
kiskt utvecklingsstörda beräknar styrelsen ett medelsbehov av 73 000 kr.
för budgetåret 1969/70.

Departementschefen
Den nya lagen angående omsorger om psykiskt utvecklingsstörda, som
började tillämpas den 1 juli 1968, innebär en väsentlig utbyggnad av under
visningen och en kraftig ökning av antalet lärare. Skolöverstyrelsens me
delsberäkning för lönebidrag till nya rektors- och lärartjänster bör i stort
sett godtas (2). Däremot beräknar jag inte medel till bidrag åt huvudmän
nen för de ändamål som överstyrelsen under punkterna 3—5 aktualiserat.
För löneomräkning och lönekostnadspålägg — innefattande avgifter till ATP
—- bör beräknas ca 7 milj. kr. Socialstyrelsens beräkning av medelsbehovet
för vissa kurser och konferenser bör godtas.
Anslaget bör tas upp med 35 milj. kr., vilket innebär en ökning med 15
milj. kr. jämfört med innevarande budgetår.
Jag vill i detta sammanhang ta upp en särskild fråga. Genom beslut av
riksdagen (prop. 1967: 1 bil. 7, SU 5, rskr 5 och prop. 1967: 131, SU 134, rskr
327) har statens avtalsverk att — enligt lagen den 3 december 1965 (nr 576)
om ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m. m. -—på landstings eller landstingsfri stads vägnar föra förhandling och sluta
avtal om löneförmåner m. m. för rektorer och lärare vid särskolor. Särsko
lorna har genom stadgan den 26 april 1968 (nr 146) angående omsorger
om vissa psykiskt utvecklingsstörda tillförts vissa nya typer av tjänster.
För en enhetlig lönereglering av särskolans skolledar- och lärarpersonal bör
nyssnämnda lag göras tillämplig även på de nya tjänsterna vid särskolan.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
a) besluta att sådana anställnings- eller arbetsvillkor för
särskolchef, studierektor, tillsynslärare och huvudlärare vid
landstings eller stads utanför landsting särskola, som får be
stämmas genom avtal, fr. o. m. den 1 januari 1969 skall fast
ställas under medverkan av Kungl. Maj :t eller myndighet
som Kungl. Maj :t bestämmer;
b) till Bidrag till driften av särskolor m. m. för budget
året 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 35 000 000 kr.
K 9. Bidrag till De handikappades riksförbund
1967/68 Utgift .
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

250 0001
300 000
350 000

1 Härtill kommer bidrag till verksamhet som fr. o. m. budgetåret 1968/69 betalas från bl. a.
anslaget K 4
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De handikappades riksförbund (DHR)
DHR ånger sitt medelsbehov för nästa budgetår till 1 280 500 kr.
Medelsbehovet för löner till tjänstemän inom den centrala konsulent- och
informationsverksamheten vid DHR:s kansli utgör 142 500 kr. Kostnaderna
för produktion av informationsmateriel är 25 000 kr.
DHR:s kostnader för sex konsulenter på fältet är, med avdrag för vissa
landstingsbidrag, 184 000 kr. DHR önskar bygga ut distriktsverksamheten
med ytterligare sex konsulenter. Kostnaderna beräknas till 236 000 kr.
Verksamheten vid DHR:s rekreationshem har utvecklats snabbt. Med
hänsyn till gästernas speciella behov av vårdar service, sjukgymnastik och
annan hjälp behövs mer personal på DHR:s anläggningar än vad som gäl
ler vid andra rekreationshem. DHR:s kostnader för sådan personal beräk
nas till 693 000 kr.

Departementschefen
För bidrag till DHR:s verksamhet bör beräknas 350 000 kr., vilket inne
bär en ökning med 50 000 kr. jämfört med innevarande budgetår.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till De handikappades riksförbund för bud
getåret 1969/70 anvisa ett anslag av 350 000 kr.

K 10. Bidrag till Hörselfrämjandets riksförbund
1967/68 Utgift ........................................................ 265 000
1968/69 Anslag
.................................................... 330 000
1969/70 Förslag .................................................... 420 000

1. Bidrag till anordnande av pedagogiska kurser för vuxna hörsel
skadade.............................................................................................................
2. Bidrag till kursverksamhet m. m. bland föräldrar till hörselskadade
barn....................................................................................................................
3. Bidrag till driften av riksförbundets centralbyrå m. m....................

Anvisat

Begärd
ändring

1968/69

1969/70

170 000

+

126900

25 000
135 000

+
+

25000
335000

330 000

4- 486 900

Hörselfrämjandets riksförbund (HfR)
1. För innevarande budgetår har planerats 130 kurser. För nästa budget
år planeras 190 kurser på ett 40-tal orter.
2. HfR begär ökat bidrag för viss informationsmateriel till föräldrarna.
3. HfR lämnar genom sitt kansli upplysning, råd och hjälp till enskilda
hörselskadade, landsting, kommuner och till HfR:s 129 lokalföreningar,
föräldraföreningar och ungdomsklubbar. Kostnaderna för kansliet, som har
tio anställda, beräknas för budgetåret 1969/70 till 465 000 kr. HfR begär
7* — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 7
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bidrag med 400 000 kr. För att lämna teknisk konsultation och information
begärs 40 000 kr. och som bidrag till tidskriften Auris 30 000 kr.

Remissyttrande
Skolöverstyrelsen, som har yttrat sig över framställningen om bidrag
till pedagogiska kurser för vuxna hörselskadade, tillstyrker denna.

Departementschefen
För bidrag till pedagogiska kurser för vuxna hörselskadade beräknar jag
225 000 kr. och för bidrag till kursverksamhet m. m. bland föräldrar till
hörselskadade barn 30 000 kr. Vidare bör beräknas 165 000 kr. för bidrag
till den allmänna verksamhet som bedrivs genom HfR:s centralbyrå. An
slaget bör sålunda föras upp med 420 000 kr., vilket innebär en ökning med
90 000 kr. i förhållande till innevarande budgetår.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till Hörselfrämjandets riksförbund för bud
getåret 1969/70 anvisa ett anslag av 420 000 kr.

K 11. Bidrag till De blindas förening
1967/68 Utgift .................................................... 1 150 000i
1968/69 Anslag
............................................... 1 300 000
1969/70 Förslag ................................................ 1 540 000
1 Härtill kommer bidrag till verksamhet som fr.o.m. budgetåret 1968/69 betalas från
anslaget K 4
Anvisat
1968/69

Begärd
ändring
1969/70

1. Bidrag till den genom De blindas förenings försäljningsaktiebolag

bedrivna depåverksamheten för försäljning av arbetsmaterial till
blinda hantverkare och försäljning av [deras hantverksprodukter
2. Bidrag till kostnader för utbildning av ledarhundar vid arméns
hundskola i Sollefteå........... ..........................................................................
3. Bidrag till föreningens verksamhet i övrigt.............................................

880 000

+

45 000

136 000
284 000

+ 241 000

1 300 000

+ 286 000

_^

De blindas förening (DBF)
1. Kostnaderna år 1967 var 787 000 kr. och beräknas för budgetåret
1969/70 till 925 000 kr. Därav utgör löner och pensioner 672 000 kr., vilket
innebär en ökning med 45 000 kr. i förhållande till innevarande budgetår.
Kostnaden för fria frakter till blinda hantverkare samt övriga omkostnader
beräknas till oförändrat 253 000 kr.
3. Konsulentverksamhet m. m. bland dövblinda och andra dubbelhandikappade beräknas år 1969 kosta 270 000 kr. mot ca 110 000 kr. år 1967. Kost
naderna för övrig konsulentverksamhet beräknas till 1 050 000 kr. mot
870 000 kr. år 1967. Kostnaderna för informationsverksamheten och De
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blindas veckoblad anges till 350 000 kr. eller ungefär lika mycket som år
1967. Föreningens övriga verksamhetsgrenar, såsom anpassningskurser,
bidrag till enskilda synskadade och rekreationsverksamhet, beräknas kosta
1 170 000 kr. år 1969 mot knappt 1,1 milj. kr. år 1967. DBF räknar för år
1969 med inkomster om 2 315 000 kr., varav bidrag från landsting och stä
der till konsulentverksamhet utgör 790 000 kr. Statsbidragsbehovet enligt
punkt 3. anges till 525 000 kr.

Departementschefen
Statsbidraget till den depåverksamhet som drivs genom De blindas för
enings för sälj ningsaktiebolag bör räknas upp med 45 000 kr. till 925 000 kr.
Dessutom skall bolagets hyreskostnader, som för nästa budgetår beräknas
till 115 000 kr., i fortsättningen betalas från detta anslag.
Bidrag till utbildning av ledarhundar bör tas upp med oförändrat 136 000
kr. För bidrag till den verksamhet som föreningen bedriver i övrigt, bl. a.
för dövblinda, beräknar jag 364 000 kr.
Anslaget bör sålunda föras upp med 1 540 000 kr. Jag hemställer, att
Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till De blindas förening för budgetåret
1969/70 anvisa ett anslag av 1 540 000 kr.

K 12. Ersättning till postverket för befordran av blindskriftsförsändelser
1967/68 Utgift ....................................................
950 000
1968/69 Anslag .................................................... 1 020 000
1969/70 Förslag
...............................................
960 000
Från anslaget utgår ersättning till postverket för befordran av portofria
blindskriftsförsändelser. Ersättningen betalas halvårsvis i efterskott. An
slaget för budgetåret 1969/70 avser alltså kostnaderna under kalenderåret
1969.

Postverket
Antalet blindskriftsförsändelser år 1968, främst vissa taltidningar, har
visat sig bli något mindre än tidigare beräknats. Postverkets ersättning för
befordran av blindskriftsförsändelser år 1968 kan därför nu uppskattas till
914 000 kr.
Anslaget för nästa budgetår bör med hänsyn till 1968 års portoläge och
den beräknade fördelningen år 1969 på olika försändelseslag föras upp med
959 000 kr.
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Departementschefen
Postverkets medelsberäkning bör godtas och anslaget tas upp med av
rundat 960 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Ersättning till postverket för befordran av blindskriftsförsändelser för budgetåret 1969/70 anvisa ett för
slagsanslag av 960 000 kr.
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L. Arbetarskydd och arbetsmedicin
Samhällets insatser på arbetarskyddsområdet sker genom arbetarskyddsoch arbetstidslagstiftningen och genom den tillsyn som skall utövas enligt
denna lagstiftning.
När det gäller arbetstidsfrågorna kan man konstatera, att kortare ar
betsvecka och längre semester är resultaten av 1960-talets reformarbete.
Den sänkning av veckoarbetstiden till 42 Va timmar som är genomförd
efter årets arbetstidsförkortning är en etapp på vägen mot 40 timmars
arbetsvecka. Avsikten är att till årets riksdag lägga fram ett lagförslag be
träffande genomförandet av 40 timmars arbetsvecka.
Den under förra året genomförda reformeringen av yrkesskadeförsäk
ringen ger en ökad försäkringsgaranti vid yrkesskada. Utöver försäkringsgarantin vid inträffade yrkesskador är det självfallet en viktig uppgift för
samhället att så långt möjligt förebygga olycksfall i arbete och att be
gränsa yrkesskadornas verkningar. Att skapa säkerhet på arbetsplatsen
är arbetarskyddets viktiga uppgift. Vid sidan av den kontinuerliga tillsyn
som yrkesinspektionen enligt arbetarskyddslagstiftningen svarar för på
arbetsplatserna, har de yrkeshygieniska frågorna under senare år fått allt
större betydelse. Det nya arbetsmedicinska institutet medför successivt
ökade resurser på detta område. En utredning om företagshälsovården har
nyligen lagts fram av arbetarskyddsstyrelsen och remissbehandlas f. n.
Ökade åtgärder behöver sättas in mot yrkessjukdomen silikos och i samråd
med LO har under förra året tillsatts en arbetsgrupp med uppgift att ut
arbeta en plan för lösning av silikosfrågan. En omfattande kartläggning av
situationen på de arbetsplatser där risk för silikos kan finnas håller på att
genomföras. För undersökningar om främst bullerproblemet inom vissa
industrigrenar har under förra året anvisats ca 600 000 kr. ur yrkesskadeförsäkringsfonden.
Vid behandlingen av de följande anslagen kommer jag att förorda me
delsanvisningar för en fortsatt uppbyggnad av arbetsmedicinska institutet
och för personalförstärkningar m. m. inom arbetarskyddsstyrelsen och
yrkesinspektionen.
L 1. Arbetarskyddsstyrelsen
1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

4 295 528i
4 334 0002
6 061 000

1 Anslagen Arbetarskyddsstyrelsen: Avlöningar, Arbetarskyddsstyrelsen: Omkostnader och
Undervisnings- och upplysningsverksamhet på arbetarskyddets område
2 Anslagen Arbetarskyddsstyrelsen: Avlöningar och Arbetarskyddsstyrelsen: Omkostnader
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Arbetarskyddsstyrelsen är central myndighet för arbetarskydds- och arbetstidsfrågor. Styrelsen är också chefsmyndighet för yrkesinspektionen.
Den är organiserad på fyra byråer — allmäntekniska, maskintekniska, ar
betstids- och kanslibyråerna — jämte tre fristående sektioner. Styrelsen
består av en generaldirektör och byråernas chefer samt representanter för
arbetsmarknadsparterna.
Beräknad ändring 1969/70

1968/69

Arbetarskyddsstyr.

Dep.chefen

51
35

+10*4
+ 4+2

+ 5
—

86

+ 15

+ 5

Personal

Handläggande personal............................................................
övrig personal.............................................................................
Anslag

Utgifter
Avlöningar till tjänstemän.......................................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation...................
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70.....................
Arvoden och särskilda ersättningar.......................................
Sjukvård m. m.............................................................................
Reseersättningar.........................................................................
Därav utrikes tjänsteresor.....................................................

3 585 000
—
173 000
11 000
206 000
20 000

780 000

+

+
+
+
+
+

858 000
146 000
33 000
1 000
30 000
—

+ 858 000
62 000
+
3 000
+
—
20 000
+
—
+ 300 000
2 000
+
42 000
+
16 000
+

Expenser
a) Beräknade lokalhyror.........................................................
b) Bränsle, lyse, vatten............................................................
c) Övriga expenser....................................................................
Därav engångsutgifter..........................................................

—
6 000
208 000
12 000

+ 300 000
2 000
+
67 000
+
+ 46 000

Publikationstryck.......................................................................
Yrkeshygieniska undersökningar............................................
Undervisnings- och upplysningsverksamhet........................

53 000
20 000
100 000

+

Summa utgifter

4 362 000

Inkomster
Uppbördsmedel............... ...........................................................
Nettoutgift

28 000

415 000

+

+

2 000
—
50 000

+ 2 269 000
+

2 000

4 334 0001 + 2 267 000

+
+

2 000
—
25 000

+ 1 729 000
+

2 000

+ 17270002

1 Varav 100 000 kr. att avräknas mot automobilskattemedlen
2 Varav 30 000 kr. att avräknas mot automobilskattemedlen

A rbetarskyddsstyr elsen
1. Löne- och prisomräkning m. m. + 1 308 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror + 1 158 000 kr.
2. Om en ny arbetstidslagstiflning beslutas under budgetåret 1969/70
räknar styrelsen med att arbetstidsbyrån behöver förstärkas med en byrå
direktör, en byråsekreterare och ett biträde. En biträdestjänst bör vidare
bytas mot en tjänst för ett kvalificerat biträde. (+ 163 000 kr.)
3. Främst för att kunna utarbeta flera generella anvisningar om åt
gärder till skydd mot yrkesskada behöver styrelsens två tekniska byråer
förstärkas med fyra byrådirektörer. Vidare behövs en ny tjänst som av
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delningsdirektör för frågor om arbetarskyddet vid stuveriarbete. Härutöver
behövs ett kvalificerat biträde. (+ 412 000 kr.)
4. För övriga uppgifter inom styrelsen begärs personalförstärkningar på
kanslibyrån med en byrådirektör för personaladministrativa frågor, en
byåsekreterare för upplysnings- och utbildningsärenden, en arvodesanställd
pressombudsman på deltid, en biblioteksassistent och ett kvalificerat bi
träde samt på sociala sektionen med en byråsekreterare. Vidare bör en hel
tidstjänst för biträde bytas mot en tjänst för kvalificerat biträde. (+ 300 000
kr.)
5. För bidrag till enskilda organisationer för undervisnings- och upplys
ningsverksamhet på arbetarskyddets område begär styrelsen 150 000 kr.
(+ 50 000 kr.)

D e partemen t sch efen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 6 061 000
kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytterligare en avdelningsdirek
tör och en byrådirektör på tekniska byråerna (3) och en byrådirektör på
kanslibyrån (4). Vidare har jag beräknat 140 000 kr. för anställning av den
ytterligare personal som kan behövas på arbetstidsbyrån vid beslut om en
ny arbetstidslagstiftning (2).
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Arbetarsky ddsstyrelsen för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 6 061 000 kr., varav 130 000 kr.
att avräknas mot automobilskattemedlen.

L 2. Yrkesinspektionen
1967/68 Utgift
...............................................
8 704 1751
1968/69 Anslag ...............................................
9 889 000>
1969/70 Förslag ............................................... 13 200 000
1 Anslagen Yrkesinspektionen: Avlöningar och Yrkesinspektionen: Omkostnader

Från anslaget bestrids kostnader för allmänna yrkesinspektionen och
skogsyrkesinspektionen, vilka har att utöva tillsyn över efterlevnaden av
arbetarskydds- och arbetstidslagstiftningen m. m. Allmänna yrkesinspek
tionen svarar även för arbetstidsinspektion för vägtrafiken.
Den allmänna yrkesinspektionen är organiserad på elva och skogsyrkes
inspektionen på två distrikt. Tillsynen utövas i huvudsak genom besök
på arbetsställen.
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Beräknad ändring 1969/70
Arbetar1968/69
skyddsstyr.
Dep.chefen

Personal
Inspekterande personal (inkl. deltidsanställda läkare)....
Övrig personal.............................................................................

170
47

+9
—

217

Anslag
Avlöningar till tjänstemän.......................................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation...................
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70.....................
Arvoden och särskilda ersättningar.......................................
Sjukvård m. m.............................................................................
Reseersättningar.........................................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror..........................................................
b) Bränsle, lyse, vatten............................................................
c) Övriga expenser....................................................................
Därav engångsutgifter..........................................................
Utbildningskurser och informationsdagar............................
Anskaffning och underhåll av instrument............................

7 899 000

_
—

190 000
18 000
1 307 000

11 000

294 000
22 000

135 000
35 000

+5
—

+9

+5

+

563 000

+

404 000

+1
+
+
+
+

892
54
94
4
131

+1
+
+
+
+

892
18
96
3
103

000
000
000
000
000

+ 550 000
+
3 000
+ 234 000
+ 222 000
12 000
+
48 000
+

000
000

000
000
000

+ 550 000
3 000
-f
+ 182 000
+ 176 000
12 000
+
48 000
+

9 889 0001 +3 585 000 + 3311 0002
1 Yarav 780 000 kr. att avräknas mot automobilskattemedlen
2 Varav 210 000 kr. att avräknas mot automobilskattemedlen

A rbetarskyddsstyrelsen
1. Löne- och prisomräkning m. m. + 3 018 000 kr., varav för lönekostnads
pålägg och lokalhyror + 2 442 000 kr.
2. Vid genomförandet av en ny arbetstidslagstiftning räknar styrelsen
med att det behövs en personalförstärkning med tre förste distriktsingenjörer inom yrkesinspektionen (+ 175 000 kr.).
3. För att fullfölja den förstärkning av yrkesinspektionens personal som
skett under de senaste två budgetåren begär styrelsen ytterligare två tjäns
ter som förste distriktsingenjör. Vidare begär styrelsen en ny tjänst som
biträdande socialinspektör. (+ 182 000 kr.)
4. Praktiska möjligheter att öka yrkesinspektionens tillgång till läkare
med arbetsmedicinsk inriktning finns i tre av yrkesinspektionsdistrikten.
Arvoden bör beräknas för ytterligare sex veckotimmars läkarmedverkan
i vart och ett av dessa distrikt (+ 59 000 kr.).

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
13 200 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytterligare två förste
distriktsingenjör er (3) och för ökad läkarmedverkan under sex veckotim
mar i vart och ett av tre yrkesinspektionsdistrikt (4).
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Yrkesinspektionen för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 13 200 000 kr., varav 990 000 kr. att
avräknas mot automobilskattemedlen.
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L 3. Arbetsmedicinska institutet

1967/68 Utgift .................................................... 3 953 06U
1968/69 Anslag.................................................... 5 079 000«
1969/70 Förslag ............................................... 6 617 000
1 Anslagen Arbetsmedicinska institutet: Avlöningar och Arbetsmedicinska institutet: Omkost
nader

Arbetsmedicinska institutet har till uppgift att bedriva utredningsarbete,
forskning och undervisning inom yrkesmedicin, yrkeshygien och arbetsfysiologi, däri inbegripet utredningsuppdrag från myndigheter, organisa
tioner, företag och enskilda. Institutet leds av en styrelse vari ingår bl. a.
representanter för arbetsmarknadens parter. Verksamheten är uppdelad
på en medicinsk, en teknisk, en kemisk och en arbetsfysiologisk avdelning
samt en administrativ sektion.
Beräknad ändring 1969/70

1968/69

Institutet

Dep.chefen

33
77

+ 5
+ 6

—
+3

110

+ 11

+3

Avlöningar till tjänstemän...................................................

3 922 000

+ 578 000

+

Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation.............
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70 ...............
Arvoden och särskilda ersättningar...................................
Ersättning till experter och tillfällig arbetskraft...........
Sjukvård m. m.........................................................................
Reseersättningar.....................................................................
Därav utrikes tjänsteresor...................................................

—
30 000
240 000
9 000
60 000
15 000

+ 927 000
+ 102 000
5 000
+
+ 40 000
2 000
+
33 000
+
3 000
+

+ 927 000
18 000
+
5 000
+
+ 10 000
—
15 000
+
1000
+

Expenser
a) Beräknade lokalhyror.....................................................
b) Bränsle, lyse, vatten......................................................
c) Övriga expenser..............................................................
Publikationstryck..................................................................

15 000
175 000
25 000

+ 240 000
2 000
+
+ 35 000
25 000
+

+ 240 000
2 000
+
14 000
+
+ 20 000

Personal
Handläggande personal.........................................................
övrig personal........................................................................

Anslag

Övriga utgifter
a) Inköp och underhåll av inventarier...........................
b) Förbrukningsartiklar m. m............................................
c) Inköp av undervisningsmateriel..................................
d) Underhåll och drift av transportbuss........................
e) Diverse utgifter................................................................
Kostnader för anlitande av datamaskinanläggning....

230 000
310 000
20 000

5 000
8 000

30 000

+
+
+
+
+
+

94 000
23 000
23 000
19 000
1 000
2 000

+
+
+
+
+
+

218 000

40 000
15 000
10 000
1000
1000
2 000

Summa

5 079 000

+2 151 000

+i 538 000

Inkomster redovisade på driftbudgetens inkomstsida...

300 000

—50 000

—

Arbetsmedicinska institutet
1. Löne- och prisomräkning m. m. + 1 369 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror + 1 167 000 kr.
2. Tre tjänster som verkmästare, institutionstekniker och biblioteksas
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sistent ingår bland dem som finns i den treåriga uppbyggnadsplanen för
institutet. (+ 115 000 kr.)
3. En tjänst som laboratorieläkare vid sektionen för klinisk arbetsfysiologi (arbetsfysiologiska avdelningen) behövs för att ge laboratorn/sek
tionschefen en medicinskt utbildad medhjälpare. (+ 50 000 kr.)
4. I prop. 1966:62 angavs bl. a. att en tjänst som översköterska vid den
medicinska avdelningens sektion för yrkesmedicin inte skulle få återbesät
tas vid nuvarande innehavares avgång. En tjänst som översköterska före
slås nyinrättad, enär en indragning skulle medföra en reducering av den
yrkesmedicinska sektionens kapacitet samtidigt som arbetsuppgifterna i
varje fall inte beräknas minska.
5. En biträdande psykolog och en kontorsskrivare behövs för förstärk
ning av de arbetspsykologiska resurserna. (+ 94 000 kr.)
6. Som förstärkning av den administrativa sektionens personal, främst
för av riksrevisionsverket önskad övergång till driftkostnadsbokföring, be
hövs en tjänst som assistent, alt. kanslist. (+43 000 kr.)
7. Arbetarskyddsstyrelsens utredning beträffande företagshälsovården
beräknas bl. a. resultera i förslag om utbildning av olika personalkategorier
inom denna vårdsektor. Föreliggande utbildningsbehov kommer att ställa
stora krav på arbetsmedicinska institutets förmåga att meddela kvalificerad
undervisning inom såväl den medicinska som den tekniska företagshälso
vården. Institutet föreslår därför inrättande av laboratorstjänster inom
dessa ämnesområden. (+ 206 000 kr.)
8. I universitetskanslersämbetets rapport »Utbildning och undervisning
i arbetspsykologi och ergonomi» föreslås bl. a. inrättande av en tjänst som
professor i arbetspsykologi. Arbetsmedicinska institutet är den myndighet,
där en förstärkning av de arbetspsykologiska resurserna i första hand borde
komma till stånd. (+ 115 000 kr.)

Departementschefen
I prop. 1966: 62 (SU 74, rskr 185) angående inrättande av ett arbetsmedicinskt institut anförde jag att en tjänst som översköterska vid institutet
borde dras in vid nuvarande innehavares avgång. Institutet anför emeller
tid nu att en sådan indragning skulle betyda en minskning av resurserna
inom sektionen för yrkesmedicin, där såväl laboratorn som laboratorieläkaren behöver medverkan av sjuksköterska för den kliniska verksamheten.
Jag finner skäl föreligga för institutets förslag att tjänsten skall behållas
och beräknar medel härför (4). Vidare beräknar jag medel för de tre tjänster
som enligt nämnda proposition ingår i uppbyggnadsplanen för institutet (2).
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Arbetsmedicinska institutet för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 6 617 000 kr.
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M. Internationell samverkan
En väsentlig del av Sveriges medverkan i det internationella samarbetet
äger rum inom Förenta Nationerna och dess fackorgan. Jag kommer under
detta avsnitt bl. a. att förorda att medel anvisas för att täcka kostnaderna
under nästa budgetår för Sveriges medverkan i två av dessa organ, nämligen
internationella arbetsorganisationen (ILO) och världshälsovårdsorganisationen (WHO). Det kan därför vara skäl att nämna något om dessa orga
nisationers verksamhet.
Till skillnad från övriga internationella organisationer i FN-familjen är
ILO uppbyggd på det s. k. trepartssystemet, vilket innebär att regeringsrepresentanter, arbetsgivare och arbetstagare på jämställd fot deltar i ILO:s
årliga konferenser och olika specialkommittéer samt sitter med i organisa
tionens styrelse. Tyngdpunkten i ILO:s arbete har tidigare legat inom
det internationella normskapandets område. 128 konventioner och ungefär
lika många rekommendationer i arbetsmarknads- och socialpolitiska frågor
har antagits. Sverige har ratificerat 47 av konventionerna. Under senare
år har emellertid det tekniska biståndet kommit att inta en alltmer fram
trädande plats på ILO:s verksamhetsprogram. Biståndet avser främst ut
bildning i olika former samt främjande av småindustrin och kooperatio
nen i utvecklingsländerna. Denna verksamhet bekostas dels av medel från
ILO:s reguljära budget och dels av medel som ställts till förfogande av FN.
Det är i år 50 år sedan ILO grundades och medlemsländerna kommer
att uppmärksamma detta på många sätt. Den svenska ILO-kommittén avser
att högtidlighålla jubileet genom att dela ut ett antal stipendier för studier
av ILO:s verksamhet. Vidare planeras lektioner och föreläsningar samt
TV- och skolradioprogram m. m. om ILO. Postverket har beslutat ge ut fri
märken med anledning av jubileet.
WHO:s verksamhet har en stark tonvikt på bistånd till olika länder för
bekämpning av sjukdomar och för annat hälsovårdsarbete. Särskilt om
fattande insatser har WHO gjort för att bekämpa malaria i olika delar
av världen. Ett annat viktigt område i WHO:s verksamhet är den medi
cinska forskningen, där organisationen fyller en stödjande och samord
nande funktion. WHO, som årligen sammanträder till den s. k. världshälsovårdsförsamlingen, förfogar över ett stort antal expertgrupper inom hälsooch sjukvårdens olika områden, vilka vid behov inkallas till möten. Organi
sationen anordnar även symposier, konferenser och seminarier för olika
vetenskapliga grupper. Vidare upprätthålls en världsomspännande bevak
ningstjänst mot epidemiska sjukdomar.
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Sverige är f. n. företrätt i såväl ILO:s som WHO:s verkställande organ,
nämligen som suppleant i internationella arbetsbyråns styrelse resp. leda
mot i WHO:s styrelse.

M 1. Socialattachéer

1967/68 Utgift....................................................... 392 773i
1968/69 Anslag .................................................. 425 000*
1969/70 Förslag .................................................. 480 000
1 Inkl. anslaget Ersättning till statens allmänna fastighetsfond: Beskickningsfastigheternas
delfond

Socialattachéer är förordnade vid ambassaderna i Washington och Lon
don samt vid Sveriges delegation hos den Europeiska ekonomiska gemen
skapen i Bryssel. Deras huvudsakliga uppgift är att inom resp. länder följa
utvecklingen på arbetsmarknaden och inom socialpolitiken samt i rapporter
lämna redogörelser därom. De skall också sprida kunskap om förhållanden
i Sverige samt biträda delegationer och studiebesökare från Sverige med
information och handledning inom det angivna arbetsfältet.
Beräknad
ändring
1968/69

1969/70

Personal........................................................................................................................

3

—

Anslag
Arvoden och särskilda ersättningar............................................................
Lönekostnadspålägg........................................................................................
Bostadskostnadsersättningar.........................................................................
Sjukvård m. m..................................................................................................
Reseersättningar och expenser inom verksamhetsområdena...............
Resor till och från Sverige.............................................................................

242 000
—
68 000
3 000
67 000
15 000

—
+30 000
+29 000
—
—
+26 000

395 000

+85 000

Medel för den av byggnadsstyrelsen direktförhyrda bostad som dispone
ras av socialattachén i London har tidigare beräknats under anslaget Er
sättning till statens allmänna fastighetsfond: Beskickningsfastigheternas
delfond. Kostnaderna bör i fortsättningen beräknas under detta anslag.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Socialattachéer för budgetåret 1969/70 anvisa ett
förslagsanslag av 480 000 kr.

M 2. Internationellt socialpolitiskt samarbete

1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

2 318 385
2 355 000
2 595 000
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Från anslaget bestrids främst kostnaderna för Sveriges deltagande i in
ternationella arbetsorganisationens (ILO) verksamhet, för ILO-kommittén,
för det nordiska socialpolitiska samarbetet samt för riksförsäkringsverkets
medlemskap i International Social Security Association (ISSA).
Sveriges andel i kostnaderna för internationella arbetsorganisationen,
som för år 1968 utgjorde ca 2 033 000 kr. ökar för år 1969 till ca 2 175 000
kr. Den årliga svenska avgiften till ILO betalas för varje kalenderår i två
poster, som erläggs den ena i januari och den andra i juli månad under
det år bidraget avser. För de inbetalningar som skall göras under budget
året 1969/70 beräknar jag ca 2 245 000 kr.
För vissa kostnader, som föranleds av ILO:s 50-årsjubileum i år, be
räknar jag 20 000 kr.
Det sammanlagda medelsbehovet under anslaget beräknar jag till 2 595 000
kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Internationellt socialpolitiskt samarbete för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 2 595 000 kr.

IM 3. Bidrag till världshälsovårdsorganisationen m. m.
1967/68 Utgift .................................................... 3 534 842
1968/69 Anslag
............................................... 3 680 000
1969/70 Förslag
............................................... 4 040 000
Från anslaget bestrids främst kostnaderna för Sveriges deltagande i
världshälsovårdsorganisationens (WHO) verksamhet, för nämnden för in
ternationella hälsovårdsärenden (NIH) samt för bilateralt samarbete på
hälsovårdens område mellan Sverige och andra länder.

Nämnden för internationella hälsovårdsärenden
För samarbete på hälsovårdens område mellan Sverige och andra länder
beräknas oförändrat 50 000 kr. De ärenden som handläggs av nämnden har
ökat avsevärt i antal under de senaste åren, bl. a. genom sammanslagning
en av medicinalstyrelsens och socialstyrelsens verksamhetsområden, varför
en förstärkning av nämndens kansli framstått som nödvändig. Nämnden
föreslår att anslaget beträffande de delar som avser nämndens verksam
hetsområde tas upp till 72 000 kr., dvs. en ökning från föregående budgetår
med 47 000 kr., varav 8 300 kr. avser lönekostnadspålägg.

Departementschefen
Sveriges andel i kostnaderna för världshälsovårdsorganisationen, som för
år 1968 utgjorde ca 3 361 000 kr., ökar för år 1969 till ca 3 639 000 kr. Bi
draget till WHO betalas i två poster, den ena i januari och den andra i juli
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månad under det år bidraget avser. För de inbetalningar som skall göras
under budgetåret 1969/70 bör beräknas ca 3 782 000 kr., häri inbegripet
Sveriges bidrag till WHO:s och FAO:s gemensamma organ för utarbetande
av livsmedelsnormer, Codex Alimentarius Commission.
För fortsatt bilateralt samarbete på hälsovårdens område mellan Sverige
och andra länder beräknar jag oförändrat 50 000 kr. För NIH:s verksamhet
beräknar jag 65 000 kr.
Vissa kostnader för Sveriges deltagande i nordiska metodikkommittén för
livsmedel liksom kostnader för deltagande i vissa av världshälsovårdsorganisationen anordnade kurser m. m. bör liksom hittills efter prövning av
Kungl. Maj:t i varje särskilt fall kunna bestridas från anslaget.
Med hänsyn till vad jag anfört beräknar jag anslaget till 4 040 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till världshälsovårdsorganisationen m. m. för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 4 040 000 kr.

M 4. Vissa internationella resor
1967/68 Utgift
.................................. 38 941 Reservation 12 933
1968/69 Anslag .................................. 60 000
1969/70 Förslag
............................. 60 000
Från detta anslag utgår dels resestipendier till tjänstemän som är verk
samma inom allmän hälso- och sjukvård, dels resebidrag för deltagande
i vissa internationella medicinska kongresser m. m.

Nämnden för internationella liälsovårdsärenden
Nämnden har visat stor återhållsamhet vid behandlingen av ansökning
ar om resebidrag för att avvakta erfarenheterna av vilken inverkan sam
manslagningen av de tidigare medicinal- och socialstyrelserna skulle få på
behovet av resebidrag från detta anslag. Resebidrag har beviljats för 49 892
kr. under budgetåret 1967/68. Vissa bidrag gäller resor avsedda att företas
under budgetåret 1968/69.
Nämnden föreslår, att anslaget för nästa budgetår tas upp med oförändrat
60 000 kr.

Departementschefen
Jag biträder nämndens förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår
riksdagen
att till Vissa internationella resor för budgetåret 1969/70
anvisa ett reservationsanslag av 60 000 kr.
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M 5. Vissa internationella kongresser i Sverige
1967/68 Utgift ..................................
1968/69 Anslag
.............................
1969/70 Förslag .............................

75 000 Reservation 84 500
100 000
50 000

Från anslaget har under budgetåret 1967/68 samt hittills under budget
året 1968/69 beviljats bidrag med sammanlagt 82 000 kr. till anordnande
av fyra internationella kongresser i Sverige. Vid utgången av oktober må
nad 1968 förelåg ansökningar om bidrag med sammanlagt 68 000 kr. och
för tiden intill den 30 juni 1970 torde man kunna räkna med att nya an
sökningar om bidrag kommer in.
Med hänsyn till reservationen beräknar jag anslaget för nästa budgetår
till 50 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Vissa internationella kongresser i Sverige för bud
getåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 50 000 kr.
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KAPITALBUDGETEN

II. Statens allmänna fastighetsfond
1. Utbyggande av karolinska sjukhuset
Till detta ändamål har för innevarande budgetår anvisats ett investeringsanslag av 13,5 milj. kr.
För budgetåret 1969/70 har redovisats ett medelsbehov av sammanlagt
16 358 000 kr. i enlighet med följande sammanställning.

Kommittén för karolinska sjukhusets fortsatta utbyggande (byggnadskom
mittén)
1. Uppförande av nybyggnad för högvoltstation.............................................................
2. Utredningsmedel..................................................................................................................
3. Avgår vissa medelsreservationer.....................................................................................

165 000
110 000
— 275 000

Direktionen för karolinska sjukhuset
4.
5.
6.
7.

Upprustning enligt investeringsplan..............................................................................
Projektering...........................................................................................................................
Projektgrupp.........................................................................................................................
Programarbete......................................................................................................................

10 958
4 700
300
400

000
000
000
000

16 358 000

1. För nybyggnaden för karolinska sjukhusets högvoltstation har sam
manlagt anvisats 7 116 000 kr. Därutöver har beräknats 320 000 kr. för
eventuella ersättningsanspråk på grund av förlängd entreprenadtid. Detta
belopp har emellertid inte ställts till byggnadskommitténs förfogande. Kom
mittén räknar med att högvoltstationen skall kunna tas i bruk successivt
under hösten 1968. Efter slutbesiktning kommer — i samråd med direktio
nen för karolinska sjukhuset — förhandlingar att tas upp med byggnads
entreprenören om ersättning på grund av försening av byggnadsarbetet.
Innan dessa förhandlingar avslutats kan den slutliga kostnaden för bygg
nadsföretaget inte redovisas. För de kostnadsstegringar som inträffat under
tiden den 1 april 1967—den 30 mars 1968 bör 165 000 kr. anvisas.
2. För att täcka kommitténs löpande utgifter beräknas 110 000 kr.
3. Följande av kommitténs byggnadsföretag har slutförts, nämligen nervklinikerna, telefonväxeln och radiumhemmets ombyggnad, etapp I. Därvid
har uppkommit en medelsreservation av sammanlagt 98 097 kr. Vidare be
döms medelsreservationer uppkomma för vissa ännu inte avslutade bygg
nadsföretag, nämligen värmeanläggningen, högspänningsställverket, turbo
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generatorn, personalbostadshusen och radiumhemmet, etapp II. Kommitténs
medelsbehov för nästa budgetår kan rymmas inom ramen för nämnda re
servationer. Kommittén begär därför att få ta i anspråk 275 000 kr. av upp
komna och beräknade reservationer på anslaget.
4. Medelsberäkningen för budgetåret 1969/70 för upprustning enligt in
vesteringsplan har beräknats enligt följande sammanställning.
Beräknad
totalkostnad

a) Vårdavdelningar.........................................................................................
b) Behandlingsavdelningar m. m................................................................
c) Hissar inom huvudkomplexet m. m....................................................
d) Snabbtelefonväxel.....................................................................................
e) Köksbyggnad, etapp 1............................................................................
f) Forskningslokaler.......................................................................................
g) Ombyggnad av radiofysiska institutionen.........................................
h) Paviljong vid psykiatriska kliniken....................................................
i) Intensivvårdavdelning inom barnklinikerna...................................
j) Yttre avloppsledningssystem.................................................................
k) Ångcentral...................................................................................................
l) Ny tillfart....................................................................................................
m) Kulvert.........................................................................................................
n) Isotopgranskningslaboratorium inom militärapoteket...................
o) Spänningsomläggning...............................................................................
p) Städcentraler...............................................................................................
q) Personalhissar inom barnklinikerna....................................................
r) Trycktank m. m.........................................................................................
s) Personalrum m. m......................................................................................
Avgår återstående del av medelsramen för upprustning under budget
året 1968/69..................................................................................................

Medelsförbrukning
1969/70

13 615 000
2 317 000
2 300 000

623
35
316
300

000
000
000
000

2 100 000

3 350 000
4 881 000

2 300 000

1 000 000
350 000
400 000
1 185 000

1 000 000

1 200
200
1 000
200
100
100

240 000

100 000
100 000

000
000
000
000
000
000

230 000

160 000

100 000

100 000

300 000

290 000
—

1 001 000
10 958 000

a) Byggnadsstyrelsen har haft i uppdrag att i samråd med direktionen
för karolinska sjukhuset påbörja upprustningen av vårdavdelningar inom
huvudblocket. Första delen har omfattat 12 normalvårdavdelningar i södra
längan. Upprustningen har indelats i fyra etapper om vardera tre vårdav
delningar. Etapperna 1 och 2 avslutades i april 1967 resp. januari 1968.
Etappen 3 avslutas i oktober 1968. Etappen 4 påbörjas därefter. Arbetena
på att anordna en isoleringsavdelning inom hudkliniken beräknas kunna
slutföras i augusti 1969.
b) Hittills beslutade byggnadsåtgärder inom huvudblockets behandlings
avdelningar m. m. — nämligen arbeten dels för en jourrumsvåning, dels
inom hudpoliklinikerna m. m. — slutförs under hösten 1968.
c) Pågående ombyggnad av hissar inom huvudkomplexet avslutas i no
vember 1969. En transformatorstation i södra längan av huvudblocket har
byggts ut under hösten 1968.
d) Den befintliga snabbtelefonutrustningen för hela sjukhuset består
av tre större växlar inom huvudkomplexet, psykiatriska kliniken resp. tho
raxklinikerna samt ca 25 mindre, mekaniska snabbtelefonsystem. Anlägg
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ningen bör byggas ut etappvis med en första etapp bestående av en ny snabb
telefonväxel i huvudkomplexet som i första hand bör projekteras för 900
anknytningar med utbyggnadsmöjlighet till sammanlagt 4 500 anknytningar.
Växeln är försedd med kodväljare och utrustad med namnanrop, preferens
med väntkoppling och automatiskt återrop samt sekreterarkoppling. Dess
utom kan speciella tjänster erhållas såsom automatisk hänvisning, grupp
sökning, personsökning, gruppanrop, centraldiktering och nattvaktskontroll. Bygghandlingar och kostnadsberäkning avses bli redovisade våren
1969. Arbetena kan påbörjas i augusti 1969.
e) Byggnadsstyrelsen har föreslagit en första byggnadsetapp av om- och
tillbyggnad av kök sbyggnaden, som omfattar byggnadsåtgärder för per
sonalmatsalar. För köks- och ekonomifunktionerna, som utgör en andra
etapp av byggnadens upprustning, har programmeringsarbetet påbörjats.
Arbetena med den första etappen kan påbörjas i augusti 1969.
f) Genom en tillbyggnad av djurhuset erhålls nya forskningslokaler vid
sjukhuset. Arbetena beräknas börja hösten 1968 och vara avslutade våren
1970.
g) Byggnadsprogram för ombyggnad av radiofysiska institutionen vid
karolinska sjukhuset har utarbetats av byggnadsstyrelsen. Lokalbehovet
för berörda institutioner —■ statens strålskyddsinstitut (SSI), radiofysiska
(RFI) och radiobiologiska institutionerna (RBI) -— löses enligt framlagt
förslag dels genom en mindre ombyggnad i SSI, dels genom tillbyggnad
av RFI och dels genom en begränsad upprustning av befintliga lokaler i
RFI. Under förutsättning av uppdrag kan arbetena börja i juni 1969 och vara
avslutade våren 1971.
j) Som resultat av gjorda inventeringar och utredningar beträffande
spill- och dagvattensystem, ångcentral samt distribution av värme, ånga och
elkraft har lagts fram ett förslag till huvudavloppssystem samt en teknisk
och ekonomisk utredning av sjukhusets energi- och mediaförsörjning. Ut
redningen bör i princip kunna gälla planeringen av de försörj ningsåtgärder,
som successivt blir erforderliga.
Kungl. Maj :t har den 26 april 1968 uppdragit åt byggnadsstyrelsen att
utföra projektering t. o. m. bygghandlingar av en första etapp av ett nytt
yttre avloppsledningssystem vid sjukhuset. Projektering och grundunder
sökning pågår. Arbetena kan börja i mars 1969 med successivt färdigstäl
lande. I den plan för nytt huvudavloppssystem som upprättats för sjukhu
set ingår atl lägga om en del av huvudavloppssystemet i samband med upp
förandet av byggnaden för forskningslokaler. Arbetena på denna andra etapp
av ett nytt yttre avloppsledningssystem kan påbörjas i september 1968 och
vara avslutade våren 1969. Kostnaderna för den andra etappen beräknas
till 485 000 kr. i prisläget den 1 april 1967.
k) Lokal- och utrustningsprogramkommittén (LUP-kommittén) för ka
rolinska sjukhuset har låtit utarbeta program för en första etapp av upp

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 7: Socialdepartementet

219

rustning av sjukhusets ångcentral. Arbetena kan börja i juli 1969 och vara
avslutade i augusti samma år. Genomförandet av den första etappen be
räknas kosta 445 000 kr. i prisläget den 1 april 1968. Den energi- och mediaförsörjningsplan, som upprättats, visar att ångcentralens allmänna till
stånd är gott med hänsyn till dess ålder. De flesta i centralen ingående
komponenterna har en lång återstående teknisk livslängd. Vissa undantag
finns, som t. ex. ångpannorna. Mot bakgrunden av redovisad prognos för
ordas ett utbyte av de två äldsta pannblocken. Det bör vara möjligt att in
stallera en sammanlagd pannkapacitet av ca 60 ton/h och det är lämpligt
att detta sker i två etapper. Den första pannan om ca 30 ton/h bör installe
ras redan sommaren 1970. Vid de tidpunkter som driften medger bör också
vissa pumpar utbytas mot nya. Under förutsättning av uppdrag kan arbe
tena på berörda andra etappen av ångcentralens upprustning börja i april
1970.
l) LUP-kommittén har i samband med programmeringen av östra blocket,
som bl. a. skall innehålla ny centraloperation, centralröntgen och vårdav
delningar, låtit utreda vissa trafikfrågor. Utredningen visar att trafikinten
siteten av fordon för byggmateriel m. m. till östra nybyggnaden blir av så
dan omfattning att denna trafik inte kan ledas via den befintliga huvud
entrén. En ny tillfart föreslås få en sträckning som ansluter i nordväst till
Karolinska vägen, sträcker sig mellan elevhemmet och barnklinikerna samt
ansluter i sydost till befintlig väg utmed huvudkomplexet. Körbanan avses
få en bredd av nio meter med en 2,25 m bred gångbana på ena sidan. Vägen
bör utföras i anslutning till första etappen av nya yttre avloppsledningar.
I samband med vägarbetena synes det lämpligt att samtidigt utföra plane
rad huvudvattenledning i samma sträckning som vägen. Arbetena kan börja
i mars 1969 och vara avslutade hösten 1969.
m) Utbyggnaden av sjukhuset kräver att sjukhusets kommunikationsleder
differentieras och förstärks. För varutransporterna synes en helt ny trans
portled nödvändig. En kulvert för ändamålet kan lämpligen förläggas under
gatan längs huvudblockets norra fasad. Från denna huvudled bör tvärgående
transportleder placeras. Arbetena kan börja i augusti 1969.
o) I enlighet med energi- och mediaförsörjningsplanen bör en omlägg
ning av den elektriska spänningen från 220 V till 380/220 V genomföras i
ångcentralen.
p) Personalbesparingar och högre kvalitet på städningen kan vinnas
genom att städningen organiseras om och maskinella hjälpmedel införs.
Erfarenheterna av försöksverksamhet med centraliserad städning är posi
tiva. Direktionen finner angeläget att ytterligare tre städcentraler ställs
i ordning.
r) Sjukhusets vattenförsörjning sker via en tryckförhöjningsanläggning,
som är ansluten till Stockholms vattenverk. Anläggningen består av sex
vattenpumpar, en trycktank och regleringsautomatik. På grund av såväl
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verksamheten vid sjukhuset som det stora antalet bostäder kan trycktanken
inte tas ur drift för besiktning i enlighet med säkerhetsföreskrifterna eller
för reparation utan mycket omfattande störningar. En ny trycktank bör
installeras parallellt med den befintliga, så att kontinuerliga säkerhetsbesiktningar och reparationer kan utföras utan allvarliga driftstörningar.
Sjukhusets kontinuerligt ökade vattenbehov har medfört långa gångtider
och stort slitage på vattenpumparna. Under budgetåret 1969/70 måste
en av dessa pumpar bytas.
s) Vid ångcentralens upprustning måste man ta vissa personalutrymmen
i anspråk. Ersättning för dessa, provisoriskt anordnade personalomklädningsutrymmen samt personalrum för entreprenadarbetare måste ställas
i ordning innan arbetena på ångcentralens upprustning börjar. Direktionen
har tillsammans med byggnadsstyrelsen funnit att behovet bäst kan till
godoses genom att taket på ett hus vid ångcentralen lyfts ca 1,5 meter. Vindsutrymmet kan sedan inredas till omklädningsrum för ca 80 personer, tvätt
rum, dusch- och toalettrum, pentry och matrum.
5. Under förevarande anslag beräknas även medel för projektering av
byggnadsåtgärder för sjukhusets upprustning. Medel för ändamålet rekvi
reras således inte från det under fonden för förlag till statsverket anvisade
investeringsanslaget till vissa projekteringskostnader. Direktionen räknar
med att bl. a. den s. k. östra nybyggnaden, som tagits upp i 1964 års general
plan för karolinska sjukhuset och som skall innehålla bl. a. centralopera
tion och kirurgiska vårdavdelningar, skall projekteras under budgetåren
1968/69 och 1969/70. Projekteringskostnaderna beräknas komma att uppgå
till 2 680 000 kr. för innevarande budgetår och 4 700 000 kr. för budgetåret
1969/70.
6. Direktionen har föreslagit ändrad organisation för handläggningen av
frågor rörande karolinska sjukhusets fortsatta utbyggande. Sålunda bör
LUP-kommittén avvecklas. Vid sjukhuset bör inrättas en projektgrupp
under ledning av en projektledare med uppgift att under direktionen svara
för planering, ledning och samordning av projektering och byggande vid
sjukhuset. Utgifterna för projektorganisationen bör bestridas från detta
investeringsanslag.
7. LUP-kommittén har tidigare begärt medel för att bestrida kostnader
för vissa tekniska utredningar m. m. Det fortsatta programmeringsarbetet
kräver medverkan av konsulter. Programmering av om- och nybyggnader
inom en begränsad tomt kräver således medverkan av arkitekter för utar
betande av s. k. programutredningsskisser. Dessa skisser måste i vissa fall
utarbetas som förslagshandlingsskisser.

Departementschefen
Kommittén för karolinska sjukhusets fortsatta utbyggande skall avveck
las sedan hittills givna uppdrag slutförts. Dessa har i slutskedet huvud
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sakligen omfattat ombyggnad av radiumhemmet och nybyggnad av en högvoltstation.
Vid min anmälan av förevarande anslag för innevarande budgetår an
förde jag, att ställning till ett förslag från byggnadskommittén om viss om
byggnad av isotoplaboratoriet inom radiumhemmet vid karolinska sjukhu
set inte kunde tas, förrän det lämnats över i slutgiltigt skick för prövning.
Vid beräkning av medelsförbrukningen för sagda budgetår tog jag emel
lertid hänsyn även till detta förslag.
Kungl. Maj :t har därefter uppdragit åt byggnadskommittén att i över
ensstämmelse med framlagda förslag utföra en andra etapp av ombyggnad
av isotoplaboratoriet vid radiumhemmet inom en kostnadsram av 475 000 kr.
Därvid ställdes högst 375 000 kr. till byggnadskommitténs förfogande. Här
utöver fick byggnadskommittén ta i anspråk sammanlagt 100 000 kr. av me
del, som avsetts för tidigare byggnadsåtgärder vid radiumhemmet och för
byggnadskommitténs löpande utgifter. Härom bör riksdagen underrättas.
Kostnaderna för en nybyggnad för en högvoltstation i anslutning till ra
diumhemmet har beräknats till 7 116 000 kr. i prisläget den 1 april 1967,
vilket belopp även ställts till byggnadskommitténs förfogande. Byggnads
kommittén begär nu ytterligare 165 000 kr. till byggnadsföretaget för index
höjning. Byggnadskommittén beräknar vidare, att 110 000 kr. behövs för att
täcka de löpande utgifterna under nästa budgetår. Emellertid räknar bygg
nadskommittén med att en medelsreservation på åtminstone 275 000 kr. kom
mer att uppstå vid avslutandet av vissa angivna byggnadsföretag. Reservatio
nen kan användas för att täcka byggnadskommitténs medelsbehov för nästa
budgetår.
Jag liar inte något att invända mot byggnadskommitténs förslag. Jag
förordar att medelsreservationen tas i anspråk på föreslaget sätt. Ytterligare
medel behöver inte beräknas för ifrågavarande ändamål.
Hittills har lokal- och utrustningsprogramkommittén (LUP-kommittén)
för karolinska sjukhuset haft i uppdrag att upprätta lokalprogram på grund
val av de av statsmakterna godtagna riktlinjerna för den fortsatta plane
ringen av sjukhusets utbyggnad. Dessa riktlinjer bygger i sin tur på 1964
års generalplan för karolinska sjukhuset (prop. 1965: 59, SU 99, rskr 273).
Lokalprogrammen har lämnats över till byggnadsstyrelsen, som svarat för
projekteringen och genomförandet av byggnadsåtgärderna.
Kungl. Maj :t har den 31 oktober 1968 beslutat bl. a., att LUP-kommittén
för karolinska sjukhuset skall upphöra senast den 1 februari 1969. I fort
sättningen skall direktionen för karolinska sjukhuset ha det samlade ansva
ret för planering, programmering och genomförande av byggnads- och utrustningsverksamheten vid karolinska sjukhuset. Byggnadsstyrelsen skall
slutföra redan givna uppdrag, bortsett från ett uppdrag den 4 november
1966 att på visst sätt projektera åtgärder för huvudkomplexets upprust
ning, vilket återkallats.
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Det har förutsatts att byggnadsstyrelsen även i framtiden kommer att
medverka i olika stadier av byggnadsverksamheten vid sjukhuset. I fort
sättningen skall detta emellertid ske på begäran av direktionen och mot
ersättning för utförda uppdrag.
Direktionen har genom nyssnämnda beslut även bemyndigats att besluta
hur den verksamhet, som omfattar planering, programmering och ledning av
genomförandet av erforderliga byggnads- och utrustningsåtgärder samt
ombesörjande av fastighetsunderhållet, skall vara organiserad vid sjuk
huset för tiden t. o. m. den 31 december 1971. Direktionen får därvid an
ställa projektledare och annan för organisationen erforderlig personal. Kost
naderna för organisationen skall inom en ram av högst 400 000 kr. för år
räknat bestridas genom att tillgängliga medel från förevarande anslag tas
i anspråk. Dessa kostnader skall sedan redovisas i kostnadsberäkningarna
för de föreslagna byggnads- och utrustningsåtgärderna såsom administra
tion. Senast den 1 september 1971 skall direktionen enligt nämnda beslut
på grundval av erfarenheterna föreslå en stadigvarande organisation för
ombesörjande av byggnads- och utrustningsverksamheten vid sjukhuset.
Genom att direktionen får hela ansvaret för upprustningen av sjukhuset
vinner man att handläggningen av de olika byggnads- och utrustningsfrågorna blir mera enhetlig.
Direktionen har räknat med en medelsförbrukning på omkring 12 milj.
kr. för den fortsatta upprustningen av karolinska sjukhuset när det gäller
byggnadsåtgärder under budgetåret 1969/70. Därvid har direktionen lagt
fram en investeringsplan. Jag är inte beredd att i detta sammanhang ta
ställning till nya byggnadsföretag, som direktionen tagit upp i planen. Jag
beräknar emellertid att 9,3 milj. kr. behövs under nästa budgetår för ifrå
gavarande upprustning utöver de medel, som finns tillgängliga vid utgången
av budgetåret 1968/69. Vid bestämmandet av medelsramen för byggnads
verksamheten har jag även tagit hänsyn till behovet av medel för fortsatta
tekniska utredningar vid sjukhuset.
Vidare har direktionen för karolinska sjukhuset under sjukhusets del
fond av statens allmänna fastighetsfond för budgetåret 1969/70 begärt
vissa medel till ombyggnadsåtgärder inom den äldre patologbyggnaden för
rutinlaboratorier och expeditionsrum. Ombyggnaden har beräknats kosta
200 000 kr. Som chefen för finansdepartementet senare denna dag kommer
att anmäla beträffande förslag till stat för statens allmänna fastighetsfond
för nämnda budgetår har medel för dessa arbeten inte beräknats under
fastighetsfondens utgiftsposter. Utan att härigenom ta ställning till byggnadsförslaget anser jag att kostnaderna för dessa åtgärder bör bestridas
från investeringsanslaget Utbyggande av karolinska sjukhuset. Kostnaderna
bör kunna rymmas inom den beräknade medelsramen för nästa budgetår
om åtgärderna kommer till utförande.
Projekteringskostnader har hittills bestritts från tillgängliga medel
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under detta anslag. Jag förordar nu en övergång till den ordning som all
mänt gäller för statliga byggnadsföretag, nämligen att medel för projek
teringskostnader förskottsvis bestrids från det under fonden för förlag till
statsverket anvisade investeringsanslaget Vissa projekteringskostnader. Sär
skilda medel för projekteringskostnader bör således inte beräknas under
förevarande anslag för nästa budgetår.
Som jag nämnt avses kostnaderna för den nya organisationen för
byggnads- och utrustningsverksamheten vid karolinska sjukhuset bestri
das från nämnda anslag inom en ram av högst 400 000 kr. för år. För detta
ändamål bör 400 000 kr. beräknas under anslaget för budgetåret 1969/70.
Följande Kungl. Maj :ts beslut bör bringas till riksdagens kännedom.
Kungl. Maj :t har den 20 september 1968 godkänt, att byggnadsstyrelsen
i samråd med direktionen rustar upp sammanlagt tolv vårdavdelningar inom
sjukhusets huvudkomplex inom en total kostnadsram av 11 376 000 kr.
enligt prisläget den 1 april 1967. Detta motsvarar en genomsnittlig ombyggnadskostnad för avdelning av 948 000 kr. Varje vårdavdelning får efter
upprustningen i regel 20 vårdplatser. Kostnaden blir således ca 47 400 kr.
för vårdplats. De jämförelsevis höga kostnaderna beror huvudsakligen på att
byggnadsåtgärderna blivit särskilt komplicerade genom att de vidtagits inom
äldre vårdavdelningar med närliggande vårdavdelningar i full drift.
Erfarenheterna från hittillsvarande vårdavdelningsupprustning kommer
att kunna utnyttjas för planering och genomförande av den fortsatta upp
rustningen.
Vidare har Kungl. Maj :t uppdragit åt byggnadsstyrelsen att uppföra en
tillbyggnad för forskningslokaler inom en kostnadsram av 4 160 000 kr.
enligt prisläget den 1 april 1967 och inreda forskningslokalerna inom en
kostnadsram av 600 000 kr. Samtidigt har karolinska institutet anbefallts
att av de gåvomedel, som mottagits från Ford Foundation och WennerGrenska Samfundet för uppförande av forskningslokalerna, ställa 600 000
kr. till byggnadsstyrelsens förfogande för inredning av forskningsloka
lerna samt leverera in återstoden till statsverket. Tidigare har beräknats
4,6 milj. kr. för ifrågavarande tillbyggnad till djurhuset för forskning jäm
te erforderlig inredning (prop. 1967: 155 bil. 4, SU 201, rskr 393). Därvid
förutsattes att donationen skulle i sin helhet levereras in till statsverket.
Med hänsyn till att inredningskostnaderna visat sig vara av sådan natur,
att de inte lämpligen borde belasta ett investeringsanslag, bör dessa kost
nader bestridas av donationsmedlen. Genom berörda förfaringssätt upp
kommer en besparing på de under investeringsanslaget Utbyggande av ka
rolinska sjukhuset för ändamålet beräknade medlen. Denna besparing bör
utnyttjas för annan byggnadsverksamhet.
Slutligen har Kungl. Maj :t den 20 november 1968 medgivit, att direktio
nen för karolinska sjukhuset får — i samråd med byggnadsstyrelsen och
LUP-kommittén för karolinska sjukhuset — använda ytterligare 155 000
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kr. av nämnda investeringsanslag för vissa grundläggande tekniska utred
ningar. Medel för sådana utredningar har hittills beräknats särskilt (prop.
1968: 1 bil. 7 s. 243, SU 5, rskr 5). Som jag framhållit, bör utredningskostnaderna i fortsättningen bestridas genom att tillgängliga medel för bygg
nadsverksamheten vid sjukhuset utnyttjas.
Medelsbehovet för budgetåret 1969/70 utgör totalt 9,7 milj. kr. enligt
den investeringsplan och anslagsberäkning, som läggs fram i det följan
de.
För att inom ramen för tillgängliga medel kunna börja angelägna objekt,
som inte redovisats i investeringsplanen, bär jag i denna tagit upp en kost
nadsram på 20 milj. kr. Denna ram bör stå till Kungl. Maj :ts förfogande.
Det ankommer på Kungl. Maj :t att besluta om och när byggnadsåtgärder
för sjukhusets upprustning skall sättas i gång.

Investeringsplan
(1 000-tal kr.)
Kostnadsram
Byggnadsföretag
1.4. 67

Byggnadskommittén:
1. Slutförande av vissa
byggnadsföretag ...............
2. Högvoltstation ...........
3. Isotoplaboratorium in
om radiumhemmet ....
Byggnadsstyrelsen:
4. Slutförande av vissa
byggnadsföretag ...............
5. Tolv vårdavdelningar
6. Hudisoleringsavdelning ....................................
7. Jourrumsvåning
....
8. Hudpolikliniker m. m.
9. Hissar inom huvud
komplexet
.......................
10. Transformatorstation
11. Forskningslokaler
12. Paviljong vid psykiat
riska kliniken ...............
13. Ångcentral, etapp 1 . .
14. Yttre avloppsled
ningar, etapp 2 ...............
Övrigt:
15. Utredningar ...............
16. Projektering ...............
17. Administration av
byggnads- och utrustningsverksamhet
...........
18. Till Kungl. Maj :ts
disposition .......................
Summa

1.4. 68

Medelsförbrukning
Faktisk
t. o. m.
1967/68

Bygg
start

Beräknad för
1968/69

Färdig
ställande

1969/70

7 116

7 281

6 093

429
1 023

375

475

—

475

11 376

11 600

6 529

4 432

500

1 650
680
1 585

1 695
700
1 617

280
415
1 377

1 300
270

90
15

220

20

12.67
4.67

2 000

2 055
245
4 281

369

311
5
2 300

10.67
12.67
5.68

11.69

7

1 290
240
1 700

1 414
467

4
—

900
225

350

10.68

—

200

4.69

6.69
8.69

470

485

—

300

185

9.68

4.69

1 300
3 000

—

720

510

950

2 680

_

_

_

300

400

_

_

165

4.66

8.68

11.68

5.69

8.66

8.69

8.68

8.69
7.68
5.68

2

235
4 160

_

—

700
—

20 000

303

2 336

5 725

30 597

57 315

15 377|

18 842

10 776

10.68

2.70
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Anslagsberäkning
(1 OOO-tal kr.)
Medelstillgång
Medelsreservation 1.7.1968 . ...............
Anslag för 1968/69 ............... ............. ..
Anslag för 1969/70 (förslag). ...............

6 418
13 500
9 700

Summa

29 618

Beräknad medelsförbrukning
1968/69 ....................................
1969/70 ......................................
Summa

29 618

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Utbyggande av karolinska sjukhuset för budget
året 1969/70 anvisa ett investeringsanslag av 9 700 000 kr.
2. Utbyggande av akademiska sjukhuset i Uppsala
Enligt avtal med Uppsala läns landsting m. fl. betalar staten i regel 40 %
av kostnaderna för utbyggandet av akademiska sjukhuset i Uppsala. Till
detta ändamål har för innevarande budgetår anvisats ett investeringsanslag
av 11 milj. kr.

Kommittén för akademiska sjukhusets i Uppsala utbyggande
Kommitténs anslagsframställning till huvudmännen beträffande investeringsmedel för budgetåret 1969/70 framgår av följande sammanställning.
Framställningar för år 1969 resp. 1969/70, kr.
Av Uppsala läns landsting

Ändamål
Totalt

1. Etapp 2: kirurgiskt block m. m.,
byggnadsarbeten (del)...................
2. Förberedande arbeten XI...........
3. Förberedande arbeten XII.........
4. Etapp 3: nervblock m.m., proj ektering............................................
5. Underskott vid slutredovisning
av vissa projekt:
Ombyggnad av f. d. medicinska
kliniken (Al)...................................
Utbyggnad av apoteket...............
Infektionskliniken (M).................
Kirurgisk klinik (Ä9) jämte förbindelsen B3—A9......................
Förberedande arbeten VI...........
Förberedande arbeten VIII .
Neurologisk klinik och neurofysiologiskt laboratorium (E)...........
6. Allmänna utredningar och kommitténs egen verksamhet.............
Summa
7. Avgår återredovisning av förberedande arbeten V.........................
Totalt

Av staten

för egen del

för region
landstingen

8 340 000

8 340 000

2 100 000

150 000
630 000

150 000
630 000

5 000 000

1 500 000

1 500 000

2 000 000

90 000

120 000

27 800 000
500 000

300 000
—

90 000
—

—

11 120 000
200 000

840 000

_

550 000

165 000

165 000

220 000

200 000

50 000
—

60 000
15 000
__

60 000
15 000
__

80 000
20 000

130 000

39 000

39 000

52 000

900 000

238 500

238 500

423 000

37 530 000

11 227 500

11 227 500

15 075 000

— 30 000

— 9 000

— 9 000

—12 000

37 500 000

11 218 500

11218 500

15 063 000

8-—Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 7
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Med anledning av den medicinska och tekniska utvecklingen samt de
ändrade förutsättningarna för den utbyggnad, som skall följa efter etappen
3 av sjukhusets utbyggnad, har byggnadskommittén börjat en komplette
rande översyn av generalplanen för sjukhusets fortsatta utbyggande.
1. För programmering och projektering av lokaler för allmän kirurgi,
ortopedi, kirurgisk urologi, centraloperation, röntgendiagnostik, kirurgpoli
kliniker, akutmottagning, intensivvårdsavdelning och centralsterilisering
m. m. (etappen 2) samt för vissa schakt- och förberedande grundarbeten
m. m. har huvudmännen anvisat 38 584 000 kr. Av detta belopp har staten
anvisat 15 172 000 kr. och Uppsala läns landsting 23 412 000 kr. Under inne
varande budgetår bedrivs inom ramen för de anvisade medlen återstående
projektering samt schakt- och grundarbeten och en första del av de egent
liga byggnadsarbetena för etappen 2. För fortsatta byggnadsarbeten under
budgetåret 1969/70 beräknar kommittén ett medelsbehov av totalt
27,8 milj. kr.
2. För vissa förberedande arbeten för sjukhusets elkraftförsörjning (ny
mottagningsstation samt omläggning av det interna högspänningsnätet)
bar huvudmännen för budgetåret 1968/69 anvisat 1 milj. kr., varav staten
0,4 milj. kr. och Uppsala läns landsting 0,6 milj. kr. I anslutning till kost
nadsberäkningen för etappen 2 angavs den totala kostnaden för dessa för
beredande arbeten till 1,5 milj. kr. Under budgetåret 1969/70 behövs reste
rande 0,5 milj. kr.
3. Förberedande arbeten XII omfattar dels en partialavsaltningsanläggning i sjukhusets panncentral, dels en teknisk övervakningscentral för
sjukhuset.
För produktion av ånga används i befintlig anläggning vid sjukhusets
panncentral avhärdat vatten. Kommittén anser, att pannvattniet i stället bör
beredas genom s. k. partialavsaltning. Den lägre saltbalt som erhålls vid
partialavsaltning ger en lägre kolsyrehalt i ångan. Härigenom nedbringas
kolsyrekorrosionen som föranleder kostsamma reparationer och driftstör
ningar. Kostnaden för installation av partialavsaltningsanläggningen utgör
700 000 kr.
En enkel driftskontrollanläggning har temporärt installerats inom sjuk
huset och omfattar huvudsakligen larmsignalering vid driftavbrott på VVStekniska anläggningar och hissar. En generell strävan att rationalisera och
effektivisera drift och underhåll av anläggningar för media- och energiför
sörjning, transportanläggningar och dylikt har medfört, att centraliserade
driftskontrollsystem allt oftare installeras inom större byggnadskomplex.
Dessa system bygger på principen att man från ett kontrollrum kontinuerligt
får information om de tekniska anläggningarnas status via ett ledningsnät.
Kommittén har utrett förutsättningarna för införande av en central drifts
kontrollanläggning inom sjukhuset. En sådan anläggning bör installeras
etappvis enligt generalplanen och i slutligt skick omfatta hela sjukhuset.
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Anläggningen bör omfatta övervakning av mediaförsörjning (luft, vatten,
gaser etc.), elkraftförsörjning, transportanordningar (hissar, rörpost, trans
portörer) och brandalarmsystem. Centralenheten utformas så att den med
ger en successiv utbyggnad. Totalinvesteringen bedöms uppgå till ca 2,5
milj. kr., varav 1,4 milj. kr. behövs för projektering, installation av kontroll
rumsenhet jämte anslutning av etappen 1 av sjukhusets utbyggnad, vilka
arbeten beräknas vara slutförda under första halvåret 1970.
4. Kommittén har fått projekteringsuppdrag för etappen 3 av sjukhusets
utbyggande. För budgetåret 1968/69 har huvudmännen tillsammans an
visat 1 milj. kr. för programmering och den första delen av projekterings
arbetet, varav statens andel utgör 0,4 milj. kr. Den egentliga projekteringen
avses börja så snart den nu pågående projekteringen av etappen 2 har av
slutats, vilket beräknas ske under november 1968. För den fortsatta pro
jekteringen under budgetåret 1969/70 beräknar kommittén, att 5 milj. kr.
behövs.
5. Vissa byggnadsobjekt slutredovisas, nämligen ombyggnad inom f. d.
medicinska kliniken, provisorisk tillbyggnad till samt ombyggnad av apo
teket, nybyggnad för infektionskliniken, ombyggnad av resp. nybyggnad
för kirurgisk klinik jämte kulvert, förberedande arbeten VI, förberedande
arbeten VIII, samt ombyggnad och provisorisk nybyggnad av neurologisk
klinik och neurofysiologiskt laboratorium. För fem av dessa sju objekt före
ligger ett sammanlagt underskott av 1 230 000 kr. Beträffande apoteket,
infektionskliniken, kirurgisk klinik jämte kulvert, förberedande arbeten VI
samt neurologisk klinik och neurofysiologiskt laboratorium ryms under
skottet inom ramen för ökade material- och lönekostnader enligt av bygg
nadsstyrelsen fastställd index. För f. d. medicinska kliniken föreligger ett
visst överskridande, vilket har orsakats av kostnadsökningar på grund av
en uppdelning av ombyggnaden i flera etapper med långt utdragen byggtid
och omfattande provisorieåtgärder.
6. För allmänna utredningar och kommitténs egen verksamhet har huvud
männen för budgetåret 1968/69 tillsammans anvisat 600 000 kr., varav sta
ten 240 000 kr. och Uppsala läns landsting 360 000 kr. Från anslagsposten
bestrids dels kostnader för löner, vissa konsultarvoden och andra arvoden
samt resor, dels omkostnader såsom hyror, expenser m. m. och dels utredningskostnader. Sistnämnda kostnader berör ekonomiska-organisatoriska
samt tekniska utredningar som avser sjukhusets utbyggnad i stort, samt
utredningsarbete för att hålla generalplanen fortlöpande aktuell. För an
givna ändamål behövs under budgetåret 1969/70 totalt 900 000 kr. För de
statliga ledamöterna i kommittén beräknas 105 000 kr., vilket belopp helt
skall belasta staten. Härutöver behövs 795 000 kr., varav staten skall betala
318 000 kr. och Uppsala läns landsting 477 000 kr.
7. Förberedande arbeten V har avslutats. Ett överskott på 30 000 kr.
föreligger, vilket återgår till huvudmännen.
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Remissyttranden
Byggnadsstyrelsen tillstyrker i princip installering av en driftskontrollananläggning. Den bör dock inte ges för många centrala indikeringar och
manövrer. Nackdelen som ligger i en begränsad möjlighet till differentie
ring av indikeringarna uppvägs av ökad överskådlighet. Det detalj program,
som skall ligga till grund för anbudsinfordran, bör utföras i samråd med
byggnadsstyrelsen.
Nämnden för sjukvårds- och socialvårdsbyggnader åberopar inhämtat ytt
rande från sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliserings
institut (SPRI). SPRI framhåller, att matarvattnet till sjukhusets ångcentral bör avsaltas, men ifrågasätter om inte föreslagen partialavsaltningsanläggning dimensionerats för en alltför hög kapacitet. Genom införandet
av ångomformning för förbrukningsånga kan kraven på avsaltning ev. falla
bort. SPRI har börjat en utredning i vilken omfattning — ur teknisk-eko
nomisk synpunkt — kontroll och övervakning av installationer bör ske ge
nom central driftskontrollanläggning. I avvaktan på utredningsresultatet
kan SPRI inte uttala sig om i vilken utsträckning det är lämpligt, att bygg
nadernas tekniska installationer övervakas av en dylik anläggning. SPRI
delar emellertid principiellt kommitténs uppfattning att en dylik anläggning
rationaliserar och effektiviserar drift och underhåll av byggnadernas tek
niska installationer. SPRI motsätter sig därför inte, att 1,4 milj. kr. an
visas för en central driftskontrollanläggning.
Nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande anför, att framställ
ningen inte ger underlag för en saklig prövning av förslagen rörande partialavsaltningsanläggning och central driftskontrollanläggning m. m.

D e partemen tschefen
Till grund för pågående utbyggnad av akademiska sjukhuset i Uppsala
ligger en av 1957 års riksdag godkänd reviderad generalplan för sjukhuset
(prop. 1958 B 1, SU B 40, rskr B 60). Sedan en första etapp av utbygg
naden enligt generalplanen börjat närma sig sitt slutförande, har kom
mittén för akademiska sjukhusets i Uppsala utbyggande år 1965 lagt fram
en översyn av nämnda reviderade generalplan (prop. 1965: 1 bil. 7 s. 396,
SU 5, rskr 5). Byggnadskommittén har sedermera lämnat över förslag
till nybyggnad för etappen 2 av centralkomplexets utbyggnad vid sjukhuset.
Förslaget omfattar lokaler för allmän kirurgi, ortopedi, urologi, central
operation, röntgendiagnostik, kirurgpolikliniker, akutintagning, intensivvårdsavdelning och centralsterilisering m. m. Uppförandet av de i etappen
2 ingående byggnadsobjekten, nämligen en behandlingsbyggnad i sex vå
ningsplan, en vårdavdelningsflygel i tolv våningsplan, en aulabyggad samt
en parkeringsanläggning, bär beräknats kosta totalt 95 milj. kr. enligt pris
läget den 1 juli 1967 (prop. 1968: 71, SU 90, rskr 212).
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Byggnadsföretaget innefattas — liksom samtliga de åtgärder som bygg
nadskommittén föreslagit för budgetåret 1969/70 — i det mellan staten
och Uppsala läns landsting träffade avtalet angående utbyggnad av akade
miska sjukhuset i Uppsala m. m. (prop. 1961: 79, SU 97, rskr 265; prop.
1967: 105 bil. 2 s. 11, SU 73, rskr 185). Statens andel uppgår till 40 % av
kostnaderna.
För påbörjandet av etappen 2 av sjukhusets utbyggande har hittills av
staten anvisats 15 172 000 kr. från investeringsanslaget Utbyggande av
akademiska sjukhuset i Uppsala. Kommittén föreslår att staten ställer yt
terligare 11 120 000 kr. till förfogande för bestridande av statens andel av
kostnaderna för den fortsatta byggnadsverksamheten för etappen 2 under
budgetåret 1969/70.
Jag vill erinra om att jag tidigare (prop. 1968: 71 s. 12) understrukit
vikten av att alla möjligheter tas till vara för att bringa ner kostnaderna
för byggnadsföretaget. Jag har därvid också framhållit, att jag inte är be
redd att ta ställning till kostnadsramen för företaget innan kostnadsberäk
ningar föreligger, som är baserade på anbud. Sådana kostnadsberäkningar
finns ännu inte för hela byggnadsföretaget. Jag avser att senare i annat
sammanhang föreslå Kung'1. Maj :t alt för riksdagen redovisa en slutgil
tig kostnadsram för projektet. I avvaktan härpå har jag emellertid i stort
sett inte något att invända mot byggnadskommitténs beräkning av medels
behovet för budgetåret 1969/70. För bestridandet av statens andel av kost
naderna för byggnadsåtgärder under nämnda budgetår för etappen 2 av
sjukhusets utbyggnad beräknar jag således avrundat 11 milj. kr.
För fullföl jandet av vissa förberedande arbeten, som avser akademiska
sjukhusets försörjning med elektrisk kraft, bör i enlighet med byggnads
kommitténs förslag för statens del beräknas 200 000 kr.
Byggnadskommittén har lagt fram förslag om vissa förberedande arbeten,
som omfattar en partialavsaltningsanläggning i sjukhusets panncentral
och en teknisk övervakningscentral för sjukhuset. Remissinstanserna har an
mält viss tveksamhet rörande båda dessa förslag även om de i princip god
tagit behovet av en avsaltning av matarvattnet till ångcentralen och av en
centralt placerad teknisk övervakning. Jag anser att frågorna bör ytterligare
utredas. I avvaktan på denna utredning bör emellertid beräknas 840 000 kr.
för statens andel av kostnaderna för ifrågavarande förberedande arbeten.
Det ankommer på Kungl. Maj :t att inom medelsramen bestämma vilka åt
gärder, som bör vidtas.
Kungl. Maj :t har den 28 juni 1968 uppdragit åt byggnadskommittén att
på visst sätt projektera nybyggnad för etappen 3 av centralkomplexets ut
byggnad, omfattande lokaler för neurologi och neurokirurgi, neurofysiologiskt centrallaboratorium samt hud- och ögonkliniker m. m. Medel för
programmering, projektering o. d. anvisas under investeringsanslaget Ut
byggande av akademiska sjukhuset i Uppsala. För programmering m. lii.
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av etappen 3 tiar av statsmedel hittills anvisats 0,4 milj. kr. Jag har inte
någon erinran mot kommitténs beräkning av medelsbehovet under budget
året 1969/70 för fortsatt projektering av etappen 3. För ifrågavarande än
damål bör således för statens del beräknas 2 milj. kr.
Byggnadskommittén har nu slutredovisat vissa byggnadsåtgärder vid f. d.
medicinska kliniken, apoteket, infektionskliniken, kirurgiska kliniken och
neurologiska kliniken m. m. samt vissa förberedande arbeten. Vid slutre
dovisningen föreligger ett underskott, som för statens del uppgår till
492 000 kr. T allmänhet beror underskottet på ökade material- och löne
kostnader. Merkostnaden ligger inom byggnadsstyrelsens index för pris
stegringar. Vid ombyggnaden av f. d. medicinska kliniken har emellertid
uppdragna ramar överskridits. Orsaken härtill är långa byggtider och om
fattande provisorier. Jag anser att ifrågavarande merkostnader bör godtas
och beräknar 480 000 kr. för ändamålet. Därvid har jag även tagit hänsyn
till ett mindre överskott, som uppkommit vid slutförandet av vissa förbe
redande arbeten.
För statens andel av kostnaderna för allmänna utredningar och kom
mitténs egen verksamhet bör i enlighet med kommitténs förslag för nästa
budgetår beräknas 423 000 kr.
Sammanlagt bör för budgetåret 1969/70 under nämnda anslag anvisas
avrundat 15 milj. kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Utbyggande av akademiska sjukhuset i Uppsala
för budgetåret 1969/70 anvisa ett investeringsanslag av
15 000 000 kr.
3. Vissa byggnadsarbeten vid kliniker för psykiskt sjuka m. m.
Enligt avtalen med landstingen om övertagande av huvudmannaskapet
för den psykiatriska sjukvården skall staten svara för slutförande av då
pågående byggnadsarbeten. För innevarande budgetår har för detta ända
mål anvisats ett investeringsanslag av 5 milj. kr.

Byggnadsstyrelsen
Byggnadsstyrelsen föreslår, att 4 525 000 kr. anvisas för nästa budgetår.
Pågående byggnadsarbeten som skall slutföras av staten redovisas i en
särskild investeringsplan. De i prop. 1968: 1 (bil. 7 s. 248—252) upptagna
kostnadsramarna har i vissa fall ökats till följd av den allmänna byggnadskostnadsstegringen.
Beträffande sekundäravdelningarna Ribbingelund och Rosöga som är kvar
i statens ägo har länsstyrelsen i Södermanlands län genom länsingenjören
påtalat behovet av att avloppsreningsanläggningarna vid de båda sjuk
husen snarast byggs ut till höggradig rening. Byggnadsstyrelsen, som anser
att staten enligt det nyttjanderättsavtal som fogats till det mellan staten
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och Södermanlands läns landsting träffade mentalsjukvårdsavtalet skall om
besörja och bekosta ifrågavarande arbeten, avser att senare redovisa pro
gram och kostnadsram för de båda objekten. I avvaktan härpå har en för
brukning av 275 000 kr. beräknats för vardera sjukhuset för budgetåret
1969/70.
För Vipeholms sjukhus, som skall övertas av Malmöhus läns landsting
den 1 januari 1970, har dåvarande mentalsjukvårdsberedningen redovisat
ett program för nybyggnad av bl. a. nio vårdpaviljonger samt hemställt att
projekteringsuppdrag lämnas till byggnadsstyrelsen. I avvaktan härpå har
en förbrukning av 6 400 000 kr. beräknats för budgetåret 1969/70.
Kostnadsramen för vattenförsörjningen vid Restads sjukhus sänktes
felaktigt i byggnadsstyrelsens anslagsäskanden för budgetåret 1968/69, var
för den i föreliggande investeringsplan höjts till sitt ursprungliga belopp
75 000 kr.
Beträffande anslutning av Mariebergs sjukhus till Kristinehamns stads
avloppssystem ingår inte anslutningsavgiften i den i investeringsplanen
upptagna kostnadsramen (jfr prop. 1966: 64 s. 71). Styrelsen avser att åter
komma med redovisning av frågan så snart överenskommelse med staden
har träffats.
Brandchefen i Örebro län har utdömt arbetsterapilokalerna vid Västra
Marks sjukhus, som kvarstår i statens ägo (prop. 1967:1 bil. 20 s. 44), och
verksamheten har tills vidare provisoriskt förlagts till en utrymd vårdav
delning. I avvaktan på programförslag för nybyggnad av terapilokalerna
har en medelsförbrukning av 700 000 kr. beräknats för budgetåret 1969/70.
Kostnadsramarna för vissa objekt har kunnat sänkas med sammanlagt
3 209 000 kr. Vidare har ett antal objekt slutredovisats med en förbrukning
som med 392 000 kr. understiger gällande kostnadsramar.

Departementschefen
Jag har inget att erinra mot byggnadsstyrelsens förslag till medelsan
visning för nästa budgetår för de byggnadsarbeten som enligt gällande avtal
med landstingen skall fullföljas av staten. Medelsförbrukningen för dessa
byggnadsarbeten beräknas till ca 8,4 milj. kr. Som jag tidigare anfört under
anslaget till Vipeholms sjukhus har Kungl. Maj :t den 19 december 1968
uppdragit åt byggnadsstyrelsen att utföra projektering av en första byggnadsetapp om bl. a. nio paviljonger vid sjukhuset med sammanlagt 198 vård
platser. Kostnaderna beräknas till 17,8 milj. kr. enligt prisläget den 1 april
1967. Under nästa budgetår beräknas arbeten för 6,4 milj. kr. kunna utföras.
De byggnadsåtgärder som staten enligt nyss nämnda avtal skall fullfölja
framgår av den investeringsplan som jag redovisar i det följande. Det an
kommer på Kungl. Maj :t att företa de ändringar i investeringsplanen som
föranleds av eventuell byggnadskostnadsstegring samt att inom investerings
planens ram omdisponera tillgängliga medel.
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1NVESTERINGSPLAN

(1 OOO-tal kr.)

Kostnadsram
Byggnadsföretag

1

Medelsförbrukning

Faktisk
1.4.1967 1.4.1968 tom
1967/68
2

4

3

Beräknad för

Bygg
start
mån/år

Färdigt
mån/år

1968/69

1969/70

5

6

7

8

Ulleråkers sjukhus

Centralkök m. m..............
Medicinsk forskningsavd. MK 75.................
Panncentral,
rationalisering..............
Vattenf örsörj ning............
Vårdenhet för mentalt
sjuka barn och ungdomar............................
El.arbeten 1961—1963. .
Väg till panncentral....
El.arbeten 1964...............
Yttre arbeten för vård
enhet för barn m. m.
Etapp I och II.............
Samlingssal och centralförråd............................
Smittreningsanläggning .

4 840

4 840

4 755

85

—

5.62

5.65

13 400

13 485

12 713

600

150

3.65

5.69

1 030
560

1 030
560

1 015
435

15

—
5

6.63
12.65

1.66

120

4 550
235
250
3 355

.4 550

—

250
3 195

4 517
133
199
2 066

3 550

3 200

1 605
500

7.67

8.64
4.63

6.66
6.68

10.66
2.66

6.67

1 000

2
1
120

3 060

140

—

10.64

11.67

1 500
500

1 247
478

240

13

20

2

12.66
11.66

3.68
7.67

2 000

1 975

1 881

94

—

11.64

3.66

2 825
800

2 845
750

2 521
683

300
60

24
7

11.64
11.65

9.67
11.67

2 670
243

2 720
231

2 276

400

40

100

10

11.66
11.66

6.68

112

—

1

275

10.69

3.70

—

1

275

10.69

3.70

6.61

12.67

200

33
65
50

6.68

Sundby sjukhus

Arbetsterapi.....................
Anslutning till avloppsledningssystem.............
El.arbeten 1963...............
Medicinskt centrum omoch tillbyggnad...........
El.arbeten 1965...............
Ribbingelund avloppsreningsverk.......................
Rosöga avloppsreningsVerk................... ............

. ---

—

9.67

Karsuddens sjukhus

Psykopatsjukhus.............

19 750

19 730

19 495

235

173

173

166

5

2

11.63

8.67

735

715

698

17

—

11.64

2.66

3 125
315

3 100
315

3 062
279

38
36

'--—

4.64
2.66

8.65
2.67

169

170

160

10

—■

10.65

2.67

Birgitta sjukhus

Högspänning och reservkraft................................
Ryhovs sjukhus

El.arbeten I......................
Vårdpaviljong, renovering............ .....................
El.arbeten 1964...............
S:t Sigfrids sjukhus

El.arbeten 1963...............

1 Kostnadsram redovisas senare
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7

8

2.65

7.66

5.65

S:la Gertruds sjukhus

Vattenförsörj ning............
Panncentral, komplette
ring och rationalisering
Rivning av vårdpaviljong

687

687

657

30

237
136

237

228

9

120

112

8

—

1.66

9.65
1.67

206

180

168

10

2

8.66

8.67

45
326

45
330

36
288

9
40

2

12.66

13 500
3 300

13 500
2 925

12 924
2 570

550
320

26
30

9.64
9.64

3.67
9.67

530

530

482

40

8

6.62

6.68

361

361

300

61

1.66

6;66

4 300

4 300

4 083

217

6.64

6.66

1 350
90

1 350
80

1 075

260

15

6.64

66

12

2

2.66

9.67
3.67

700
600
1 417
9

700
600
1 435

140
70
350

30
5
13

—

524
525
1 072
9

—

—

1 310

1 310

1 061

1 010

1 020

196
123

198
125

945
151
63

230
70
40
55

19
5
5
5

3.65
7.66
8.65
2.66

1.67
8.67
7.68
7.68

17 870
465

6 000

—

—

—

9.69
9.69

9.71
4.70

500

480

472

8

11.65

7.66

665
611
500

660
611
500

647
520
285

13
85

10.64
6

210

5

6.66
12.66

9.65
8.67
3.68

3 200

3 190

3 141

49

3.62

8.64

4 175

4 150

4 132

18

8.63

11.64

360

360

303

57

2.63

1.65

145

139
916
1 375
97
215

3.64

84
50
48
30

3.67
1.67
8.65
5.67
12.67

S:t Olofs sjukhus

El.arbeten 1961 och 1963
Gullberna sjukhus

El.arbeten 1963...............
El.arbeten 1965...............

3.65

5.66
9.67

S:l Lars sjukhus

Medicinsk forskningsavd.
Yttre arbeten...................
Panncentral, rationalise
ring.................................
Centralkök, om- och till
byggnad.........................
Vårdenhet för mentalt
sjuka barn och ung
domar. ...........................
Yttre arbeten för vården
heten ..............................
El.arbeten 1963...............
Kulvertanslutning av
vårdpavilj onger m. m.
Vägar, permanentning ..
El.arbeten 1964...............
Vattenförsörjning............

7.68
6.67
5.66
5.68
Projekteringskostnad
1.65

11.66

Vipeholms sjukhus

Panncentral, rationalise
ring.................................
Samlingssal m. m.............
El.arbeten 1963...............
El.arbeten 1964...............
9 vårdpaviljonger, ny
byggnad ........................
Barnstuga..........................

400

S:ta Maria sjukhus

Vägarbeten........................
Panncentral, kompletteringsarbeten.................
El.arbeten 1964...............
El.arbeten 1965...............
S:t Jörgens sjukhus

Vårdpaviljong..................
Arbets- och rörelseterapi
samt garage..................
Panncentral, rationalise
ring.................................
Vattenledning, kompletteringsarbeten..............
Sjukhusparken.................
Elevbostadshus................
El.arbeten 1963...............
El.arbeten 1965...............

188
1 057
1 500
145
250

1 000

1 425
145
250

6
—

1.66

—

9.64
8.64
5.67

—

5
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Restads sjukhus

Medicinskt centrum........
Vårdpaviljong MK1........
Ei.arbeten 1964...............
Panncentral m. m., kompletteringsåtgärder. ..
Ei.arbeten.........................
Vårdpaviljongerna MK2
och MK3........................
Vattenförsörj ning............
Byggnad för omklädningsrum vid idrotts
plats................................

3 837
4 197
245

3 665
4 095

456
135

3 555
3 960
188

110

456
105

322

7 257
46

7 420
75

179

5.65
6.65
3.66

4.67
5.67
5.67

4.66
7.65

2.66

50
—

12.66

8.68

9

—

12.66

5.67

6

—

11.64

70

6

12.66

8.65
6.67

—

—

12.62

5.65

26 414

270

16

9.57

7.67

3 860
410

3 784
399

65
11

5
—

1.64
8.65

4.66

3 025
170

2 700
170

2 611

80
14

9
—

6.66

7.67

156

3.66

12.66

348

360

159

175

15

11.67

8.68

34 915

34 950

34 947

3

—

11.57

11.64

407
—

415

395
—

20

—

1

—

700

3.67
11.69

9.68
6.70

26 700

26 620

26 199

400

21

1.60

8.67

4 500

4 460

4 456

4

—

1.62

8.63

319

319

307

12

1.66

8.67

165

165

134

31

1.66

8.67

529

529

493

36

2.66

6.67

340

340

318

22

11.65

10.66

135

—

12

—

134
5

—

4 359
55

3 000
20

150

141

205
954

200

875

194
799

816

816

816

26 900

26 700

3 820
425

200

100

—

2.67

Källshagens sjukhus

Högspänning och reservkraft...............................
Arbetsterapilokaler.........
Vårdavdelningar upprustning. Etapp II....
Falbygdens sjukhus

Sjukhusets uppförande..
Mariebergs sjukhus

Vårdpaviljong, upprustning................................
Ei.arbeten 1963...............
Rörelseterapi, garage,
vissa yttre arbeten....
Ei.arbeten 1964...............
Anslutning till Kristinehamns stads avlopps
system m. m.................

8.68

Mellringe sjukhus

Sjukhusets uppförande..
Västra Marks sjukhus

Provisorisk vårdpaviljong................................
Arbetsterapilokaler.........
Sala sjukhus

Nybyggnader....................
Säters sjukhus

Vårdpaviljonger...............
Centralkök och tvättbytesförråd m. m., upp
rustning.........................
Rivning av vårdpaviljonger.............................

—

Olojsfors sekundär
avdelning

Arbetsterapilokaler m.m.
Pärlby sekundäravdelning

Avloppsreningsverk........

1 Kostnadsram redovisas senare
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7

8

Hälsinge sjukhus

Sjukhusets uppförande..
Omklädningsrum vid
idrottsplats...................

29 5821

378

—

2.59

9.67

14

—

11.66

6.67

1.66

7.67

—

2.66

11.66

—
—
—

2.66

11.66

3.65
5.66

9.66
5.67

12.64
3.62

3.67
6.64

2.64
7.65

10.64
8.67

32 600

32 510

145

135

121

335

335

335

627

595

563

32

258
930
1 275

250
875
1 250

229
824
1 115

21

4 535
1 895

4 535
1 892

4 445
1 881

550
5 025

550
4 950

549
4 864

1 600

1 595
460
1 450

1 560
1 480
445
1 350

1 491
1 366
434
1 260

69
40

680

630

Sidsjöns sjukhus

Serverings- och försäljningslokal, omkläd
ningsrum vid idrotts
plats ................................
Panncentral, rationalise
ring.................................
Varmvattenförsörjning,
förbättringsåtgärder ..
Yttre ledningsarbeten. . .
El.arbeten 1964...............

51
135

Frösö sjukhus

Vårdpaviljong MK 13...
Ny panncentral................
Omläggning av avloppsledningar.......................
Vårdpaviljong MK12....

90
11
1

—

80

6

Umedalens sjukhus

Panncentral, upprustning
Yttre avlopp m. m..........
El.arbeten 1963...............
El.arbeten 1964...............

11.65

11.66

74

10.66

11

—

3.65

80

10

6.66

9.67
11.65
10.67

509

110

11

11.66

6.67

620

410

301 335

266 771

210
12 819

8 432

12 819

8 407

Furunäsets sjukhus

El.arbeten 1964...............
Nyköping

625
Markförvärv.....................
Summa 285 739
Avrundning.....................
Beräknat medelsbehov. .

25

1 Härtill 2 550 000 kr. från AMS

Anslagsberäkning
(1 000-tal kr.)

Beräknad medelsförbrukning

Medelstillgång
Medelsreservation 1.7.1968................
Anslag för 1968/69...............................
Anslag för 1969/70 (förslag)...............

11 726
5 000
4 500

Summa

21 226

1968/69...................................................
1969/70...................................................
Summa

12 819
8 407
21 226

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Vissa byggnadsarbeten vid kliniker för psykiskt
sjuka m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett investeringsanslag av 4 500 000 kr.
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4. Vissa byggnadsarbeten för rättspsykiatriska kliniker
Enligt principbeslutet av 1961 års riksdag (prop. 1961:185, 1LU 49, rskr.
398) skall nya rättspsykiatriska kliniker uppföras i Stockholm, Uppsala,
Göteborg, Lund och Umeå. För innevarande budgetår bär för detta ändamål
anvisats ett investeringsanslag av 12 milj. kr.

Byggnadsstyrelsen
De rättspsykiatriska klinikerna i Uppsala och Lund beräknas vara ut
rustade och inflyttningsklara omkring den 1 juli 1969.
Projektering av den rättspsykiatriska kliniken i Göteborg pågår och
byggnadsstyrelsen räknar med att bygghandlingar skall föreligga i oktober
månad 1968. I avvaktan på att anbud infordras har en kostnadsram av
7 465 000 kr. uppförts i investeringsplanen. Medelsförbrukningen för bud
getåret 1968/69 och 1969/70 har beräknats till 1 milj. resp. 6 milj. kr. An
läggningen förutsätts vara helt utrustad och inflyttningsklar i augusti 1970.
Beträffande den rättspsykiatriska kliniken i Umeå pågår markförhand
lingar mellan Västerbottens läns landsting och statens förhandlingsnämnd.
Kliniken torde vara klar tidigast andra halvåret 1970.
Stockholmskliniken, som skall ligga på kronobergsområdet, beräknas
inte bli klar förrän budgetåret 1972/73.
Styrelsen föreslår att anslaget förs upp med 6 564 000 kr.

D e partemen t sch ef en
Jag liar inget att erinra mot byggnadsstyrelsens beräkning av anslaget.
Föreslagna byggnadsåtgärder framgår av följande investeringsplan.

INVESTERINGSPLAN
(1 000-tal kr.)
Kostnadsram
Byggnadsföretag

Rättspsykiatrisk klinik i
Lund..............................
Rättspsykiatrisk klinik i
Uppsala..........................
Rättspsykiatrisk klinik i
Göteborg.......................
Summa

Medelsförbrukning

Faktisk
1.4.1967 1.4.1968 t.o.m.
1967/68

Beräknad för
1968/69

1969/70

Bygg
start
mån/år

Färdigt
mån/år

7 300

7 300

881

5 900

500

3.68

6.69

7 760

7 300

1 153

6 000

130

2.68

4.69

1 000
12 900

6 000
6 630

4.69

6.70

2 034

7 250

7 465

22 310

22 065
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Anslagsberäkning
(1 OOO-tal kr.)

Medelstillgång
Medelsreservation 1.7.1968 ...............
Anslag för 1968/69 ..............................
Anslag 1969/70 (förslag)...................
Summa

Beräknad medelsförbrukning
966
12 000
6 564
19 530

1968/69 ...............................................
1969/70 ...............................................
Summa

12 900
6 630
19 530

Jag förordar, att anslaget tas upp med avrundat 6,5 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Vissa byggnadsarbeten för rättspsykiatriska klini
ker för budgetåret 1969/70 anvisa ett investeringsanslag av
6 500 000 kr.

5. Vissa byggnadsarbeten m. m. vid ungdomsvårdsskolorna
Till detta ändamål har för innevarande budgetår anvisats ett investe
ringsanslag av 5 545 000 kr., varav 3 295 000 kr. anvisats på tilläggsstat I.

Byggnadsstyrelsen
Efter samråd med socialstyrelsen föreslår byggnadsstyrelsen att 2 766 000
kr. anvisas för olika byggnadsföretag under budgetåret 1969/70. Behållning
en på anslaget vid utgången av budgetåret 1968/69 beräknas till 2 205 000
kr. För budgetåret 1969/70 beräknas medelsförbrukningen till 4 971 000 kr.
Av de i investeringsplanerna för innevarande budgetår upptagna bygg
nadsföretagen har verkstads- och administrationsbyggnad vid Morängen
tagits upp med en kostnadsram som är 119 000 kr. högre än som förutsatts
vid medelsanvisningen. Detta beror på att vissa ändringsarbeten måste gö
ras på grund av att skolan ändrats från yrkesskola för flickor till yrkes
skola för pojkar. I övrigt har kostnadsramarna i flera fall måst räknas upp
på grund av den allmänna ökningen av byggnadskostnaderna. Å andra sidan
har det efter infordrandet av anbud visat sig möjligt att sänka kostnadsra
marna för vissa företag med sammanlagt 351 000 kr. Dessutom har vissa
byggnadsobjekt utgått ur investeringsplanen.
Beträffande byggnadsföretag som föreslås påbörjade under nästa budget
år kan nämnas följande.
För att kunna minska elevantalet i befintliga större förläggningsbyggnader vid Fagared och Långanäs bör en ny elevförläggning uppföras vid var
dera skolan. Vidare bör medel beräknas för en ny förläggningsbyggnad vid
ytterligare en skola, ev. vid Folåsa.
Fler personalbostadshus behövs och därför föreslås ytterligare medelsan
visning för ändamålet.
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Pågående elevarbeten med idrottsplaner bör fullföljas och nya anläggas vid
vissa andra skolor.
Byggnadsstyrelsen föreslår, att även bl. a. följande byggnadsföretag på
börjas under nästa budgetår, nämligen vägar och markplanering vid Lövsta,
centralkök vid Hammargården, administrationsbyggnad vid Hornö, gym
nastikbyggnader vid Bärby och Folåsa samt bollplan vid Eknäs.
Byggnadsstyrelsen — som haft i uppdrag att avge förslag om den framtida
användningen alt. försäljning av förutvarande Bistagårdens yrkesskola
i Håbo kommun — har efter samråd med socialstyrelsen och domänsty
relsen föreslagit att skolfastigheten tills vidare liksom f. n. skall utnyttjas
av socialstyrelsen som kursgård för utbildning av personal inom ungdomsvårdsskole- och nykterhetsvården. Håbo kommun har i skrivelse hemställt
att få köpa fastigheten.

Remissyttranden
Statskontoret har funnit att Bistagårdsfastigheten är lämplig att använda
som kursgård med hänsyn till dels att avsevärda möjligheter finns att ut
vidga verksamheten och därmed minska dagkostnaden per kursdeltagare,
dels att ett bevarande av fastigheten som kursgård ur ekonomisk synpunkt
torde vara fördelaktigt. Statskontoret anser att en försäljning på de villkor
som Håbo kommun erbjudit inte bör ske.
Statens personalutbildningsnämnd liar tillstyrkt att Bistagården rustas
upp för att av socialstyrelsen även framdeles utnyttjas som kursgård.
Föredraganden
Av de tidigare nämnda byggnadsföretag som är avsedda att påbörjas
nästa budgetår förordar jag att en elevförläggning av paviljongtvp med tio
platser byggs vid vardera Fagared och Långanäs. Dessutom bör medel
finnas tillgängliga för ytterligare en elevförläggning av liknande typ. Vidare
beräknar jag medel för iordningställande av idrottsplaner, huvudsakligen
som elevarbeten.
De av byggnadsstyrelsen i övrigt redovisade förslagen till byggnadsföretag
avsedda att pabörjas under nästa budgetår får övervägas vid prövningen
av anslagen för budgetåret 1970/71 och därefter.
I samråd med byggnadsstyrelsen och i anslutning till vad jag i det före
gående anfört har en investeringsplan gjorts upp för ungdomsvårdsskolorna.
Inom ramen för tillgängliga medel bör byggnadsstyrelsen ha möjlighet att
bestrida merkostnader, som föranleds av en eventuell allmän ökning av
byggnadskostnaderna. Det ankommer på Kungl. Maj :t att företa med anled
ning härav behövliga ändringar i investeringsplanen samt inom investe
ringsplanens ram vid behov disponera om medel till andra byggnadsföretag
än de som tagits in i investeringsplanen.
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I samband med fastställande av den i prop. 1968: 1 bil. 7 s. 256—259 redo
visade investeringsplanen för förevarande anslag för budgetåret 1968/69
föreskrev Kungl. Maj :t i beslut den 28 maj 1968 att i investeringsplanen
för Östra Spång skulle i stället för två elevförläggningar inom en kostnads
ram av 1 200 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1967 ingå tre monteringsfärdiga elevförläggningar inom en kostnadsram av 900 000 kr. enligt samma
prisläge. Sistnämnda byggnadsföretag redovisas i investeringsplanen för
nästa budgetår.
Jag avser att senare denna dag förorda att 515 000 kr. anvisas på tilläggsstat II till riksstaten för innevarande budgetår för igångsättning av om
byggnad av avdelningen Storgården vid Lövsta. I samband därmed redovisas
planerad tillbyggnad av avdelningen Matsbo vid Sundbo. Kostnadsramarna
för dessa företag utgör enligt prisläget den 1 april 1968 910 000 kr. resp.
190 000 kr. Medelsbehovet för dessa företag under innevarande budgetår
utgör 675 000 kr. resp. 150 000 kr. Då emellertid avsedd ombyggnad av av
delningen Tomasgården vid Vemyra (jfr prop. 1968: 155 s. 13) inte beräk
nas kunna sättas igång under innevarande budgetår avses de för detta företag
beräknade medlen tas i anspråk för arbetena på avdelningarna Storgården
och Matsbo. För att investeringsplanen skall omfatta samtliga aktuella bygg
nadsföretag har jag däri även angivit den beräknade medelsförbrukningen
under innevarande budgetår för dessa arbeten. För nästa budgetår har jag
beräknat medel för fortsättning av arbetena.
Under en följd av år har medel även för mera omfattande om- och till
byggnadsarbeten m. m. avseende ungdomsvårdsskolorna beräknats i staten
för statens allmänna fastighetsfond under utgiftsposten Reparations- och
underhållskostnader m. m., byggnadsstyrelsens delfond. Jag finner det
lämpligt, att medel för sådana arbeten nu beräknas under förevarande
investeringsanslag.
För att inom ramen för tillgängliga medel kunna påbörja vissa angelägna
företag, som delvis ännu inte redovisats, bar jag i investeringsplanen tagit
upp en kostnadsram på 2 500 000 kr. för diverse om- och tillbyggnadsarbeten
m. m. vid olika skolor. Denna ram bör få stå till Kungl. Maj :ts disposition.
De företag som kan bli aktuella är t. ex. ombyggnad av huvudbyggnaden
vid Morängen, ombyggnad av avdelningen Slottet vid Långanäs, ombygg
nad av elevhemmen Solbacken och Ekbacken vid Östra Spång, ombygg
nad av avdelningen Herrgården med flygel inklusive centralkök vid Fagared
samt ombyggnad av Tomasgården vid Vemyra. Det ankommer på Kungl.
Maj :t att besluta om och när byggnadsföretag av här ifrågavarande slag
skall sättas igång.
Jag är f. n. inte beredd att ta slutlig ställning till frågan om den framtida
användningen av Bistagården och förutsätter att fastigheten tills vidare
under budgetåret 1969/70 skall av socialstyrelsen få användas som kursgård.
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INVESTERINGSPLAN
(1 000-tal kr.)

Kostnadsram
Byggnadsföretag
1.4.67
1

2

1.4.68
3

Medelsförbrukning
Faktisk
t. o. m.
30.6.68

68/69

69/70

4

5

6

Beräknad för

Bygg
start
mån/år

Färdigt
mån/år

7

8

A. Företag avsedda att
påbörjas under 1969/70
Långanäs

Elevförläggning.................

300

300

—

—

300

9.69

1.70

300

300

—

—

300

9.69

1.70

300

300

—

—

75
300

10.69
9.69

10.70
1.70

—

—

2 390

11

200

1 004
191

300
80

50
76
4

2.69
6.67
6.67

8.69
7.68
12.67

400

25

12.68

4.69

Fagared

Elevförläggning.................
Olika skolor

Elevarbeten med idrotts
planer...............................
Elevförläggning.................
Diverse om- och tillbyggnadsarb. m. m................
Summa A

100

2 500
900

3 500

1415

B. Företag som påbörjats
eller är avsedda att påbör
jas före 1.7.1969
Lövsta

Skolverkstad.......................
Skolbyggnad.......................
Panncentral........................
Vissa elevhem, modernise
ring...................................
Avd. Storgården, om
byggnad ..........................

325
1 350
290

335
1 380
275
430

—

910

—

675

200

12.68

7.69

410
510
185

400
495
185

362
465
171

38
25

—

11.65

10

4

10.64
2.67
2.67

247

247

206

30

10

10.67

7.68

1 575

1 575

1 428

130

17

11.66

12.67

270

250

242

8

__

3.66

8.66

80
30
51

80
25
145

68

12
5

10

12.65
11.65

8.66
8.66

135

—
—

1.66

20

Långanäs

Mekanisk verkstad............
Elevförläggning.................
Avd. Torpet, tillbyggnad

5

2.68

7.67

Fagared

Två bostadshus..................
Sjuk- och behandlingsavdelning.............................
Forsane

Maskinhall m. m................
Specialavdelning, tillbygg
nad....................................
Verkstadsförråd.................
Ett personalbostadshus ..

8.66
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Sundbo
Två personalbostadshus..
Växthus................................
Bilverkstad, tillbyggnad..
Adm. lokaler, ombyggnad
Mekanisk verkstad............
Specialavd., om- och tillbyggnad...........................
Elevförläggning.................
Avd. Matsbo, tillbyggnad.

4

3

2

6

80
—
300
105
650

—
35
5
300

9.68

12.68
12.68
12.68

6.69
6.69
11.69

50
45
35

12.68

1.69
2.69

6.69
4.69
7.69

34
15

—

—

11.65
11.65

12.66
12.66

—

250

15

12.68

4.69

480

477

86

86

3
—

635

634

1

—
—
—

2.64
7.64
2.64

11.64
2.65
11.64

1 102

1 100

415

1 099
—

1
200

—

400

200

8.63
3.69

9.64
12.69

298

305

47

250

8

10.67

10.68

142

122

122

—

—

4.65

11.65

1 025
1 695
435

1 005
1 660
435

984
1 623
419

21

—
—

9.63
1.66
1.66

10.64
5.67
5.67

81

81

18

60

2

6.67

11.68

35

35

35

12.62

11.65

190
300

180
300

179
—

1
200

100

5.62
3.69

11.65
8.69

425
900

425
900

372
—

53
300

—
550

6.64
6.69

6.65
11.69

~~

11.65

12.66

3.64
4.64
10.67
11.65

10.65
10.65

110
1 000

123
55
—
—
—

—
—
—

340
350
190

—
—
—

280
300
150

Råby
Sjuk- och behandlingsavd.
Elevförläggning.................

1 075
385

1 075
370

1 041
355

Vemyra
Tegegården, ombyggnad .

—

270

Johannisberg
Elevförläggning.................
Bilverkstad, ombyggnad .
Bilverkstad..........................

505
90
647

H ammargården
Växthus................................
Snickeriverkstad, tillbyggnad ..........................
Bärby
Nio bostadshus...................
Sjukavdclning och kök. . .
Elevförläggning II............
Yttre planering och bollplan..................................
Flyttning av trädgårdsanläggning..........................
Yttre ledningar och
planering........................
Elevförläggning III...........
Östra Spång
Verkstadspaviljong...........
Elevförläggning I—III. ..

8

10.67
10.62

214
55
—
—
—

Gräskärr
Nio bostadshus...................
Snickeriverkstad................

7

5
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214
55
340

37
16

10

—

6.66

Ryagården
Adm. lok. i Ljunghaga. . .
Sjuk- och behandlingsavdelning.............................
Verkstadspaviljong...........
Ett bostadshus...................
Ekhaga, tillbyggnad.........
Tillbyggnad av arbetslo
kaler för trädgårdsanläggning..........................

96

96

87

9

738
565
130
92

738
565
130
85

700
548
84
71

38
17
45
14

—
—

102

102

82

20

—

9.65

6.66

Brättegården
Skolbyggnad, tillbyggnad

145

145

134

11

—

11.66

5.67

1
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Mottagningsavd., tillbyggnad ..........................

183

183

170

13

—

11.66

5.67

Eknäs
Gymnastikbyggnad...........

550

510

487

20

3

3.67

11.67

771

783

714

65

4

11.66

1.68

606
282

725
282

512
150

209
130

4

11.66

2

11.67

1.68
8.68

100

101

75

25

1

11.66

1.68

427

427

426

1

—

9.63

9.64

440

350

348

2

9.62

8.63

200

200

61

600

1 650

130
1 270

9
295

7.67
1.69

10.69
10.69

21 449

26 282

16 621

7 249

2 065

Bislagården
Ett bostadshus...................

39

39

38

1

—

Härsjögården
Elevförläggning.................
Verkstad, tillbyggnad ...

55
25

55
25

46
17

9

—

8

—

Summa C

119

119

101

18

Summa A—C

22 468

29 901

16 722

Morängen
Elevförläggning.................
Verkstad och administration...................................
Två personalbostadshus..
Yttre arbeten och planering....................................
Häkanstorp
Förläggningsbyggnad. . ..
Yttre ledningar och planering....................................
Olika skolor
Elevarbeten med idrottsplaner...............................
Personalbostäder...............
Summa B
C. Övriga företag

7 267

Utgår
»
»
'

4 455

Anslagsberäkning
(1 OOO-tal kr.)

Medelstillgång
Medelsreservation 1.7.1968.................
Anslag för 1968/69
på riksstaten....................................
på tilläggsstat I................................
på tilläggsstat II..............................
Anslag för 1969/70 (förslag)...............

2 250
3 295
515
2 250

Summa

11 722

Beräknad medelsförbrulming
3 412

1968/69.................................. ...............
1969/70................................... ...............
Summa

7 267
4 455
11 722

Jag kommer senare denna dag att förorda att ett belopp av 515 000 kr. an
visas på tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1968/69. Det erforderliga
an slagsbeloppet för budgetåret 1969/70 blir därmed 2 250 000 kr.
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Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Vissa byggnadsarbeten m. m. vid ungdomsvårds
skolorna för budgetåret 1969/70 anvisa ett investeringsanslag av 2 250 000 kr.
6. Vissa byggnadsarbeten m.m. vid statens vårdanstalter för alkoholmissbnikare

För innevarande budgetår har till detta ändamål anvisats ett investeringsanslag av 1,6 milj. kr.

Byggnadsstyrelsen
Styrelsen föreslår att 1 650 000 kr. anvisas för olika byggnadsföretag under
budgetåret 1969/70. Behållningen på anslaget vid utgången av budgetåret
1968/69 beräknas till 840 000 kr. För budgetåret 1969/70 torde medelsför
brukningen enligt styrelsen uppgå till 2 490 000 kr.
I investeringsplanen för innevarande budgetår har vissa byggnadsföretag
tagits upp med högre eller lägre kostnadsram än vad som förutsatts vid
medelsanvisningen, ökningen av kostnadsramarna, inberäknat merkost
nader beroende på den allmänna stegringen av byggnadskostnaderna, upp
går enligt byggnadsstyrelsen till sammanlagt 159 000 kr. och avser i huvud
sak ombyggnad av ladugård till betongverkstad, renovering m.m. av el
anläggning och nybyggnad av vårdavdelning vid Venngarn. Minskningen upp
går till sammanlagt 240 000 kr. och hänför sig väsentligen till kostnader för
anordnande av Runnagården och utbyggnad av vattenledning vid Gudhem.
För nästa budgetår föreslår styrelsen att byggnadsarbeten påbörjas för
ny verkstad vid Venngarn, renovering av elanläggningar m. m. vid Venn
garn och Svartsjö samt tillbyggnad av verkstad vid Gudhem.

Departementschefen
Upprustningen av Venngarnsanstalten fortsätter. Projektering av verk
staden och slutetappen av elanläggningsarbetena vid anstalten pågår. Bygg
nadsarbetena bör sättas igång under budgetåret 1969/70. I början av samma
budgetår beräknas en ny vårdavdelning med 24 platser bli färdig vid an
stalten. Vidare bör, i huvudsaklig överensstämmelse med byggnadsstyrelsens
förslag, arbeten för upprustning av elanläggning vid Svartsjö och för till
byggnad av verkstad vid Gudhem påbörjas under nästa budgetår.
I samråd med byggnadsstyrelsen har gjorts upp en investeringsplan för
statens vårdanstalter. Jag förordar att den investeringsplan som jag kommer
att redovisa i det följande godkänns. Inom ramen för tillgängliga medel
bör byggnadsstyrelsen ha möjlighet att bestrida merkostnader som föranleds
av en ev. allmän byggnadskostnadsstegring. Det ankommer på Kungl. Maj :t
att vidta därav föranledda ändringar samt att inom investeringsplanens ram
omdisponera medel till andra byggnadsföretag än de som redovisats i den
investeringsplan som ligger till grund för beräkningen av anslagsbehovet.
9* — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 7
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Investeringsplan
(1 OOO-tal kr.)

Medelsförbrukning

Kostnadsram

Faktisk
t. o. m.
1967/68

Byggnadsföretag
1.4.67

1.4.68

Bygg
start
mån/år

Beräknad för
1968/69

Färdigt
mån/år

1969/70

A. Företag avsedda att
påbörjas 1969/70

Svartsjö
Elarbeten 1967...................

—

Venngarn
Verkstad..............................
Elarbeten 1967...................
Gudhem
Verkstad, tillbyggn............

1 340

—

—

350

11.69

2.71

3 250
825

—

—

2 200

800

—

—

400

8.69
8.69

6.70
8.71

—

1

----

—

200

11.69

9.70

2 242

2 242

2 179

63

—

10.64

2.66

470

455

—

400

50

11.68

6.69

988
595

988
610

940
99

48
490

—
10

9.64
9.68

8.65
5.69

536
927

625
955

518

95
500

5
400

1.67
1.69

10.67
10.69

4 140
315

4 142
225

—

—

3

—

—

—

12.58
11.67
Utgår

6.64

80

—

4 142
142
13

870
450
140
155

870
450
140
155

869
425
135
154

1
20

—

10.64

5
1

—
—

9.58
2.64
2.64
2.64

4 875

4 740

4 622

100

18

12.64

10.67

22 012

16 707

1 803

3 640

—

B. Företag som påbörjats
eller är avsedda att påbörjas före 1.7.1969

Svartsjö
Sjukavdelning m. m..........
Anslutning till Kungsgårdens vatten och avlopp
Venngarn
Panncentral........................
Elarbeten 1966...................
Ombyggnad av ladugård
till betongverkstad....
Öppen avd. 24 pl...............
Gudhem
Vårdanstalt (inkl. idrottsplan).................................
Vattenförsörj ning..............
Läkarbostad........................
Brotorp
Sluten avdelning m. m. . .
Bostäder..............................
Ett bostadshus...................
Direktörsbostad.................
Runnagården
Vårdanstalt, inkl.
markförvärv........................
Slutredovisade under
1967/68............................
Summa

1 Kostnadsram ej fastställd

4

2.68

8.68

11.64
11.64

2 469

2 528
20 031

—

1

1
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Anslagsberäkning
(1 000-tal kr.)

Medelstillgäng
Behållning 1.7.1968 ............... ...............
Anslag lör 1968/69................... ...............
Anslag för 1969/70 (förslag).. ...............

Beräknad medelsförbrukning
943
1 600
2 900

Summa 5 443

1968/69
1969/70

.................................. .................
.................................. .................

1803
3 640

Summa 5 443

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Vissa byggnadsarbeten m. m. vid statens vård
anstalter för alkoholmissbrukare för budgetåret 1969/70
anvisa ett investeringsanslag av 2 900 000 kr.
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IV. Statens utlåningsfonder
1. Statens bosättningslånefond

Från fonden lämnas bosättningslån till trolovade eller äkta makar och
till ensamstående föräldrar. Lånens maximibelopp är 5 000 kr. Lånen utläm
nas utan säkerhet. Bestämmelserna återfinns i kungörelsen den 29 juni
1946 (nr 570) om statliga bosättningslån (ändrad senast 1967:200).
För innevarande budgetår har anvisats 17 milj. kr. Sedan låneverksamheten började har t. o. m. innevarande budgetår anvisats tillsammans ca
163 milj. kr.
Fullmäktige i riksbanken

Anslagsframställning
Utvecklingen av låneverksamheten framgår av följande sammanställning.
Nya lån
Budgetår
Antal
1962/63....................................................
1963/64...................................................
1964/65...................................................
1965/66...................................................
1966/67...................................................
1967/68...................................................
1968/691...................................................
1969/701...................................................

6 729

7 546
8 953
10 829
11 084
9 419
10 000
10 000

Medelbelopp Totalbelopp
kr.
milj. kr.
2 888

3
3
4
4
4
4
4

301
493
177
353
434
600
600

19,4
24,9
31,3
45,2
48,3
41,7
46,0
46,0

Avbetalningar
milj. kr.
13,9
15,0
17,4
21,2

27,3
33,1
36,0
39,0

1 Beräknat

Antalet nya lån under budgetåret 1967/68 var lägre och återbetalningarna
större än vad som förutsatts i fullmäktiges tidigare anslagsberäkningar. Mot
en beräknad medelsåtgång budgetåret 1967/68 av netto 24 milj. kr. blev den
faktiska åtgången endast ca 8,6 milj. kr. Även för budgetåret 1968/69
förutser riksbanksfullmäktige en lägre medelsåtgång än vad som tidigare
beräknats.
För innevarande budgetår räknar riksbanksfullmäktige med 10 000 nya
lån till ett medelbelopp av 4 600 kr. För nästa budgetår räknar fullmäktige
med oförändrad lånefrekvens och oförändrat medelbelopp för nya lån samt
en ökning av återbetalningarna till 39 milj. kr.
Med hänsyn härtill beräknar riksbanksfullmäktige att medelsbehovet
under nästa budgetår kommer att täckas av redan anvisade anslagsmedel,
vilket framgår av följande sammanställning (milj. kr.).
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Behållning den 1 juli1968 ..............................................................
Anslag 1968/69 ..............................................................................................

21,7
17,0

Disponibelt 1968/69 ..........................................................................

§8/7

Utbetalningar 1968/69 ......................................................................
Amorteringar på tidigare lån........................................................

46,0
36,0

Behållning den 1 juli1969 ..............................................................
Utbetalningar 1969/70 ......................................................................
Amorteringar på tidigare lån........................................................

46,0
39,0

Återstående belopp vid budgetårets utgång, avrundat ....

10,0
28,7
7,0
22,0

Med hänvisning till beräkningarna föreslår riksbanksfullmäktige att an
slaget för budgetåret 1969/70 förs upp med ett formellt belopp av 1 000 kr.

Förslag om ändrade lånevillkor
Riksdagen har i enlighet med statsutskottets förslag i skrivelse till Kungl.
Maj :t (SU 1967: 5, rskr 5 och SU 1968: 5, rskr 5) begärt en översyn beträf
fande vissa av de regler som gäller för statliga bosättningslån. På Kungl.
Maj :ts hemställan har riksbanksfullmäktige verkställt denna översyn och
redovisat resultat därav till Kungl. Maj :t.
Riksbanksfullmäktige framhåller att de normer beträffande sökandenas
inkomster som gäller vid prövningen av ansökningar om bosättningslån
regleras genom av fullmäktige utfärdade tillämpningsbestämmelser. I den
na fråga upplyser riksbanksfullmäktige att normgränsen för lånesökande-;
nas gemensamma inkomst höjdes från 25 000 kr. till 30 000 kr. i november
1966. Bestämmelserna är utformade på ett sådant sätt, att det finns möjlig
het att överskrida den angivna gränsen med hänsyn till förhållandena i de
individuella låneärendena. Denna möjlighet har också tillämpats i betydande
omfattning. Fullmäktige anmäler sin avsikt att liksom hittills följa ut
vecklingen i denna fråga och att fortlöpande anpassa tillämpningsbestämmelserna efter de ändrade förhållanden som kan inträda.
Den av riksbanksfullmäktige verkställda översynen av de i författning an
givna reglerna för bosättningslån har i första hand avsett de nuvarande kra
ven på trolovning eller giftermål. Liksom statsutskottet har fullmäktige där
vid avgränsat frågan till att gälla en långivning med familjepolitisk anknyt
ning. Riksbanksfullmäktige föreslår i denna fråga sådana ändringar i bosättningslånekungörelsen att bosättningslån kan beviljas även till dem som
stadigvarande sammanbor under äktenskapsliknande förhållanden. Vidare
föreslås som en allmän regel att lånet inte längre skall knytas till äkten
skapets ingående utan i stället till gemensam bosättning i familjebostad.
I anslutning härtill föreslås att den nuvarande regeln om att låneansökan
skall inges inom sex månader efter äktenskapets ingående ändras på så
sätt att lån enligt en huvudregel kan erhållas för den första bosättningen i
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gemensam familjebostad om ansökan görs inom sex månader från det den
gemensamma bosättningen har skett.
I samband med den verkställda översynen av lånevillkoren föreslår riks
banksfullmäktige även vissa andra ändringar i bosättningslånekungörelsen.
Sålunda föreslås att det bör finnas möjlighet att bevilja lån till endast en
av två lånesökande om särskilda skäl föreligger. Vidare föreslås att lånemöjligheten för ogift far eller mor skall stå till buds även före ett väntat
barns födelse. I övrigt innehåller fullmäktiges förslag ändringar i bosätt
ningslånekungörelsen av mera formell art.
Departementschefen

Jag biträder de förslag till ändringar i kungörelsen om statliga bosätt
ningslån som har lagts fram av riksbanksfullmäktige.
Det nu gällande maximibeloppet på 5 000 kr. för statligt bosättningslån
fastställdes år 1965. Med hänsyn till de kostnadsökningar som har inträffat
bör de nybildade hushållen få tillgång till en ökad bosättningskredit i de
förmånliga former som de statliga bosättningslånen erbjuder. Maximibe
loppet för bosättningslånen bör därför höjas den 1 juli 1969. Jag förordar
att det fastställs till 6 000 kr.
Höjningen av lånebeloppet kan beräknas öka fondens belastning med ca
10 milj. kr. under nästa budgetår. Jag räknar med att även denna ökning av
medelsbehovet under nästa budgetår täcks av den behållning som kan be
räknas på fonden vid ingången av budgetåret 1969/70. Med hänsyn härtill
bör anslaget för nästa budgetår föras upp med endast ett formellt belopp
av 1 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
a) godkänna den av mig förordade höjningen av maximi
beloppet för bosättningslån att gälla fr. o. m. den 1 juli 1969;
b) godkänna de av mig förordade ändringarna av grun
derna för statliga bosättningslån att gälla fr. o. m. den 1 juli
1969;
c) till Statens bosättningslånefond för budgetåret 1969/70
anvisa ett investeringsanslag av 1 000 kr.
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V. Fonden för låneunderstöd
1. Lån till anordnande av barnstugor

Till detta ändamål har för innevarande budgetår anvisats ett investeringsanslag av 8 milj. kr. På anslaget fanns vid ingången av budgetåret
1968/69 en reservation på 8,2 milj. kr.
Från anslaget utgår lån med högst 4 000 kr. per plats för nybyggnad,
om- eller tillbyggnad eller inköp av byggnad för barnstuga. Lån utgår till
lokaler som anordnas så att de kan användas för barntillsyn under minst
fem timmar per barn och dag, dvs. till daghem, gemensam barnstugeavdelning och fritidshem. Lånet utbetalas sedan byggnadsarbetena slutförts.
Lån kan inte erhållas, om statligt bostadslån beviljats. Lånebestämmelserna
återfinns i kungörelsen den 13 maj 1966 (nr 173) om statsbidrag och lån
till barnstugor (ändrad 1967:880).
Utöver lån utgår anordningsbidrag med högst 5 000 kr. per plats (an
slaget D 2).

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen beräknar anslagsbehovet för budgetåret 1969/70 till 16,3
milj. kr. Styrelsen föreslår att anslaget förs upp med detta belopp.

Föredraganden
På anslaget finns för utbetalningar under innevarande budgetår dispo
nibelt en reservation på 8,2 milj. kr. och ett anslagsbelopp av 8 milj. kr.,
dvs. tillsammans 16,2 milj. kr. En del av dessa medel kan beräknas stå
kvar på anslaget vid nästa budgetårs början. Med hänsyn härtill och med
beaktande av utbetalningsbestämmelserna beräknar jag anslagsbehovet för
budgetåret 1969/70 till 14 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Lån till anordnande av barnstugor för budgetåret
1969/70 anvisa ett investeringsanslag av 14 000 000 kr.

2. Lån till byggande av sjukhem
För innevarande budgetår har för detta ändamål anvisats ett investe
ringsanslag av 40 milj. kr.
Enligt kungörelsen den 29 maj 1964 (nr 411) om statslån till sjukhem
(ändrad senast 1967: 906) kan lån beviljas med högst 30 000 kr. per vård
plats för nybyggnad samt om- eller tillbyggnad av sjukhem för långva
rigt kroppssjuka och lättskötta psykiskt sjuka. Som villkor gäller bl. a.
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att byggnadsarbetena påbörjats under tiden den 25 november 1963—den 30
juni 1969. Högst 20 000 kr. per vårdplats kan förskotteras sedan bygg
nadsarbetena påbörjats.
Långivningen har hittills avsetts omfatta totalt 11 500 vårdplatser med
ett sammanlagt medelsbehov av 345 milj. kr. T. o. m. budgetåret 1968/69 har
anvisats totalt 270 milj. kr.

Socialstyrelsen
Vid utgången av budgetåret 1967/68 hade beviljats lån för ca 7 700 vård
platser. Förskott hade vid samma tidpunkt betalats ut för 6 768 vårdplatser
och slutbetalningar för 1 309 vårdplatser. Styrelsen räknar med följande
utbetalningar och medelsbehov för innevarande och nästa budgetår.
Disponibelt 1968/69.........................................................................................................
Beräknade utbetalningar 1968/69
förskott 3 000 platser...................................................................................................
slutbetalningar 3 500 platser.....................................................................................
Utgående reservation 30/6 1969...................................................................................
Beräknade utbetalningar 1969/70
förskott 1 500 platser..................................................................................................
slutbetalningar 4 000 platser.....................................................................................
Anslagsbehov 1969/70.....................................................................................................
Avrundat............................................................................................................................

122,7 milj.kr.
60,0
35,0
27,7

» »
» »
» »

30,0
40,0
42,3

» »
» »
» »

40,0

» »

Med hänsyn till svårigheterna att beräkna tiderna för utbetalning av
lånen föreslår styrelsen att anslaget för nästa budgetår tas upp med av
rundat 40 milj. kr.

Departementschefen
För att underlätta en snabb utbyggnad av långtidssjukvården infördes
genom beslut vid 1964 års riksdag (prop. 1964:85, SU 106, rskr 245) ett
tidsbegränsat statligt lånestöd till sjukvårdshuvudmännen för byggande av
sjukhem. Enligt gällande bestämmelser avser tidsgränsen för det statliga
lånestödet byggnadsföretag som påbörjats före den 1 juli 1969. Den gällande
låneramen omfattar 11 500 vårdplatser.
Fram till den nämnda tidpunkten beräknas igångsättningen av nya sjukhemsbyggen nu omfatta ca 13 500 vårdplatser. Jag förordar att tidsgränsen
för lånestödet slutgiltigt fastställs till den 1 januari 1970 och att lån får
utgå till de byggnadsföretag som satts igång före denna tidpunkt. Därigenom
kan sammanlagt ca 15 000 vårdplatser beräknas bli låneberättigande. Den
totala långivningen kan med hänsyn härtill beräknas öka från 345 milj. kr.
till 450 milj. kr.
Anslagsbehovet för budgetåret 1969/70 beräknar jag till 55 milj. kr. Till
sammans med en till ca 45 milj. kr. beräknad reservation på anslaget vid
ingången av budgetåret 1969/70 ges därmed utrymme för utbetalningar av
sjukhemslån med ca 100 milj. kr. under nästa budgetår.
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Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
a) godkänna den av mig förordade ändringen av grun
derna för statslån till sjukhem;
b) till Lån till byggande av sjukhem för budgetåret
1969/70 anvisa ett investeringsanslag av 55 000 000 kr.

3. Lån till nybyggnader vid erkända vårdanstalter för alkoholmissbrukare m. m.

Till detta ändamål har för innevarande budgetår anvisats ett investerings
anslag av 4,4 milj. kr., varav 3,2 milj. kr. på tilläggsstat.

Socialstyrelsen
Styrelsen överlämnar framställningar om lån till nybyggnader m. m. vid
de erkända vårdanstalterna Åsbrohemmet och Vårnäshemmet.
Socialstyrelsen tillstyrker lån till de byggnadsföretag m. m. och med de
belopp som framgår av följande sammanställning.

Vårdanstalt

A. Erkända vårdanstalter
Björstorp
Edshemmet
Holmahemmet
Lindåsen
Pålyckehemmet
Ribbingebäck
Romanäs
Rällsögården
Stornäset
Vårnäshemmet

Älvgården
B. Enskilda vårdanstalter
Arödshemmet
Dennicketorp
Solvikshemmet

C. Erkända och enskilda vårdanstalter

Byggnadsföretag m. m.

Tillstyrkta lån
1969/70
(1 000-tal kr.)

Vatten- och avloppsanläggning.. . .
Tillbyggnad av kök............................
Sjuk- och mottagningsavdelning
samt administrationslokaler............
Två vårdpaviljonger .......................
Ombyggnad av verkstad..................
Administrationsbyggnad och ombyggnad av sjukavdelning m.m..
Terapiverkstad....................................
Vatten- och avloppsanläggning. . . .
Ombyggnadsarbeten slutetapp....
Vatten- och avloppsanläggning. . . .
Kök etapp II.......................................
Vårdpaviljong.....................................
Verkstad...............................................
Vatten- och avloppsanläggning. . . .
Sjuk- och mottagningsavdelning...
Verkstad...............................................

75
250

Personalbostad....................................
Ombyggnad av ladugård till terapiverkstad...........................................
Förläggningsbyggnad med fritidslokaler...............................................
Förstärkning av panncentral och av
loppssystem .....................................

150

750
700
60
400
350
200

360
50
500
347
760
120

750
700

225
350
50

Rörelsekapital och maskinutrustning........................................... ........

200

Summa A—C (avrundat).................

7 350
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Departementschefen
F. n. finns 22 erkända och 23 enskilda vårdanstalter. Vid flertalet av
dessa har verkstadsdriften nu rustats upp. För lån till omkring 20 bygg
nadsföretag m. in. under innevarande budgetår beräknas ca 5,3 milj. kr.,
varav 4,3 milj. kr. avser företag som från sysselsättningssynpunkt ansetts
lämpliga att sätta igång under vintern 1968—1969. Vissa av de i socialsty
relsens anslagsframställning angivna byggnadsföretagen ingår bland dem,
som redan påbörjats.
För nästa budgetår beräknar jag medelsåtgången för lån till fortsatt
upprustning av anstalterna till 1,6 milj. kr.
Anslagsberäkning
(1 000-tal kr.)
Medelstillgång
Medelsreservation 1.7.1968.................
Anslag 1968/69......................................
Anslag 1969/70 (förslag).....................
Summa

Beräknad medelsförbrukning
1 551
4 400
1 000

6 951

1968/69....................................................
1969/70....................................................
Summa

5 351
1 600
6 951

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Lån till nybyggnader vid erkända vårdanstalter för
alkoholmissbrukare m.m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett
investeringsanslag av 1 000 000 kr.

4. Lån till utländska läkare för viss efterutbildning
Något anslag för detta ändamål finns inte upptaget i riksstaten för inne
varande budgetår.
Senast för budgetåret 1964/65 anvisades ett investeringsanslag av 1 000 kr.
till lån till utländska läkare för viss efterutbildning. Genom beslut den
9 juni 1967 medgav Kungl. Maj :t att anslaget fick disponeras även under
budgetåret 1967/68. Riksdagen har medgett fortsatt disposition av anslaget
under budgetåret 1968/69 (prop. 1968:75, SU 91, rskr 213). Behållningen
på anslaget var 781 118 kr. vid utgången av budgetåret 1967/68.

Socialstyrelsen
Från anslaget bestrids kostnader för lån till utländska läkare, som vistas
i Sverige och är i behov av ekonomisk hjälp under tid för provtjänstgöring
eller efterutbildning i syfte att erhålla behörighet att utöva läkaryrket inom
riket. Anslaget förutses behöva användas för detta ändamål även i fort
sättningen. Med hänsyn till behållningen på anslaget föreslås att 1 000 kr.
anvisas förbudgetåret 1969/70.
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Departementschefen
Jag biträder socialstyrelsens förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Lån till utländska läkare för viss efterutbildning
för budgetåret 1969/70 anvisa ett investeringsanslag av
1 000 kr.
Vad föredragandena sålunda med instämmande
av statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller
Hans Maj :t Konungen.
Ur protokollet:

Gunnel Anderson
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Register
Sid.

1

Översikt

1

Driftbudgeten
Femte huvudtiteln
A. Socialdepartementet m. m.

Kronor

10
11
12

1. Socialdepartementet.........................................................................
2. Kommittéer m. m..............................................................................
3. Extra utgifter.....................................................................................

6 210 000
6 000 000
350 000
12 560 000

B. Allmän försäkring m. m.

13
17
18
19
21
22
23
25

Inledning
1. Försäkringsdomstolen......................................................................
1 863 000
2. Försäkringsrådet...............................................................................
1 267 000
3. Riksförsäkringsverket......................................................................
31 900 000
4. Folkpensioner.....................................................................................*6 510 000 000
5. Ersättning till postverket för pensionsutbetalningar.............
14 000 000
6. Bidrag till sjukförsäkringen...........................................................
535 000 000
7. Vissa yrkesskadeersättningar m. m.............................................
600 000
7 094 630 000
C. Ekonomiskt stöd åt barnfamiljer m. m.

28
28
29
30
31
32

Inledning
1. Allmänna barnbidrag...................................................................... 1 600 000 000
2. Ersättning till postverket för utbetalning av allmänna barn
bidrag..............................................................................................
4 200 000
3. Bostadstillägg för barnfamiljer m. m..........................................
425 000 000
4. Ersättning för bidragsförskott......................................................
63 000 000
5. Omkostnader för statens bosättningslån...................................
440 000
2 092 640 000
D. Sociala serviceåtgärder

34
37

Inledning
1. Bidrag till social hemhjälp.............................................................

* Beräknat belopp

135 000 000
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Kronor

Sid.

38
39
40
41
42

255

2.
3.
4.
5.
6.

Bidrag
Bidrag
Bidrag
Bidrag
Bidrag

till
till
till
till
till

E.

anordnande av barnstugor.....................................
driften av barnstugor...............................................
kommunala familjedaghem...................................
ferievistelse för barn................................................
semesterhem m. m.....................................................

45
000000
46
000000
20
000000
4
100000
1
800000
251 900 000

Myndigheter inom hälso- och sjukvård, socialvård m. m.

Centrala och regionala myndigheter m. m.

44
47
48
49
50
52
53

1.
2.
3.
4.

Socialstyrelsen..................................................................................
Giftnämnden......................................................................................
Nämnden för sjukvårds- och socialvårdsbyggnader...............
Bidrag till sjukvårdens och socialvårdens planerings- och
rationaliseringsinstitut...............................................................
5. Länsläkarväsendet m. m................................................................
6. Statens socialvårdskonsulenter....................................................
7. Länsnykterhetsnämnderna............................................................

29 795 000
645 000
228 000
6 000 000
6 447 000
1 595 000
5 080 000
49 790 000

Vissa laboratorier m. m.

54
56
59
65
65
67
68

69

8. Statens strålskyddsinstitut............................................................
9. Statens institut för folkhälsan......................................................
Statens bakteriologiska laboratorium:
10.
Driftkostnader..............................................................................
11.
Inredning och utrustning..........................................................
12. Statens farmacevtiska laboratorium..........................................
13. Svenska farmakopékommittén m. m..........................................
14. Statens rättskemiska laboratorium.............................................
15. Statens rättsläkarstationer............................................................

4
10

183000
230000

32 634 000
1000
3 117 000
430 000
5
097000
3
410000
59 102 000
108 892 000

F. Öppen hälso- och sjukvård

72
76
77
78
79
80
81
83
84
86

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inledning
Läkemedel åt vissa kvinnor och barn........................................
Abortförebyggande åtgärder.......................... ..............................
Bidrag till försöksvis anordnad familjerådgivning...........
Bidrag till psykisk barna- och ungdomsvård..........................
Bidrag till S:t Lukasstiftelsen......................................................
Allmän hälsokontroll.......................................................................
Socialstyrelsens skärmbildscentral..............................................
Skyddsympningar............................................................................
Hälsovårdsupplysning.....................................................................

2 700 000
660 000
300 000
1 400 000
30 000
2 400 000
840 000
5 600 000
1 900 000
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Sid.

89
90
90
98

Kronor

10. Bidrag till driften av folktandvården.........................................
11. Bidrag till utrustning av polikliniker för folktandvård.........
12. Bidrag till nordiskt institut för odontologisk materialprov
ning .................................................................................................
13. Epidemiberedskap m. m.................................................................

G.

13 200 000
50 000
400 000
1 300 000
30 780 000

Universitetssjukhus m. m.

Karolinska sjukhuset:
101
109

1.
2.

Driftkostnader..............................................................................
Utrustning.....................................................................................

183 405 000
6 200 000

Akademiska sjukhuset i Uppsala:
110
114
117
119
119
123
126
128
129
131
132
133
135
138
142
143

3.
Avlöningar till läkare.................................................................
4.
Driftkostnader..............................................................................
5.
Utrustning.....................................................................................
6. Bidrag till viss utbildning m. m. vid Kungsgärdets sjukhus i
Uppsala...........................................................................................
7. Avlöning av vissa läkare vid sjukhusi Stockholm..................
8. Bidrag till vissa sjukhus i Stockholm m. m..............................
9. Bidrag till lasarettet i Lund...........................................................
10. Bidrag till Malmö allmänna sjukhus...........................................
11. Bidrag till vissa sjukhus i Göteborg............................................
12. Bidrag till lasarettet i Umeå.........................................................
13. Bidrag till regionsjukhuset i Linköping......................................
14. Utbildnings- och forskningsverksamhet vid läkarstationen i
Dalby läkardistrikt.....................................................................
15. Efterutbildning av viss sjukvårdspersonal m. m.....................
16. Kurser för vissa utländska läkare och tandläkare m. m. ...
17. Stipendier till studerande vid odontologisk fakultet.............
18. Nordiska hälsovårdshögskolan.....................................................

16 675 000
24 000 000
585 000
100
245
000
000
000
000
300
000

000
000
000
000
000
000
000
000

1 300
620
1 500
900
1 150
378 980

000
000
000
000
000
000

5
35
16
25
35
18
8

H. Övrig sjukhusvård m. m.

146
148
151
153
154
156
157
157
158
159

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Yipeholms sjukhus...........................................................................
Rättspsykiatriska stationer och kliniker...................................
Utrustning av vissa kliniker för psykiskt sjuka m. m...........
Bidrag till anordnande av kliniker för psykiskt sjukam. m.
Bidrag till driften av kliniker för psykiskt sjuka m. m.........
Bidrag till viss hälso- och sjukvård............................................
Bidrag till anordnande av radioterapevtiska kliniker...........
Förvaring och underhåll av viss sjukvårdsmateriel m. m. ..
Utrustning m. m. av beredskapssjukhus vid krig eller krigs
fara...................................................................................................
10. Viss krigssjukvårdsutbildning m. m..........................................

13 030 000
8 045 000
1 500 000
78 000 000
895 000 000
104 000 000
800 000
1 600 000
1 000
1 192 000
1 103 168 000
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Kronor

Sid.
1. Ungdomsvård m. m.

161
164
167
169
170
171
172

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inledning
Ungdomsvårdsskolorna:
Driftkostnader..............................................................................
Vård utom skola..........................................................................
Engångsanskaffning av inventarier m. m..............................
Personalutbildning.......................................................................
Ersättningar för skador vållade av vissa rymlingar m. fl. ..
Ersättningar till kommunerna enligt socialhjälps- och barnavårdslagarna m. m.......................................................................

56 280 000
6 385 000
1 100 000
310 000
350 000
12 000 000
76 425 000

J. Nykterhetsvård m. m.

174
177
179
180

1.
2.
3.

181

4.

184
186
187

5.
6.
7.

Inledning
Statens vårdanstalter för alkoholmissbrukare:
Driftkostnader..............................................................................
Utrustning m. m...........................................................................
Bidrag till anordnande av erkända vårdanstalter för alkohol
missbrukare m. m.........................................................................
Bidrag till driftkostnader vid erkända vårdanstalter för
alkoholmissbrukare m. m...........................................................
Bidrag till kommunala nykterhetsnämnder m. m...................
Utbildning och samverkan inom nykterhetsvården...............
Bidrag till Länkrörelsen m. m.......................................................

21 164 000
600 000
4 100 000
61 000 000
70 000 000
300 000
1 450 000
158 614 000

K. Viss rehabiliteringsverksamhet

189
190
191
192
193
194
196
198

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

198
200
201
202
203

8.
9.
10.
11.
12.

Inledning
Statens arbetsklinik.........................................................................
Invaliditetsförebyggande åtgärder m. m...................................
Bidrag till handikappinstitutet....................................................
Bidrag till vissa hjälpmedel för handikappade........................
Bidrag till vanföreanstalter m. m................................................
Bidrag till Eugeniahemmet...........................................................
Bidrag till anordnande av vissa institutioner för psykiskt
utvecklingsstörda.........................................................................
Bidrag till driften av särskolor m. m..........................................
Bidrag till De handikappades riksförbund...............................
Bidrag till Hörselfrämjandets riksförbund...............................
Bidrag till De blindas förening....................................................
Ersättning till postverket för befordran av blindskriftsförsändelser........................................................................................

1 345 000
27 300 000
3 700 000
60 000 000
15 600 000
4 040 000
10 000 000
35 000 000
350 000
420 000
1 540 000
960 000
160 255 000

L. Arbetarskydd och arbetsmedicin

205
205
207
209

Inledning
1. Arbetarskyddsstyrelsen...................................................................
2. Yrkesinspektionen............................................................................
3. Arbetsmedicinska institutet..........................................................

6 061 000
13 200 000
6 617 000
25 878 000
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Sid.

Kronor
M. Internationell samverkan

211
212
212
213
214
215

1.
2.
3.
4.
5.

Inledning
Socialattachéer..................................................................................
Internationellt socialpolitiskt samarbete...................................
Bidrag till världshälsovårdsorganisationen m. m....................
Vissa internationella resor.............................................................
Vissa internationella kongresser i Sverige.................................

480 000
2 595 000
4 040 000
60 000
50 000
7 225 000

Summa för driftbudgeten 11 501 947 000

Kapitalbudgeten
II. Statens allmänna fastighetsfond

216
225
230
236
237
243

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Utbyggande av karolinska sjukhuset...................................
9
Utbyggande av akademiska sjukhuset i Uppsala.............
15
Vissa byggnadsarbeten vid kliniker för psykiskt sjuka m. m.
Vissa byggnadsarbeten för rättspsykiatriska kliniker...........
Vissa byggnadsarbeten m. m. vid ungdomsvårdsskolorna ..
Vissa byggnadsarbeten m. m. vid statens vårdanstalter för
alkoholmissbrukare.....................................................................

700 000
000 000
4 500 000
6 500 000
2 250000
2 900 000
40 850 000

IV. Statens utlåningsfonder

246

1. Statens bosättningslånefond.........................................................

249
249
251

1. Lån till anordnande av barnstugor.............................................
2. Lån till byggande av sjukhem......................................................
3. Lån till nybyggnader vid erkända vårdanstalter för alkohol
missbrukare m. m.........................................................................
4. Lån till utländska läkare för viss efterutbildning...................

1000

V. Fonden för låneunderstöd

252

Summa för kapitalbudgeten
Totalt för socialdepartementet

ESSELTE AB. STHLM 68

814481

14 000 000
55 000 000
1 000
1
70 001
110 852

000
000
000
000

11 612 799 000

BILAGA 8 TILL STATSVERKSPROPOSITIONEN ÅR 1969

KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET

ÖVERSIKT
Kommunikationsdepartementets verksamhetsområde innefattar främst
transporter, post och tele, plan- och byggnadsväsende^ länsstyrelserna samt
kommunala frågor med anknytning till kommunallagstiftningen.
Åtgärderna inom transportsektorn präglas av strävanden att främja en
utveckling enligt de riktlinjer för den statliga trafikpolitiken som antogs
av statsmakterna år 1963. Genom de åtgärder som hittills vidtagits har SJ
fått förbättrade möjligheter att inom stora delar av transportmarknaden
effektivt konkurrera med lastbilsföretagen. SJ är sålunda inte längre skyl
digt att offentlighålla fraktavtal och har fått rätt att fördela sina vagnar till
kunderna efter företagsekonomiska bedömningar. Transportplikten på affärsbanenätet har upphävts och särskild ersättning ges för driften av de
olönsamma järnvägslinjer som upprätthålls av lokaliseringspolitiska eller
andra sociala skäl. Den yrkesmässiga lastbilstrafiken har i likhet med järn
vägstrafiken fått möjligheter att utvecklas mera fritt än tidigare. Det tra
fikpolitiska reformprogrammet är beroende av bl. a. bilskatteutredningens
provning av frågan om beskattning av de tunga lastbilarna och de frågor
rörande konkurrensförhållanden som behandlats av affärsverksutredningen. Utredningsarbetet och ställningstaganden i anslutning till dessa utred
ningars förslag är av stor betydelse i strävandena att åstadkomma kon
kurrens på mera likartade villkor mellan de olika trafikmedlen och därmed
för en samhällsekonomiskt bättre fördelning av transporterna. Särskilda
insatser för att upprätthålla en tillfredsställande trafikförsörjning i områ
den med svagt trafikunderlag är en betydelsefull del av den nya trafikpo
litiken. En arbetsgrupp med representanter för bl. a. Svenska kommunför
bundet har undersökt möjligheterna att komplettera och omstrukturera
den befintliga kollektiva trafiken i glesbygdsområden för att åstadkomma
en tillfredsställande trafikförsörjning. Arbetet har skett i form av en plane
ring av lokal trafikservice för Vilhelmina kommun och avsikten är att plane
ringen skall kunna tjäna som modell för andra kommuner med liknande
trafikförsörjningsproblem. Kostnader för sådan trafikservice kommer att
beaktas vid prövning av framställningar om extra skatteutjämningsbidrag.
Trafiksäkerhetsarbetet är inriktat på samordnade insatser av trafiksäkerhetsverket och de övriga myndigheter och organisationer som har upp1 —Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 1. Bil. 8.
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gifter på trafiksäkerhetsområdet. Planverket och vägverket har gemen
samt gett ut riktlinjer för stadsplanering med särskild hänsyn till trafik
säkerheten. Inom departementet övervägs åtgärder för en förbättrad sta
tistik som underlag för trafiksäkerhetsarbetet.
På grundval av ett särskilt tekniskt utvecklingsarbete har bestämmel
ser införts i syfte att begränsa luftföroreningarna från bensin- och dieseldrivna bilar.
SJ och postverket genomförde i maj förra året en genomgripande om
läggning av sina transporter som ett led i strävandena att effektivisera sin
verksamhet och förbättra sin service.
Flygtrafiken ökar starkt och präglas av utvecklingen mot större flyg
plan i linjetrafik och chartertrafik samtidigt som af färsflyg och annat allmänflyg expanderar. Inom den internationella civila luftfartsorganisatio
nen har Sverige tagit initiativ i syfte att få tillräckligt effektiva bestämmel
ser till skydd mot bullerstörningar från civila överljudsflygplan.
Inom handelsflottan och hamnväsendet fortsätter utvecklingen mot stör
re enheter och rationellare godshantering. En ny statsisbrytare kommer
att levereras i slutet av år 1969. I den mellanstatliga sjöfartsorganisationen
pågår ett omfattande arbete för att hindra oljeutsläpp från fartyg. En sär
skild överenskommelse om oljeskyddsberedskap i Nordsjön har utarbetats.
På uppdrag av departementet pågår vid radiofysiska institutionen i Lund
visst forsknings- och utvecklingsarbete rörande möjligheterna att genom
märkning av oljelaster med radioaktiva isotoper spåra fartyg som förorsakat
olj eföroreningar.
Teletrafiken fortsätter att öka och präglas av den snabba teletekniska
utvecklingen. På det internationella området gäller detta särskilt den kom
mersiella telesatellittrafiken.
Kommunikationsområdet har längre än flertalet andra verksamhetsom
råden präglats av nordiskt och internationellt samarbete. Detta samarbete
utvecklas snabbt till att avse flera frågor än tidigare och till frågor av
växande politisk betydelse. Vissa frågor, som exempelvis planerna på fast
öresundsförbindelse och ny storflygplats i öresundsregionen, är betydelse
fulla för samhällsplaneringen i vid bemärkelse.
Länsstyrelserna har under senare år i ökad utsträckning engagerats i
samhällsplaneringen, särskilt i regional utvecklingsplanering och miljövård.
Beslut om sammanläggningar av kommuner inom ramen för den pågående
kommunindelningsreformen har den 1 januari 1969 minskat antalet kom
muner i landet från 900 till 848.
Anslagen för nästa budgetår inom kommunikationsdepartementets verk
samhetsområde ökas med 409,4 milj. kr. till 4 247,5 milj. kr. Till detta
kommer större delen av utgifterna på driftstaterna för postverket, telever
ket, statens järnvägar och luftfartsverket. Dessa uppgår under innevarande
budgetår till 5 798 milj. kr. (exkl. avsättning till värdeminskningskonto).
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Miljarder godstonkiiometer

Järnväg

Fig. 1. Utfört inrikes godstransportarbete med lastbil, järnväg och fartyg

Antalet statsanställda inom departementets verksamhetsområde motsvara
de vid mitten av år 1968 156 500 helårsarbetande.
Transportsektorn
De statliga insatserna inom transportsektorn har koncentrerats till åt
gärder som syftar till att uppnå de mål för den allmänna trafikpolitiken
som antogs av statsmakterna år 1963.
Investeringarna inom samfärdselsektorn inräknat post- och teletjänster
uppgick under perioden 1963—1967 till i genomsnitt ca 4,9 miljarder kr.
per år eller 19 % av samtliga bruttoinvesteringar (exkl. reparationer och
underhåll). Av nämnda belopp — vari dock större delen av nyinköpen av
personbilar inte ingår — avsåg ca 2,8 miljarder kr. vägtrafik, ca 620 milj. kr.
sjöfart och ca 300 milj. kr. järnvägar.
De inrikes godstransporterna med järnväg, lastbil och fartyg (exkl. virkesbogsering) ökade under perioden 1960—1968 med i genomsnitt 7 %
per år. Motsvarande siffror för perioden 1950—1960 var 4,7 %. Lastbilar
nas andel av det totala godstransportarbetet har ökat från 21 % år 1950
till 52 % år 1967. Under samma tidrymd ökade andelen lastbilar med minst
åtta tons lastförmåga från 1 % till 15 % av hela lastbilsbeståndet.
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1000

< 2 ton

5-10 ton

2-5 ton

>10ton

Fig. 2. Antal lastbilar fördelade efter maximilast

De inrikes persontransporterna ökade med i genomsnitt 6,6 % per år
under perioden 1960—1968. Motsvarande siffra för perioden 1950—1960
var 9,6 %. Eftersom personbilarna dominerar trafiken torde personbilsbeståndets tillväxt relativt väl avspegla trafikökningen på det allmänna väg
nätet. En närmare redogörelse för vägtrafikens utveckling och vägarnas
standard lämnas i den allmänna översikten över vägväsendet.
Investeringar och drift avseende vägar och gator hålls på en fortsatt hög
nivå och för budgetåret 1969/70 föreslås ökade anslag. Sammanlagt beräk
nas vägan slagen uppgå till över 1,9 miljarder kr. Liksom under de närmast
föregående åren inriktas vägbyggandet i första hand på att förbättra de delar
av vägnätet, som är av särskild betydelse för näringslivets transporter, samt
på de viktigare trafiklederna i de större tätortsregionerna. Vägnätets bärig
het har successivt förbättrats. Ett axeltryck av 10 ton och ett boggitryck av
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Fig. 3. Utfört inrikes persontransportarbete

16 ton var i mitten av år 1968 tillåtet på 18 % av det statliga vägnätet. På
enbart riksvägnätet var motsvarande siffra 81 %.
För budgetåret 1969/70 föreslås, bortsett från vad som följer av vissa för
ändringar i anslagstekniken m. m., en ökning av vägbyggnadsanslagen med
30 milj. kr. Totalt föreslås att 1 025,2 milj. kr. investeras i allmänna och
enskilda vägar. Även driftanslagen höjs. Bortsett från nämnda ändringar i
anslagstekniken föreslås dessa anslag ökade med 47,5 milj. kr. Härvid har
anslaget till drift av statliga vägar räknats upp med ca 40 milj. kr. och till
drift av kommunala vägar och gator med 5 milj. kr. samt till drift av en
skilda vägar med 2,5 milj. kr. Sammanlagt föreslås en medelsanvisning un
der väganslagen om 1 958,4 milj. kr. Viss del av anslagen till byggande och
drift av statliga vägar skall liksom tidigare disponeras under särskilt beak
tande av utvecklingen på arbetsmarknaden i Värmlands, Kopparbergs, Gäv
leborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.
Under kapitalbudgeten föreslås för budgetåret 1969/70 investeringar för
54,4 milj. kr. i vägverkets förrådsfond.
Inom järnvägstrafiken ökade den transporterade godsmängden mellan
budgetåren 1966/67 och 1967/68 med 6 % medan antalet tonkm ökade med
5 %. Ökningen hänförde sig nästan helt till transport av lapplandsmalm.
En påtaglig ökning av vagnslasttransporterna under hösten 1968 kan tyda
på en mer allmän förbättring av den inhemska godstransportkonjunkturen.
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1000-tal bilar

Personbilsbestånd1
Nyregistreringar

Hl Skrotningar

Fig. 4 Bestånd, nyregistrering och skrotning av personbilar

För innevarande budgetår räknar SJ med att antalet tonkm med vagnslast
gods utom lapplandsmalm blir större än för föregående budgetår.
I persontrafiken minskade antalet resor mellan budgetåren 1966/67 och
1967/68 med 6 % till ca 51 milj. resor. Antalet personkm sjönk samtidigt
med 3 %. övergången till högertrafik i september 1967 medförde en viss
trafikökning för SJ. Efter den trafiktopp som orsakades av omläggningen
har persontrafikens nedgångstakt dämpats något. Resandetågplanen för
ändrades radikalt den 12 maj 1968. Antalet snabba fjärrtåg' utökades vä
sentligt, samtidigt som kortväga tåg med dålig beläggning ersattes med
bussar.
För budgetåret 1969/70 föreslås för SJ en investeringsram på 366,5
milj. kr., varav 85,4 milj. kr. avser arbeten och rullande materiel för lokal
trafiken i storstockholmsområdet.
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Fig. 5. SJ:s gods- och persontransportarbete

Ersättningen till SJ för driften av icke lönsamma järnvägslinjer ökas
från 205 till 215 milj. kr. på grund av ökat underskott på dessa linjer.
Härtill kommer ett särskilt anslag på 8,5 milj. kr. för avskrivning av inves
teringar i det trafiksvaga järnvägsnätet.
Godsomsättningen i utrikes sjöfart över de svenska hamnarna (exkl.
färjegods) minskade från år 1966 till år 1967 med 1,9 milj. ton (3 %)
till 53,7 milj. ton. Under första halvåret 1968 skedde dock en återhämtning
så att omsättningen under denna tid blev ca 14 % större än under motsva
rande tid år 1967. Det med färjor transporterade godset ökade från år 1966
till år 1967 med ca 13 % till 5,9 milj. ton. Ökningen faller främst på lastbilsgodset. De inrikes sjötransporterna ökade samtidigt med drygt 7 % till
10,4 milj. ton, huvudsakligen beroende på en ökning av oljetransporterna.
Världshandelsflottan ökade under budgetåret 1967/68 med ca 8 % till
inemot 188 milj. bruttoregisterton. Den svenska handelsflottans tonnage
steg samtidigt med drygt 7 % till 4,7 milj. ton.
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Fig. 6. Svenska fartyg fördelade efter bruttodräktighei

De svenska rederiernas intäkter i utrikes sjöfart — sedan utgifter på
utrikes ort fråndragits — minskade från år 1966 till år 1967 med 15 milj. kr.
till 1 549 milj. kr.
Nedgången i lotsningsfrekvensen har gått väsentligt snabbare än beräk
nat. Under de första tio månaderna 1968 minskade antalet utförda lots-,
ningar med 4 300, dvs. med drygt 9 %, jämfört med samma period 1967.
I avvaktan på särskild proposition till 1969 års riksdag med anledning av
sjöfartsutredningens förslag till ny organisation för sjöfartsverket beräknas
för budgetåret 1969/70 för sjöfartsändamål preliminärt på driftbudgeten
sammanlagt 120,8 milj. kr. Under sjöfartsverkets fond beräknas en investe
ringsram av 26,7 milj. kr. Den nya statsisbrytaren Njord kommer att leve
reras i slutet av år 1969.
Inom den civila luftfarten ökade under budgetåret 1967/68 antalet land
ningar på luftfartsverkets trafikflygplatser med 17 % jämfört med före
gående budgetår.
Totala antalet av- och påstigande passagerare ökade samtidigt med 11 %
till 4,4 milj. I utrikes reguljär fart blev ökningen 9 %, i inrikes reguljär
fart 15 % och i utrikes chartertrafik 6 %. Ankommande och avgående gods
ökade samtidigt med 12 % och post med 8 %.
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Fig. 7. Landningsfrekvenser på luftfartsverkets flygplatser

För budgetåret 1969/70 beräknas under luftfartsverkets fond investering
arna till 35,0 milj. kr. Därvid beräknas 13,8 milj. kr. för den nya flygplatsen
i Sturup och 6,3 milj. kr. för uppställningsplatser och för fortsatta utred
ningar om nytt stationsområde m. m. på Arlanda flygplats. Bland övriga
planerade större investeringar kan nämnas arbeten på Jönköpings och
Umeå flygplatser.
Driftbidraget till luftfartsverket beräknas för budgetåret 1969/70 till
8,5 milj. kr.
Beträffande utredningsarbetet har parkeringskommittén, 1960 års vägsakkunniga och transportforskningsutredningen under år 1968 avgivit
betänkanden. En särskild utredning om lokal trafikservice har utförts
i form av en modellplanering med utgångspunkt från förhållandena i Vil
helmina kommun. Under åren 1967 och 1968 har flera utredningsarbeten
inom sjöfartens område avslutats bl. a. rörande Vänerns och Vätterns för1* —Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 8.
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bindelser med västerhavet, sjöfartsverkets organisation, lots- och fyrvä
sendets organisation, Falsterbokanalen och sjömansregistreringen.
I fråga om det internationella samarbetet kan erinras om att danska
och svenska ämbetsmannadelegationer tillsattes i februari 1968 med upp
gift att i samarbete förbereda regeringsöverläggningar i sådana frågor
rörande fast förbindelse över Öresund och storflygplats i öresundsregionen
som är gemensamma för de båda länderna. Delegationerna har under år
1968 kompletterat och reviderat utredningsmaterialet. En kompletterad ut
redning om flygbullerproblemen är nu på remiss i Sverige och regeringsöverläggningär torde därför kunna påbörjas tidigast under februari 1969.
Inom Europeiska transportministerkonferensen (CEMT), som inriktar
sitt arbete främst på transportekonomiska och transportpolitiska frågor
samt på trafiksäkerhetsfrågor, fortsätter arbetet med att få till stånd
lättnader i de restriktiva system för den internationella godstrafiken på
landsväg som f. n. tillämpas i många länder. Vidare behandlas frågor om
kombinerade transporter och inom järnvägsområdet bl. a. den internatio
nella taxestrukturen och förberedelserna för införande av automatkoppling.
Sverige är värdland för 1969 års ministermöte, som hålls i Stockholm i
juni.
Inom Centralbyrån för internationella järnvägstransporter fortsätter för
beredelserna för revidering av de internationella fördragen angående godsoch personbefordran på järnväg (CIM och CIV).
Sverige har i anslutning till bl. a. den växande containertrafiken arbetat
för en bättre samordning av land- och sjötransporterna och genom insatser
i bl. a. FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE) och i CEMT verkat
för att utvecklingen av denna transportform underlättas.
Arbetet på att främja fria och rationella internationella sjötransporter
fortsätter främst inom OECD och den s. k. Consultative Shipping Group
(CSG), ett organ för sjöfartsministrarna i tolv länder, däribland Danmark,
Finland, Norge och Sverige. Vidare har vid den andra världshandelskonferensen (UNCTAD 11) i New Delhi antagits en rad resolutioner ägnade att
främja utvecklingsländernas strävanden att bygga upp egna handelsflottor.
Härvid har från svensk sida understrukits vikten av att detta arbete sker på
ekonomiskt och konkurrensmässigt sunda villkor. Likaså fortsätter arbetet
på det sjöfartstekniska och nautiska området inom bl. a. Mellanstatliga
rådgivande sjöfartsorganisationen (IMCO). Inom IMCO pågår arbete bl. a.
med att utarbeta förslag till skärpta krav på fartygs utrustning samt till
strängare regler för hanteringen av oljelaster och för oljeutsläpp från
fartyg.
Förslag till samarbetsavtal mellan staterna vid Nordsjön, bl. a. Sverige,
om åtgärder mot oljeskador har utarbetats. Förslaget avses att godkännas
från svensk sida.
Vid den internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO) försam-
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lingsmöte i september 1968 fattades ett flertal för luftfarten betydelsefulla
resolutioner, bl. a. en på förslag av Sverige m. fl. länder rörande åtgärder
till begränsning av skadeverkningar av civilt överijudsflyg. Ett flertal bi
laterala luftfart sförhandlingar rörande SAS trafikrättigheter har förts. Den
sedan länge rådande protektionismen på luftfartsområdet tenderar att
hårdna ytterligare, vilket i hög grad komplicerar förhandlingarna.
Flera bilaterala förhandlingar har förts också om vägtransportfrågor.

Trafiksäkerheten

Trafiksäkerhetsarbetet har under det gångna året i betydande utsträck
ning varit inriktat på att följa upp trafik- och olycksfallsutvecklingen efter
omläggningen till högertrafik och att genom olika åtgärder vidmakthålla
och stärka det trafikmedvetande hos allmänheten, som blev resultatet av de
särskilda trafiksäkerhetsinsatserna i samband med omläggningen. Antalet
dödade och skadade i vägtrafikolyckor och antalet inregistrerade bilar fram
går av följande tabell.
I vägtrafikolyckor döda och skadade personer samt antalet inregistrerade bilar.

År
1960..........................................................
1961..........................................................
1962.............................................
1963.........................................................
1964..........................................................
1965..........................................................
1966.....................................................
1967.......................................................
l:a kv...................................................
2:a kv...................................................
3:e kv...................................................
4:e kv...................................................
1968
l:a kv...................................................
2:a kv...................................................
3:e kv...................................................

Svårt
skadade

Lindrigt
skadade

Inregistre
rade bilar

036
083
123
217
308
313
313
077
265
257
245
310

2 983
3 031
2 942
3 068
3 370
3 158
H 700
5 304
874
1 424
1 387
1 619

18 553
19 867
19 496
20 332
21 565
20 460
*16 730
15 697
3 103
3 817
4 280
4 497

1
1
1
1

324 000
439 000
562 000
697 000
1 810 000
1 935 000
2 034 000
2117 000
2 039 000
2 077 000

186
240
290

935
1 486
1 757

2 707
4 083
4 565

2 109 000
2 153 000

Dödade
1
1
1
1
1
1
1
1

2 102 000

2 117 000

1 Fr. o. m. januari 1966 är principerna för redovisningen av skadade på svårt och lindrigt
skadade ändrade.

De i anslutning till högertrafikomläggningen tillämpade hastighetsbegräns
ningarna ersattes i maj 1968 av ett system med differentierade hastighetsbe
gränsningar, enligt vilket gränserna 90, 110 eller 130 km/tim. tillämpas
beroende främst på vägarnas beskaffenhet. Efter att 110-kilometersgränsen
tillfälligt slopats under semestertrafikperioden återinfördes den i begrän
sad omfattning i september.
Inom Nordisk vägtrafikkommitté pågår en överarbetning av kommitténs
förslag till gemensamma nordiska trafikregler med hänsyn till de syn
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punkter som kommit fram vid remissbehandlingen i de fyra länderna.
I FN:s regi har under oktober—november 1968 hållits en vägtrafikkon
ferens i Wien. I anslutning härtill har två konventioner upprättats — en
om trafikregler och en om vägmärken — vilka undertecknats för Sveriges
del. Gemensamma nordiska förslag och yrkanden, grundade bl. a. på ställ
ningstagandena inom Nordisk vägtrafikkommitté har i allt väsentligt
beaktats i konventionerna. Inom CEMT och ECE pågår diskussioner om
utarbetande av europeiska överenskommelser till komplettering av dessa
båda världskonventioner. Inom CEMT och ECE fortsätter dessutom arbetet
med olika trafiksäkerhetsfrågor.
På grundval av förslag av departementets expertgrupp på bilavgasområdet har nya bestämmelser meddelats, som syftar till att begränsa luft
föroreningarna från bensin- och dieseldrivna fordon. Inom trafiksäkerhetsverket pågår arbete på att med hänsyn till de resultat som nåtts vid för
handlingar inom ECE fastställa vissa bullergränser för fordon. Vidare be
drivs inom verket ett omfattande arbete på att fastställa och vidareutveckla
normerna för fordonens beskaffenhet och utrustning från säkerhetssyn
punkt.
Statens planverk och statens vägverk har gemensamt gett ut riktlinjer för
stadsplanering med särskild hänsyn till trafiksäkerheten, vilka redan börjat
tillämpas i det kommunala planeringsarbetet.
Under år 1968 har bilregisterutredningen lagt fram ett principbetänkande,
som behandlar de grundläggande frågorna om registreringsorganisationen,
registrets utformning och användning etc.
Under året har en sakkunnig tillkallats för att överväga frågan om skol
skjutsarnas trafiksäkerhet. Vidare har en arbetsgrupp tillsatts för att
se över bestämmelserna angående typ- och registreringsbesiktning av
nya fordon. Inom departementet övervägs åtgärder för en förbättrad sta
tistik som underlag för olika åtgärder på trafiksäkerhetsområdet.
Den förberedande utredning om konsumentupplysning avseende person
bilar, vilken en sakkunnig inom departementet utfört under år 1967, har
överlämnats till konsumentutredningen som enligt särskilda tilläggsdirektiv
skall pröva också denna fråga.

Postverket
Efterfrågan på postverkets tjänster dämpades under budgetåret 1967/68
beroende på konjunkturavmattningen. Sålunda minskade postvolymen
med 1 % jämfört med en ökning om 3,2 % under föregående budgetår.
Nedgången kunde främst hänföras till budgetårets två första kvartal,
medan det under fjärde kvartalet inträdde en markant förbättring. Kas
saomslutningen ökade under budgetåret med 13 % till 824 miljarder kr.
Postverkets intäkter uppgick till 1 823 milj. kr. Efter avsättning för av- och
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nedskrivningar m. m. blev nettoöverskottet 6 milj. kr.
Beträffande postbefordringen karakteriseras verksamheten av fortsatta
ansträngningar att vidmakthålla och bygga ut servicen till allmänheten.
Urbaniseringen nödvändiggör kraftigt utbyggda postala anordningar i tät
orterna. På landsbygden sker en successiv förbättring genom motorisering
och utvidgning av lantbrevbäringen.
Ett intensivt rationaliseringsarbete bedrivs enligt ett av verkets styrelse
antaget aktionsprogram. Detta förutsätter bl. a. anskaffning av halvauto
matiska brevsorteringsmaskiner i de större tätortsregionerna. Utvecklings
arbete med sikte på senare övergång till en mera utvecklad automation i
brevsorteringen ingår också i planerna. Det postnummersystem som införts
i mars 1968 är delvis att se som ett led i förberedelserna för en mera syste
matiskt genomförd maskinell brevsortering. I anslutning till aktionspro
grammet sker vidare en ökad mekanisering av paketsorteringen. I städernas
villaområden pågår en motorisering av brevbäringen, vilken bedöms resul
tera i ganska betydande arbetstidsbesparingar. I anslutning härtill har en
beställning lagts ut på ett större antal specialbyggda brevbärarbilar, som
skall levereras successivt till postverket under en fyraårsperiod. För att
effektivisera postutdelningen har postverket även börjat genomföra ett
prestationslönesystem i brevbäringen.
I samband med de ändringar som statens järnvägar den 12 maj 1968
vidtagit i tågtrafiken har även postverket genomfört den planerade om
läggningen till en ny transport- och sorteringsorganisation. Omläggningen
har inneburit betydande påfrestningar för postverket trots ett omfattande
förberedelsearbete. För att säkerställa de serviceförbättringar, som den nya
transport- och sorteringsorganisationen möjliggör, har postverket redan
vidtagit olika åtgärder och ytterligare insatser planeras.
Postbanken uppvisar fortsatt expansion. Postgirorörelsens omsättning
steg under år 1968 med drygt 20 % mot 10 % under föregående år. Till den
kraftiga uppgången bidrog en viss omläggning av statliga myndigheters be
talningsrutiner. Inlåningen i postsparbanksrörelsen ökade med 6 % jäm
fört med 8 % under år 1967. Det av postbanken förvaltade kapitalet ökade
med ca 700 milj. kr. under år 1968 och uppgick vid årets slut till ca 13 mil
jarder kr.
Investeringarna för postverket avser i huvudsak större byggnadsföretag
samt inköp av motorfordon. För budgetåret 1969/70 föreslås investerings
ramen öka med 18,1 milj. kr. till 39,2 milj. kr. I detta belopp har inräknats
medel för den under innevarande budgetår påbörjade tillbyggnaden av
postgirohuset i Stockholm.

Televerket
Utvecklingen inom televerket kännetecknas av en fortsatt expansion av
telefon- och telexrörelsen. Telegramtrafiken uppvisar däremot en tillbaka-
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gång, vilket beror bl. a. på att en del av denna trafik övertas av telexnätet.
Ett representativt mått på telefonrörelsens tillväxttakt utgör ökningen
av antalet installerade telefonapparater, vilken under senare år varit ca
5 % per år. För budgetåret 1967/68 var ökningen i absoluta tal ca 180 000
apparater. Totala antalet telefonapparater passerade under året fyramiljonersstrecket och uppgick vid budgetårets slut till 4 023 000. Antalet telefon
apparater per 1 000 invånare i landet var vid samma tidpunkt drygt 500,
en telefontäthet som överträffas endast av USA. Det beräknas att över 90 %
av landets hushåll hade åtminstone ett telefonabonnemang, vilket innebär
att Sverige i fråga om abonnemangstäthet intar första platsen i världen.
Även telefontrafiken har under senare år vuxit kraftigt, samtidigt som
den i allt större utsträckning automatiserats. Under budgetåret 1967/68
ökade antalet inländska rikssamtal med ca 5 % till ca 662 milj. Av dessa
utväxlades ca 98 % helautomatiskt. I början av 1970-talet beräknas automatiseringen för all inländsk telefontrafik vara helt genomförd. Även stör
re delen av trafiken till de nordiska grannländerna och till Storbritannien
och Västtyskland beräknas vara automatiserad då.
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Antalet telexabonnemang ökade under budgetåret 1967/68 med 572.
Även telextrafiken ökade och särskilt den utländska. Antalet telexminuter
i trafiken till utlandet steg sålunda med drygt 18 %.
I anslutning till ett inom televerket bedrivet utvecklingsarbete har pla
ner numera utarbetats för en ökning av fjärrförbindelsenätets överförings
kapacitet. Därigenom kan det bli möjligt att tredubbla trafikavvecklingen
i befintliga koaxialkabelanläggningar. Utvecklingsarbetet avseende elektro
niska telefonstationer med nya och förbättrade egenskaper har numera dri
vits så långt att en första programininnesstyrd station i Tumba kunnat tas
i drift under budgetåret. Prov med nya typer av abonnentväxlar har på
börjats.
På det internationella området tilldrar sig telekommunikationer via
satelliter särskilt intresse. Avsikten är att de nu gällande provisoriska ar
rangemangen för ett världsomspännande kommersiellt telesatellitnät (Intelsat) skall ersättas av definitiva överenskommelser. Förhandlingar härom av
ses inledas i Washington i februari 1969. Inom Europeiska konferensen
angående telekommunikationer via satelliter (CETS) har diskuterats för
utsättningarna för en samordning av medlemsländernas förhandlingsmål
vid de kommande överläggningarna i Washington. Inom CETS har också
diskuterats frågan om en telesatellit för regionala europeiska behov, bl. a.
Eurovisionens. Frågan är i huvudsak beroende på den utformning av ett ge
mensamt europeiskt rymdprogram som kan komma att bestämmas inom
ramen för Europeiska rymdkonferensen.
I fråga om investeringarna i teleanläggningar föreslås för budgetåret
1969/70 592,0 milj. kr. I beloppet har inräknats medel bl. a. för inledande
arbeten på en andra riksstation i Stockholm.
Vidare föreslås en förstärkning av televerkets rörelsemedel genom en höj
ning av maximibeloppet för den till verkets förfogande stående rörliga kre
diten hos riksgäldskontoret med 125 milj. kr. till 325 milj. kr.
Med anledning av televerkets driftkostnadsutveckling har en höjning
bedömts böra ske av vissa telefonavgifter. Sålunda kommer per den 1 feb
ruari 1969 en höjning att vidtas av den vid automatisk lokal-, lands- och
rikstrafik gällande markeringsavgiften med 1 öre från 10 till 11 öre per
samtalsmarkering. I anslutning härtill sker även en höjning av de mot
markeringsavgiften svarande avgifterna i den manuellt utväxlade trafiken
etc. Härigenom beräknas intäkterna öka med ca 135 milj. kr. per budgetår
räknat.

Plan- och byggnadsväsende
Samhällsutvecklingen ställer stora krav på planeringsinsatser från kom
munala och statliga myndigheter, översiktlig planläggning får därvid allt
större betydelse. Det pågående arbetet på en översiktlig markanvändnings-
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planering för hela landet i form av en fysisk riksplan är i sin första etapp
inriktad på probleminventering och metodfrågor. Syftet med det fortsatta
arbetet är att samla informationer och finna allmänna riktlinjer — bl. a.
i form av en skiss till riksplan — till ledning för beslut i markanvändningsfrågor m. m.
Annan översiktlig planläggning sker i olika former i kommuner, kom
munblock och större regioner. Regionplaneringen fortsätter inom Stock
holms- och göteborgsområdena. Revidering av gällande regionplan har slut
förts i sundsvallsområdet och förbereds i boråsområdet. I länen sker
fortlöpande med visst biträde av planverket inventeringar och planutred
ningar till ledning för samhällsbyggandet i kommunerna.
Sakkunniga har under år 1968 tillkallats för att se över byggnadslag
stiftningen.
Omfattningen av pågående kommunal planlägggning kan i viss mån
belysas med antalet under budgetåret 1967/68 granskade planärenden
hos länsarkitektkontoren. Det totala antalet sådana ärenden var 2 865
varav 55 avsåg region- och generalplaner, 1 550 stadsplaner och 1 260
byggnadsplaner.
Statens planverk har under sitt första år främst inriktat sig på att bygga
upp den nya organisationen. Efterfrågan på verkets tjänster ökar särskilt
när det gäller rådgivningsuppgifter. I linje härmed har verket även startat
viss uppdragsverksamhet på plan- och byggnadsområdet.

Länsstyrelser och kommunfrågor
De år 1967 avgivna utredningarna om den statliga länsförvaltningen,
om skatteförvaltningen och om ny länsindelning är under beredning inom
Kungl. Maj :ts kansli. Länsdemokratiutredningens nyligen avlämnade prin
cipbetänkande remissbehandlas f. n. Statskontoret undersöker organisatio
nen, arbetsformerna och personalbehovet för länsstyrelserna. Uppdraget
omfattar även de lokala skattemyndigheterna.
För budgetåret 1969/70 förordas personalförstärkningar för bl. a. naturvårdsverksamhet och administrativa uppgifter hos länsstyrelserna.
I syfte att bl. a. underlätta länsstyrelsernas möjligheter att planera sin
verksamhet har vissa åtgärder vidtagits. Sålunda har riksstatsanslagen i
princip fördelats helt mellan myndigheterna redan vid budgetårets ingång
och de s. k. aprilpetita har slopats. Ytterligare åtgärder i detta avseende
övervägs inom kommunikationsdepartementet.
Planeringen för att motverka oljeskador fortsätter. Berörda länsstyrelser
har fastställda eller provisoriska beredskapsplaner för sitt handlande på
området. På uppdrag av kommunikationsdepartementet pågår vid radio
fysiska institutionen i Lund visst forsknings- och utvecklingsarbete rörande
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möjligheterna att genom märkning av oljelaster med radioaktiva isotoper
spåra fartyg som förorsakat olj eföroreningar.
Under år 1968 har inom ramen för den pågående kommunindelningsreformen meddelats ett antal beslut om sammanläggningar av kommuner och
andra indelningsändringar. Genom besluten som trätt i kraft den 1 januari
1969 minskar antalet kommuner i landet från 900 till 848. Vid årsskiftet
1967—1968 fanns det 65 kommuner som hade fått sina slutliga gränser be
stämda enligt för varje län fastställda planer. Genom de meddelade besluten
har ytterligare 11 sådana kommuner fördigbildats.
För att få synpunkter på frågan om hur kommunindelningsreformen på
bästa sätt skall fullföljas har en promemoria remitterats till samtliga kom
muner samt ett stort antal myndigheter och organisationer.
Sammanställning
Anslagen för nästa budgetår inom kommunikationsdepartementets verk
samhetsområde ökas med 409,4 milj. kr. till 4 247,5 milj. kr. Härav hänför
sig 3 090,2 (+ 358,8) milj. kr. till driftbudgeten och 1 157,3 (+50,6) milj.
kr. till kapitalbudgeten. I följande sammanställning har en grov specifika
tion gjorts av anslagen och förändringarna på olika anslagsgrupper.

Anvisat
196S/69

DRIFTBUDGETEN
Sjätte huvudtiteln

Förslag
1969/70
Förändring
miljoner kronor

13,0
559,2

Kommunikationsdepartementet m. m.........................
Länsstyrelserna m.m.......................................................
Planväsendet......................................................................
Vägväsendet.......................................................................
Trafiksäkerhet:
Kostnader för övergång till högertrafik......................
Övrigt...................................................................................
F Sjöfart..................................................................................
G Institut m. m......................................................................
H Diverse.................................................................................

10,9
423,7
15,7
1 715,0
23,0
102,4
33,0
387,6

41,9
344,1

Summa för driftbudgeten

2 731,4

3 090,2

21,6

41,0
598,3
382,2
30,5
5,9

A
B
C
D
E

20,0

21,1

1 958,4
—
31,7
120,8

2,1
+
+ 135,5
5,4
+
+ 243,4

—
+
+
+
—

20,0

8,7
18,4
8,9
43,5

+ 358,8

KAPITALBUDGETEN
I Statens affärsverks fonder

II
IV
V
VII
VIII

B Postverket................................................................
G Televerket................................................................
D Statens järnvägar...................................................
E Luftfartsverket.......................................................
Statens allmänna fastighetsfond................................
Statens utlåningsfonder...............................................
Fonden för låneunderstöd...........................................
Fonden för förlag till statsverket................................
Diverse kapitalfonder
Statens vägverks förrådsfond...................................
Sjöfartsverkets fond...................................................

585,4
396,6
17,3
0,9

+
+
—

+
+

19,4
12,9
14,4
13,2
5,0
—

0,0

0,0

7,5
1,5

7,5
2,7

+

1,2

50,2
25,7

59,8
29,4

+
+

9,6
3,7
50,6

—

Summa för kapitalbudgeten

1 106,7

1 157,3

+

Totalt för kommunikationsdepartementet

3 838,1

4 247,5

+ 409,4
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För att komplettera bilden av kommunikationsdepartementets verksam
hetsområde bör nämnas, att driftutgifterna för statens affärsdrivande verk
inte tas upp på riksstaten utan i särskilda driftstater, som Kungl. Maj :t
fastställer. De sammanlagda kostnaderna —- exkl. avsättning till värdeminskningskonto — för postverket, televerket, statens järnvägar och
luftfartsverket för innevarande budgetår uppgår enligt fastställda driftsta
ter till 5 798 milj. kr.
Antalet statsanställda inom departementets verksamhetsområde motsva
rade vid mitten av år 1968 156 500 helårsarbetande. Dessa utgjorde ca 39 %
av det totala antalet statsanställda, inkl. lärarpersonal i det statsunderstödda
skolväsendet. Antalet anställda vid de fyra nämnda affärsverken uppeick
till 125 400.
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Utdrag av protokollet över kommunikationsärenden, hållet inför
Hans Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott
den 3 januari 1969.
Närvarande:
Statsministern Erlander, ministern för utrikes ärendena Nilsson, statsråden
Sträng, Andersson, Länge, Kling, Johansson, Holmqvist, Aspling,
Palme, Lundkvist, Gustafsson, Geijer, Myrdal, Odhnoff, Wickman,
Moberg.

Chefen för kommunikationsdepartementet, statsrådet Lundkvist, anmäler
de frågor som gäller utgifterna för budgetåret 1969/70 inom kommunika
tionsdepartementets verksamhetsområde och anför.

DRIFTBUDGETEN
Sjätte huvudtiteln
A. Kommunikationsdepartementet m. m.
A 1. Kommunikationsdepartementet
1967/68 Utgift .................................................... 15 390 000
1968/69 Anslag
............................................... '6 184 000
1969/70 Förslag ............................................... 8 365 000
1 Anslagen Kommunikationsdepartementet: Avlöningar och Kommunikationsdepartementet:
Omkostnader

1968/69

Beräknad ändring
1969/70

71
50

+ 1
—

121

+ 1

100 000

+
3 000
+ 180 300
+ 138 700

Personal
Handläggande personal.......................................................
Övrig personal........................................................................

Anslag
Avlöning till departementschefen.....................................
Avlöningar till tjänstemän.................................................
Ersättningar till expertis och tillfällig arbetskraft. . . .

4 944 500
1 104 500
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Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70.
Sjukvård m. m.................................................
Reseersättningar..............................................
Expenser..........................................................
Publikationstryck............................................

1968/69

Beräknad ändring
1969/70

—

+ 1468 000
21 000
+

14
73
190
58

000
000
000
000

6 484 000

+
+
+

27 000
31 000
12 000

+1881 000

Jag beräknar ett ökat medelsutrymme för expertis och tillfällig arbetskraft
vilket motiveras av behovet att förstärka departementets rättssekretariat.
Vidare har jag under posten till expenser räknat in 7 000 kr. för engångsanskaffning av inventarier m. m.
Under åberopande av det anförda samt med hänvisning till sammanställ
ningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
t..
att till Kommunikationsdepartementet för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 8 365 000 kr.

A 2. Kommittéer m. m.
1967/68 Utgift ............................. 3 619 300 Reservation 620 000
1968/69 Anslag ......................... 4 200 000
1969/70 Förslag
4 350 000
Med hänsyn till den beräknade omfattningen av kommittéverksamheten
behöver anslaget ökas med 150 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t före
slår riksdagen
att till Kommittéer m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa
ett reservationsanslag av 4 350 000 kr., därav 1 550 000 kr.
att avräknas mot automobilskattemedlen.

A 3. Extra utgifter
1967/68 Utgift
............................. 249 400 Reservation 115 200
1968/69 Anslag
240 000
1969/70 Förslag ............................. 260 000
Anslaget bör för nästa budgetår ökas med 20 000 kr. och alltså föras upp
med 260 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Extra utgifter för budgetåret 1969/70 anvisa ett
reservationsanslag av 260 000 kr.
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B. Länsstyrelserna m. in.
B 1. Länsstyrelserna, B 2. Lokala skattemyndigheterna och
B 3. Kronofogdemyndigheterna
I det följande lämnar jag inledningsvis en översiktlig redogörelse för
länsstyrelsernas, de lokala skattemyndigheternas och kronofogdemyndighe
ternas uppbyggnad och arbetsuppgifter. Därefter anger jag de allmänna ut
gångspunkterna för mina ställningstaganden till myndigheternas framställ
ningar om medel för budgetåret 1969/70. I ett följande avsnitt redovisas dels
dessa framställningar, dels vad jag själv förordar med anledning härav.

Allmän översikt

Länsstyrelserna
De 24 länsstyrelserna är statliga myndigheter för allmänna förvaltnings
ärenden på det regionala planet. Deras arbetsuppgifter är av mångskiftande
art och faller inom flertalet departements verksamhetsområden. Länsstyrel
serna har också en allmän skyldighet att bl. a. bevaka tillståndet och utveck
lingen i länen.
Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Ett planeringsråd är knutet
till varje länsstyrelse. Med undantag för länsstyrelsen i Stockholms län är
länsstyrelserna organiserade i två avdelningar, landskansliet och lands
kontoret. Avdelningschefer är landssekreteraren resp. landskamreraren.
Vid samtliga länsstyrelser utom i Gotlands län finns dessutom en länspolischefsexpedition under länspolischefen. Länsstyrelsen i Stockholms län
består av fem avdelningar, nämligen allmänna avdelningen, planeringsavdelningen, kameral- och uppbördsavdelningen, prövningsnämndsavdelningen och taxeringsavdelningen. De två förstnämnda avdelningarna motsvarar
landskansliet och de tre återstående landskontoret vid övriga länsstyrelser.
Landskansliet indelas i de flesta länen i fyra sektioner, nämligen allmänna
sektionen, planeringssektionen, civilförsvarssektionen och naturvårdssektionen. Till landskansliet hör vidare en länsplaneringsenhet. I vissa län finns
dessutom en socialsektion. Landskontoret är vanligen indelat i en kamerals)ektion, en taxeringssektion, en uppbördssektion och en datasektion.
De sex civilbefälhavarkanslierna är förlagda i anslutning till var sin
länsstyrelse.
Under resp. länsstyrelse lyder i olika avseenden de lokala skattemyndig
heterna, kronofogdemyndigheterna, polisväsendet, civilförsvaret och lapp
väsendet.
Totala antalet anställda vid länsstyrelserna uppgår i runt tal till 7 700,
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varav 2 800 på landskanslierna, 4 800 på landskontoren och 70 på länspolischefsexpeditionerna. Länsstyrelsen i Stockholms län är störst med över 1300
anställda. Minst är länsstyrelsen i Gotlands län med något över 80 anställda.
Antalet anställda vid en medelstor länsstyrelse uppgår till 200 å 300.
Riksstatsanslagen på driftbudgeten till samtliga länsstyrelser har för inne
varande budgetår uppförts med drygt 262 milj. kr., varav inemot 214 milj.
kr. avser avlöningar. Driftbudgetutgifterna för en medelstor länsstyrelse
har beräknats till 7 å 9 milj. kr.
Omfattningen och inriktningen av länsstyrelsernas arbete bestäms till
stor del av deklarationer, ansökningar, anmälningar och besvär från såväl
allmänheten som statliga och kommunala myndigheter i länet. Härtill
kommer den verksamhet som föranleds av de krav som i särskilda av
seenden ställs av Kungl. Maj :t eller som åligger länsstyrelserna enligt lag
stiftning i fråga om t. ex. naturvård och beskattning. Även sådana struk
turförändringar i samhället som urbaniseringsprocessen, den ökade företagskoncentrationen och den allmänna ekonomiska utvecklingen påver
kar givetvis verksamheten i olika hänseenden. Även om utvecklingen i
stort sett är ganska ensartad finns vissa individuella skillnader mellan
länsstyrelserna eller grupper av länsstyrelser. Skillnaderna torde vara
mest markanta för landskansliernas del. Sålunda kan erinras om de speci
fika problem som länsstyrelserna i Stockholms, Malmöhus och Göteborgs
och Bohus län ställs inför i samband med expansionen inom de stora tätortsregionerna. Härvid krävs länsstyrelsernas medverkan för planering och
åbyggnad av kommunikationer, industriområden, vatten- och avlopps
anläggningar och serviceanordningar av olika slag. Befolkningskoncentrationen i storstadsområdena ökar också kraven på de sektioner inom läns
styrelserna som handlägger frågor om fysisk planering, naturvård, social
vård och hälsovård.
Andra länsstyrelser kan ha likartade problem fastän i mindre skala. I
vissa län spelar fritidsfrågorna en relativt sett mer framträdande roll än i
andra län. Detta gäller t. ex. Kalmar, Kopparbergs och Jämtlands län. I bl. a.
västkustlänen finns särskilda problem genom konflikter mellan fritids
intressen och önskemål från näringslivet. Sysselsättningsfrågorna är fram
trädande i flera Norrlandslän men även i sådana län som Älvsborgs och
Gotlands län.
I fråga om skatteförvaltningen är utvecklingen mera enhetlig i hela
landet, men vissa förhållandevis stora olikheter mellan länen kan ändock
konstateras till följd av sådana faktorer som näringslivets sammansätt
ning, företagsstrukturen och skillnader i lokala effekter av konjunkturvariationer. Förändringar i beskattningsreglerna medför ökat arbete inom lands
kontoren. Försämrad lönsamhet hos vissa företag eller i vissa branscher kan
medföra att skatterestantierna och därmed arbetet inom uppbördssektionerna ökar. Personalökningarna hos länsstyrelserna under senare år med

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 8: Kommunikationsdepartementet

23

för att administrativa och företagsekonomiska frågor får större vikt inom
kameralsektionerna. Vidare har införandet av automatisk databehandling
(ADB) på folkbokförings- och beskattningsområdena skapat nya problem i
fråga om planering och utnyttjande av arbetskraft och maskinell utrustning.

Lokala skattemyndigheterna
Fögderiorganisationen (de lokala skattemyndigheterna) har att verk
ställa mantalsskrivning, att upprätta röstlängder för riksdagsval och kom
munalval samt att ta befattning med taxeringsarbete, debitering och upp
börd av skatt. Vidare har de lokala skattemyndigheterna vissa arbetsuppgif
ter för den allmänna försäkringen.
Länsstyrelsen är chefsmyndighet för de lokala skattemyndigheterna
i länet. Antalet sådana myndigheter varierar från tolv i Stockholms län till
en i Gotlands län. Den lokala skattemyndighetens verksamhetsområde är
fögderiet. Chef för lokal skattemyndighet är en fögderidirektör eller en
häradsskrivare.
Antalet anställda hos rikets 122 lokala skattemyndigheter uppgår till
drygt 4 000. I Stockholms fögderi finns ca 600 anställda. En medelstor lokal
skattemyndighet har 20 å 30 anställda.
För innevarande budgetår uppgår riksstatsanslagen till de lokala skatte
myndigheterna till drygt 83 milj. kr, varav ca 75 milj. kr. avser avlöningar.
En genomgripande omorganisation av de lokala skattemyndigheterna
skedde den 1 januari 1967 i samband med statsmakternas beslut att ADB
skulle införas inom folkbokförings- och uppbördsväsendet. De kommunala
uppbördsverken förstatligades och totala antalet fögderier i landet mins
kades. Då organisationen fortfarande är förhållandevis ny och ADB-systemet ännu inte genomförts helt, är det för tidigt att nu dra några säkra slut
satser om reformens utfall. Vissa initialsvårigheter har ännu inte över
vunnits.

Kronofogdemyndigheterna
Den exekutiva verksamheten avser dels det allmännas fordringar för
skatter, böter, allmänna avgifter m. m., dels ärenden som anhängiggörs av
enskilda rättsägare. Den förra ärendegruppen dominerar verksamheten.
För den exekutiva verksamheten är riket indelat i kronofogdedistrikt.
I varje distrikt finns en kronofogdemyndighet med en kronodirektör eller
kronofogde som chef. Kronofogdemyndigheterna administreras regionalt
av länsstyrelserna. För vissa rådgivande och samordnande uppgifter inom
exekutionsväsendet finns t. v. en särskild nämnd, exekutionsväsendets
organisationsnämnd (EON).
Totala antalet kronofogdedistrikt är 81. Det största antalet distrikt finns
i Stockholms län som har nio distrikt. I ett vart av Uppsala, Kronobergs,
Gotlands och Jämtlands län finns ett distrikt.
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Antalet anställda hos kronofogdemyndigteterna är ca 2 700. Fyra myndig
heter har fler än 50 anställda. I ett medelstort kronofogdedistrikt uppgår
personalen till ca 20.
För kronofogdemyndigheterna har riksstatsanslagen för innevarande
budgetår beräknats till drygt 78 milj. kr., varav nära 66 milj. kr. avser av
löningar.
Arbetsvolymen inom den lokala exekutionsorganisationen har ökat.
Detta gäller särskilt de allmänna målen. Det för hela riket totalt uppdebi
terade beloppet ökade år 1967 med drygt 23 % jämfört med år 1966. Antalet
poster ökade med 9 %. Ökningen av poster och belopp fortsatte under första
hälften av år 1968. Införandet av ordningsbot och parkeringsbot från den
1 juli förra året torde komma att motverka en ökning hos kronofogdemyn
digheterna av sådana allmänna mål som avser böter.

Yttrande

Exekutionsväsendets organisationsnämnd (EON) anför i yttrande över
länsstyrelsernas framställningar om medel till kronofogdemyndigheterna
bl. a. att i första hand bör möjligheterna att möta den växande arbetsbelast
ningen med ytterligare rationaliseringsåtgärder undersökas. Något förslag
om en mera allmän personalökning i kronofogdedistrikten framställs där
för inte. EON har emellertid uppmärksammat, att det i några distrikt finns
en arbetsvolym som i förhållande till antalet tjänster markant överstiger
genomsnittet för samtliga distrikt. I dessa distrikt har arbetssituationen
bedömts vara så ansträngd, att EON inte anser det försvarligt att under
låta att tillstyrka länsstyrelsernas yrkanden.
EON föreslår sammanfattningsvis inrättande av en tjänst som krono
fogdesekreterare, en som förste kronoassistent och fyra som kronoassistent
samt tre biträdestjänster. Vidare föreslås indragning av en tjänst som kro
nofogdesekreterare samt inrättande av två tjänster som biträdande krono
fogde i utbyte mot befintliga kronofogdesekreterartjänster. Nämnden före
slår även, att för anställande av personal för tillfällig förstärkning anslås
ytterligare 1 milj. kr., varav 500 000 kr. för ADB-verksamhet i skilda distrikt.
Den av EON föreslagna ökningen av medel för tillfällig förstärkning mot
svarar ca 50 årsarbetskrafter. Kronofogdemyndigheterna bör följaktli
gen enligt EON:s mening tillföras ca 60 årsarbetskrafter. Det bör dock en
ligt nämnden särskilt framhållas att viss del av medelsökningen avser
övergångsvis erforderlig personal för speciella ändamål.

Departementschefen
Ett omfattande utredningsarbete pågår på länsstyrelseområdet. Sålunda
har de år 1967 avgivna betänkandena om den statliga länsförvaltningen,
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om skatteförvaltningen och om ny länsindelning remissbehandlats och för
slagen är under beredning inom Kungl. Maj :ts kansli. Länsdemokratiutredningens nyligen lämnade principbetänkande remissbehandlas f. n. På Kungl.
Maj :ts uppdrag i maj 1967 undersöker statskontoret organisationen, ar
betsformerna och personalbehovet för länsstyrelserna. Uppdraget har se
nare utvidgats till att omfatta även de lokala skattemyndigheterna. I denna
del syftar utredningsarbetet till att klarlägga bl. a. lämplig funktionsför
delning mellan skatteförvaltningen i första instans och länsstyrelserna.
Statskontoret torde under år 1969 komma med förslag rörande landskanslierna. Centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden (CFU) har nyligen
lämnat ett förslag om bl. a. datamaskinanläggningarna vid länsstyrelserna.
Även detta förslag övervägs inom Kungl. Maj :ts kansli.
Framställningar om personalökningar hos berörda myndigheter bör be
dömas med hänsyn till önskvärdheten alt resultaten av de överväganden
som föranleds av dessa olika utredningar avvaktas. Vidare vill jag anmäla
att inom kommunikationsdepartementet pågår en utredning rörande den
statliga länsförvaltningen på Gotland. Härtill kommer att ett genomfö
rande av vissa i det följande närmare angivna åtgärder bör ge länsstyrel
serna möjligheter att bättre utnyttja redan befintliga resurser.
Det kan helt allmänt konstateras att länsstyrelsens många olikartade ar
betsuppgifter medför vissa svårigheter att åstadkomma en gemensam mål
sättning för inte enbart de olika avdelningarna utan även de enskilda sek
tionerna och övriga organisatoriska enheterna inom resp. avdelning. Sam
ordning av arbetsenheterna inom länsstyrelserna har inte kommit till stånd
i önskvärd utsträckning. Detta förhållande, som är mest påtagligt i ad
ministrativa frågor, har i sin tur bl. a. medfört vissa svårigheter att an
passa arbetskraftsresurserna efter variationerna i arbetsmängden. Hand
läggningen av de allmänt administrativa uppgifterna är nu ofta splittrad
på olika enheter. Vidare har inom en och samma länsstyrelse skilda admi
nistrativa rutiner utvecklats i fråga om t. ex. personalrekrytering och lönesättning.
Behov föreligger således att åstadkomma en större rörlighet i fråga om
dispositionen av de personella resurserna så att länsstyrelsen får större
möjligheter att successivt och smidigt anpassa sig till de ständigt ändrade
kraven på dess tjänster. I syfte att förstärka länsstyrelsens möjligheter att
prioritera, planera och samordna de olika aktiviteterna inom verket och
dess underodnade myndigheter har Kungl. Maj :t tidigare på mitt förslag
meddelat vissa föreskrifter. I regleringsbrevet för innevarande budgetår har
sålunda befogenhet att inrätta vissa tjänster delegerats till länsstyrelserna.
Vidare har riksstatsanslagen i princip fördelats helt mellan myndigheterna
redan vid budgetårets ingång och de s. k. aprilpetita har slopats. Dessa åt
gärder tillsammans med den redovisning som jag i det följande lämnar be
träffande mina beräkningar av de enskilda myndigheternas medelsbehov
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för nästa budgetår bör bidra till att underlätta länsstyrelsernas planering
av verksamheten.
Ett ytterligare medel att förstärka länsstyrelsens möjligheter att sam
ordna myndighetens verksamhet är att till en enda enhet — kameralsektio
nen — koncentrera de allmänt administrativa uppgifter, vilkas hand
läggning nu är splittrad. Som exempel på sådana uppgifter kan nämnas per
sonaladministration, ekonomi, lcontorsdrift, rationalisering, inköp, utbild
ning och information. I sammanhanget kan tilläggas att undersökningar på
går inom kommunikationsdepartementet rörande möjligheterna att till läns
styrelserna delegera befogenheter och ansvar i administrativt avseende i
samma utsträckning som gäller för andra större statliga myndigheter.
Med hänsyn till vad jag nu anfört anser jag att en förstärkning av den
administrativa funktionen inom länsstyrelserna är erforderlig. Som fram
går av vad jag anför i det följande beträffande de enskilda myndigheterna
har jag i flera fall förordat bifall till länsstyrelsernas yrkanden i detta av
seende. På grund av den ökade vikt som uppbörds- och indrivningsfrågorna
fått under senare tid anser jag i likhet med bl. a. länsstyrelsen i Älvsborgs
län att vissa förstärkningar bör komma till stånd på uppbördssektionerna.
Vidare har jag vid mina bedömningar av länsstyrelsernas medelsbehov för
nästa budgetår beaktat bl. a. det förslag till lagstiftning om skydd mot miljö
farlig verksamhet som Kungl. Maj :t remitterat till lagrådet. Ett genom
förande av förslaget medför viss ökning av arbetsuppgifterna på läns
styrelsernas naturvårdssektioner. Härutöver förordar jag personalförstärk
ningar på bl. a. vissa prövningsnämndskanslier. Sammanlagt innebär vad
jag förordar att ca 30 nya tjänster bör inrättas på länsstyrelserna.
Organisationen av de lokala skattemyndigheterna är förhållandevis ny
och resultaten av reformen bör avvaktas ännu någon tid innan ställning tas
till frågan om eventuella personalökningar. Ett ytterligare skäl härtill är
att organisationen kan komma att påverkas av de förslag som statskonto
rets förut nämnda undersökningar kan leda till.
Beträffande kronofogdemyndigheterna anser jag i likhet med exekutions
väsendets organisationsnämnd att man i första hand bör undersöka möj
ligheterna att möta arbetsbelastningen med ytterligare rationaliseringsåtgärder. Med hänsyn till vad nämnden anfört om arbetssituationen i vissa
distrikt förordar jag emellertid vissa mindre personalförstärkningar. Nämn
dens medelsberäkning för det s. k. riksdatasystemet kan jag inte helt godta.
Innan jag övergår till frågan om medelsberäkningen för nästa budgetår
vill jag i korthet redogöra för läget i fråga om oljeskyddsberedskapen.
Oljeskyddsfrågorna ägnas fortlöpande uppmärksamhet. Länsstyrelsernas
beredskapsplanering för snabba, effektiva och samordnade insatser till mot
verkande av oljeskador har förts fram så långt att berörda länsstyrelser har
fastställda eller provisoriska planer för sitt handlande på området. Ett ef
fektivare rapporteringssystem för information om oljeutsläpp planeras. I
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fråga om det internationella samarbetet vill jag erinra om att överenskom
melse har träffats om inbördes rapportering av oljeutsläpp till havs mel
lan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Ett särskilt samarbetsavtal be
räknas snart kunna slutas mellan staterna vid Nordsjön. Ersättning av
statsmedel har utgått för bekämpningsåtgärder mot oljeutsläpp till sjöss
i fall då någon skadevållare inte kunnat spåras. På uppdrag av departe
mentet pågår vid radiofysiska institutionen i Lund ett forsknings- och ut
vecklingsarbete rörande möjligheterna att genom märkning av oljelaster
med radioaktiva isotoper spåra fartyg som förorsakat olj eföroreningar.
Belastningen på anslagen till överståthållarämbetets och länsstyrelsernas
avlöningar, sjukvård m. m., reseersättningar, expenser och publikationstryck uppgick för budgetåret 1967/68 till sammanlagt 245 747 700 kr. För
innevarande budgetår har motsvarande anslag uppförts på riksstaten med
tillhopa 262 025 000 kr. Under anslagen till fögderiorganisationens avlö
ningar och omkostnader uppgick för budgetåret 1967/68 belastningen till
75 598 200 kr. För innevarande budgetår är anslagen uppförda med sam
manlagt 83 285 000 kr. Belastningen på anslagen till lokala exekutionsorganisationens avlöningar och omkostnader var budgetåret 1967/68 72 467 500
kr. För budgetåret 1968/69 har anslagen beräknats till sammanlagt
78,4 milj. kr. Benämningen av anslagen till de lokala myndigheterna inom
sistnämnda organisationer bör ändras till Lokala skattemyndigheterna resp.
Kronofogdemyndigheterna. De olika anslagen till länsstyrelserna bör sam
manföras till ett anslag benämnt Länsstyrelserna.
Som framgår av sammanställningen över beräkningarna av anslagen för
nästa budgetår (s. 29) har länsstyrelserna, frånsett de särskilda uppbördsmedlen, för sin egen verksamhet föreslagit en medelsanvisning av samman
lagt ca 380 milj. kr., vilket jämfört med innevarande budgetår innebär en
ökning med 117 milj. kr. För de lokala skattemyndigheterna har länssty
relserna föreslagit att medelsanvisningen skall ökas med 43,1 milj. kr. till
145,8 milj. kr. Slutligen föreslår länsstyrelserna för kronofogdemyndig
heterna en medelstilldelning om 118,1 milj. kr., vilket innebär en ökning
med 36,5 milj. kr.
Mina ställningstaganden till länsstyrelsernas förslag — vilka redovisas
närmare i det följande — innebär, med bortseende från de under resp. anslag
beräknade uppbördsmedlen, en medelsanvisning om sammanlagt 593,9 milj.
kr., dvs. en ökning med 146,5 milj. kr. i förhållande till innevarande budget
år. Av beloppet avser 84,3 milj. kr. länsstyrelserna, 35,7 milj. kr. de lokala
skattemyndigheterna och 26,5 milj. kr. kronofogdemyndigheterna. De sär
skilda uppbördsmedlen under ifrågavarande tre anslag beräknar jag öka
med sammanlagt 11 milj. kr. till 34,7 milj. kr. Riksstatsanslagen bör sålunda
uppföras med, till länsstyrelserna 346 025 000 kr., till de lokala skattemyn
digheterna 109 475 000 kr. och till kronofogdemyndigheterna 103 670 000 kr.
I innevarande budgetårs anslag till länsstyrelsernas avlöningar har be-
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räknats 1 milj. kr. för bestridande av vissa kostnader för lokaliseringsverksamheten. Jag föreslår, efter samråd med statsrådet och chefen för inri
kesdepartementet, att dessa medel fr. o. m. nästa budgetår i stället förs upp
under elfte huvudtiteln.
Under anslaget till länsstyrelserna har jag beräknat medel för representationsbidrag till landshövdingarna under posten Avlöningar till tjänste
män. Även kostnader för värdering av mark m. m. förutsätts kunna betalas
från nämnda post i de fall ersättning inte utgår från anslaget Ersättningar
vid bildande av naturreservat m. m. under nionde huvudtiteln.
Det belopp som under nämnda anslag föreslås skola ställas till Kungl.
Maj :ts disposition avser vissa kostnader som inte nu kan direkt hänföras
till viss länsstyrelse eller som är gemensamma för flera länsstyrelser. Detta
gäller bl. a. kostnader för s. k. biträdesmånader, vilka bör fördelas under
budgetåret för att bemästra arbetstoppar m. m. vid länsstyrelsernas datasek
tioner och uppbördssektioner. Vidare har under denna post och motsva
rande poster under anslagen till de lokala skattemyndigheterna och kro
nofogdemyndigheterna vissa mindre belopp beräknats som reserv för oför
utsedda utgifter hos resp. myndigheter. I sistnämnda post ingår vidare —
förutom kostnader för blanketter samt inköp och service av bokföringsmaskiner — vissa kostnader för flyttningar av kronofogdemyndigheter. Pos
terna till Kungl. Maj :ts disposition avser således speciella ändamål. I övrigt
ingår vissa belopp för oförutsedda utgifter i de belopp som ställs till varje
myndighets förfogande. Det ankommer på Kungl. Maj :t att vid eventuellt
uppkommande behov besluta om omfördelning av medlen mellan myndig
heterna under resp. anslag.

Sammanställning av anslagsberäkningarna för länsstyrelserna m. m.

1968/69

Personal
Personal i A 20 och högre lönegrad.
övrig personal.....................................

Beräknad ändring 1969/70
Lstnresp. CFU Dep. chefen

1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Lstn
Dep. chefen

1 751
5 949

+ 145
+ 485

+ 21
+ 9

250
3 667

+ 10
+ 147

—

7 700

+ 630

+ 30

3 917

+157

—

Anslag
Avlöningar till tjänstemän
Resp. länsstyrelse .......................... 205 981 000 + 37 919 043 +18 854 000
_
_
_
Samtl. länsstyrelser........................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig
— + 51 185 656 + 51 434 000
organisation ..................................
b) Beräknad ändring till budget
264 000
+ 4 891 476 +
året 1969/70 ...................................
212 000
321 136 +
1 215 000 +
Arvoden och särskilda ersättningar
142 000
155 000 +
600 000 +
Sjukvård m.m.......................................
746 000
1 225 000 +
5 800 000 1
Reseersättningar.................................
Expenser
a) Beräknade hyror för nuvarande
— + 16 577 000 + 16 577 000
lokaler..............................................
b) Beräknad ändring av lokalhyror
205 000
205 000 +
+
till budgetåret 1969/70...............
378 000
403 000 +
1 770 000 +
c) Bränsle, lyse, vatten....................
384 000
19 019 000 + 4 826 000 +
d) Övriga expenser för eget behov
e) Övriga expenser för annat än
36 000
69 000 +
650 000 +
eget behov ....................................
72 000
159 000 +
430 000 +
Publikationstryck...............................
945 000
945 000 __
19 706 000
Diverse ändamål.................................
— — 4 039 000
7 864 000
Till Kungl. Maj:ts disposition.........
263 035 000 + 116999311 + 84 320 000
Särskilda uppbördsmedel
Ersättning från allmänna
— +
20 000
160 000
pensionsfonden.......................
Ersättning för uppdrag vid data
300 000
300 000 +
850 000 +
kontoren ...................................
Nettoutgift

B 3. Kronofogdemyndigheterna

B 2. Lokala skattemyndigheterna

B 1. Länsstyrelserna

262 025 000 + 116 699 311 + 84 000 000

1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Lstn resp. EON Dep. chefen

280
2 365

+5
+122

+8

—

2 645

+127

+8

92 014 000 +10 056 820 + 5 582 000
_
_
—

63 681 000 + 9 905 000 + 3 386 000
4 400 000 +
500 000
—

— + 22 551 451 + 22 447 000

— + 16 231 534 + 16 392 000

— +
—
320 000 +
1 200 000 +

898 269
—
95 000 +
97 000 +

—
—
89 000
81 000

— + 8 995 000 + 8 995 000

_
300 000 +
7 143 000 +

—
58 000 +
302 000 —

—
39 000
35 000

— +
—
205 000 +
3 525 000 +

678 000 +
—
45 000 +
454 000 +

46 000
—
35 000
225 000

— + 6 000 000 + 6 000 000
— +
32 000
37 000 +
205 000 +
4 740 000 + 1 159 000 +

—
22 000

131 000

—
—
—
—
—
—
1 808 000
—- — 1 508 000
102 785 000 + 43 053 540 + 35 690 000

50 000
82 000 +
854 000 +
—
—
—
2 340 000 + 1 350 000
—
183 000
1 650 000
— +
81 600 000 + 36 473 534 + 26 470 000

— + 9 500 000

3 200 000 -h 1 400 000 + 1 200 000

—
—
—

19 500 000
—

—

—

83 285 000 + 43 053 540 + 26 190 000

—

—

—

78 400 000 + 35 073 534 + 25 270 000

1968/69

288
1 035

+21

+1

54

+4

+58

+5

983

+36

1 323

+79

+6

1 037

+40

36 777 000

+ 4 618 880

+ 2 430 000

23 338 000 + 2 596 428

— + 8 976 091 + 8 985 000

— +

5 722 825

— +

— +

242 093

61 000 +
145 000 +
300 000 +
—

574 865 +

33 000

4 000

—
55 000
40 000

55 000 +
50 000 +

+1 870 000 + 1 870 000

_
125 000 +

—
95 000 +
105 000 +

50
495

+ 3
+ 20

+1
+3

_

545

+ 23

+4

+1 540 000

13 661 000

+ 2 410 724

+

—

+ 3 543 032

+ 3 299 000

—

—

+

153 445

+

29 000

__
55 000
10 000

49 000
370 000

+
+

11 000

40 000

+
+

30 000

+1 560 000

—

+

430 000

+

430 000

+5 722 000

_
55 000 +
10 000 +

— + 1 560 000

Beräknad ändring 1969/70
Länsstyrelsen Dep.chefen

_
15 000 +

_
15 000

_
90 000 +

_
10 000

+

_
10 000

_
48 000

3 100 000

+ 1 520 000 +

300 000

1 725 000 +

211 000

+

100 000

871 000

200 000

—
10 000 +

—
3 000

__
__

__
__

330 qqq

25 353 000 +10 407 346

+8 997 000

30 000 +

40 738 000 +17 693 836 +13 731 000

__
—

__
15 329 000

__
—
+

420 000

808 000

11 000

—
+

54 000

__
__
+7 008 201

+4 661 000
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Anslag
Avlöningar till tjänstemän..............................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för
befintlig organisation
b) Beräknad
ändring
till budgetåret 1969/
70................................
Arvoden och särskilda
ersättningar................
Sjukvård m.m................
Reseersättningar...........
Expenser
a) Beräknade hyror för
nuvarande lokaler ..
b) Beräknad ändring av
lokalhyror till bud
getåret 1969/70 ___
c) Bränsle, lyse, vatten
d) Övriga expenser för
eget behov................
e) Övriga expenser för
annat än eget behov
Publikationstryck.........

Lokala skattemyndigheterna
1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Länsstyrelsen Dep.chefen

Stockholms län

Personal
Personal i A 20 och
högre lönegrad.........
Övrig personal...............

Länsstyrelsen
1968/69
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Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen. 1. Löne- och prisomräkning in. m. 13 660 424 kr.,
varav för lönekostnadspålägg och hyror 11 420 956 kr.
2. Medel bör anvisas för en biträdande länsingenjör, två byrådirektörer
(ingenjör resp. biolog) och en förste byråingenjör (kemist) på naturvårdssektionen. Denna personalförstärkning behövs bl. a. för service som läns
styrelsen har att lämna Gotlands län i naturvårdshänseende, för medverkan
i planeringsfrågor av regional art, för kontakter med löpande ärenden inom
kommunerna, för fältundersökningar samt för övervakning av kommunala
och industriella reningsåtgärder (+ 223 728 kr.).
3. Vid sammanläggningen av överståthållarämbetet och länsstyrelsen i
Stockholms län togs ringa hänsyn till de arbetsuppgifter som skulle tas över
av uppbördssektionen från postverkets skatteavdelning och från lokala skat
temyndigheten i Stockholms fögderi. En väsentlig personalförstärkning är
nödvändig. Särskilt är bristen på ledningspersonal besvärande. Medel bör
anvisas för en förste länsassistent, en länsassistent, en förste landskanslist
och åtta biträden samt en länsassessor, som behövs för att handlägga besvär
och utredningar (+ 368 712 kr.).
4. Härutöver bör medel beräknas för 25 biträden samt en länsassistent
på överexekutorssektionen, en förste landskanslist och en landskanslist på
allmänna sektionen, en länsassessor och en förste landskanslist på social
sektionen, en länsassessor på plan- och byggnadssektionen, en landskanslist
på väg- och trafiksektionen, en civilförsvarsingenjör på civilförsvar ssektio
nen, en länsassistent på personalsektionen, en länsassistent och en assistent
(operatör) på datasektionen, en länsassessor på prövningsnämndens kansli,
två biträdande taxeringsintendenter, en länsrevisor, en biträdande länsrevisor, två förste taxeringsassistenter, fyra taxeringsassistenter och en förste
landskanslist på taxeringssektionen samt en förste telefonist och två tele
fonister (+ 1 656 972 kr.).
5. Vidare behövs viss uppräkning av medelstilldelningen för främst
tillfällig personal och omkostnader, däribland 1 000 000 kr. för flyttningar
(+ 1 784 000 kr.).
Lokala skattemyndigheterna. 6. Löne- och prisomräkning
m. m. 9 168 766 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 7 524 918 kr.
7. Medel bör anvisas för en förste fögderisekreterare och ett biträde i
ettvart av Handens och Huddinge fögderier, ett biträde i ettvart av Jakobs
bergs, Lidingö, Solna och Täby fögderier, en fögderiassistent och ett biträde
i Nacka fögderi, två biträden i Sollentuna fögderi, en fögderisekreterare och
åtta biträden i Stockholms fögderi samt en förste fögderisekreterare och
två biträden i Södertälje fögderi (+ 646 260 kr.).
8. Vidare bör medel beräknas för tio extra landskanslister för förstärk
ning under ledigheter av olika slag (+ 290 400 kr.).

Kronofogdemyndigheten
1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Länsstyrelsen Dep.chefen

__
—

5
44

+6

+2

—

49

+6

+2

+

104 000

1 194 000

+

203 000

+

101 000

+

505 000

—

+

288 000

+

288 000

+

34 000

+

10 000

+
+

__
4 000
28 000

+
+

__
4 000
28 000

__
2 000
52 000

+
+

2 000
35 000

+
+

1 000
14 000

+

375 000

+

375 000

_

+

220 000

+

220 000

—

7 000

7 000

6

49
145

+ 6
+ 30

+1
-r-

94

+1
+4

194

+ 36

+1

100

+5

5 326 000

+ 1 292 000

+

454 000

2 090 000

+

273 000

—

+ 1 279 000

+1 310 000

—

+

501 000

+

43 000

+

237 000

33 000
10 000
105 000

+
+
+

8 000
2 000
46 000

—

+

830 000

35 000

+

3 000

+

3 000

9 000

500 000

+

72 000

+

35 000

168 000

—

—

—

_

10 000

—

—

—

—

+ 2 711 000

2 275 000

+ 1 231 000

+ 1 023 000

1 372 000

_

10 000
10 000
6 029 000

+

19 000

+
+
+

8 000
2 000

Beräknad ändring 1969/70
Länsstyrelsen Dep.chefen

40 000

—
3 000
5 000

+ 830 000

—

_

_

—

+

10 000

+ 3 779 000

+

—
+

7 000

+

—

—

105 000

—

—

12 000

_
+

—

—

782 000

+ 634 000
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Anslag
Avlöningar till tjänstemän..............................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för
befintlig organisation
b) Beräknad ändring
till budgetåret 1969/
70................................
Arvoden och särskilda
ersättningar................
Sjukvård m.m................
Reseersättningar...........
Expenser
a) Beräknade hyror för
nuvarande lokaler. .
b) Beräknad
ändring
av lokalhyror till
budgetåret 1969/70 .
c) Bränsle, lyse, vatten
d) Övriga expenser för
eget behov................
e) Övriga expenser för
annat än eget behov
Publikationstryck.........

Lokala skattemyndigheterna
1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Länsstyrelsen Dep.chefen
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Personal
Personal i A 20 och högre lönegrad................
övrig personal...............

Länsstyrelsen
1968/69
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9. Härutöver behövs viss uppräkning av medelstilldelningen för tillfällig
personal och omkostnader (+ 301 920 kr.).
Kronofogdemyndigheterna. 10. Löne- och prisomräkning
m. m. 5 092 089 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 4 126 477 kr.
11. Medel bör anvisas för en kronofogde, två kronoassistenter och ett
biträde i Danderyds distrikt, en kronoassistent och ett biträde i ettvart av
Handens, Huddinge och Nacka distrikt, en kronofogdesekreterare i Norr
tälje distrikt, en kronofogde, en kronoassistent och en expeditionsvakt i
Sollentuna distrikt, en kronokommissarie och ett biträde i Solna distrikt, två
expeditionsvakter i Stockholms distrikt samt två kronoassistenter och ett
biträde i Södertälje distrikt (+ 621 228 kr.).
12. Vidare bör medel anvisas för byte av tjänsterna som kronofogdesekreteiare i Solna och Södertälje distrikt mot tjänster som kronofogde
resp. biträdande kronofogde (+ 24 924 kr.).
13. Härutöver behövs viss uppräkning av medelstilldelningen för främst
extra tjänster och omkostnader, bl. a. i samband med flyttning av kronofog
demyndigheten i Nacka distrikt (+ 1 269 960 kr.).

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet
för länsstyrelsen till 54 469 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till
34 350 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 19 990 000 kr. eller
sammanlagt 108 809 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytter
ligare en byråingenjör på naturvårdssektionen samt 100 000 kr. för per
sonalförstärkning på uppbördssektionen och 50 000 kr. för byte av tjänste
bil för länsstyrelsen (2, 3, 5). Vidare har jag beräknat 300 000 kr. för flytt
ning av lokala skattemyndigheterna i Danderyds, Huddinge, Nacka och Täby
fögderier (9). Jag har även beräknat medel för ytterligare en biträdande
kronofogde i Södertälje distrikt, en kronofogdesekreterare i Norrtälje di
strikt, en kronoassistent och en kansliskrivare i Nacka distrikt samt en
kronoassistent i Handens distrikt. Å andra sidan har jag räknat med
en minskning av medelsbehovet genom indragning av tjänsten som krono
fogdesekreterare i Södertälje distrikt (11, 12).

Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen. 1. Löne- och prisomräkning m. m. 2 566 160 kr., var
av för lönekostnadspålägg och hyror 2 281 000 kr.
2. Arbetsbördan och svårighetsgraden på många av ärendena på planeringssektionen har ökat i sådan omfattning att en förstärkning av persona
len är nödvändig. Medel bör anvisas för en jurist och en landskanslist
(+ 62 568 kr.).
3. Personalen på taxeringssektionen hinner inte med den nödvändiga
målskrivningen. Om arbetsuppgifterna skall kunna bemästras bör medel
2 — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 8.

Beräknad ändring 1969/70
Länsstyrelsen Dep.chefen

Beräknad ändring 1969/70
Länsstyrelsen Dep.chefen
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Kronofogdemyndigheterna

Beräknad ändring 1969/70
Länsstyrelsen Dep.chefen
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Lokala skattemyndigheterna
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cn
Länsstyrelsen

I—J

Personal
Personal i A 20 och högre lönegrad ..................
Övrig personal..................

8-

56
188

+ 5
+ 17

+1
—

8
95

—
+1

—
—

7
68

+ i
+ 9

—

244

+ 22

+1

103

+1

—

75

+ 10

—

6 215 000

+ 1 800 000

+

590 000

2 361 000

4-

419 000

4-

146 000

1 673 000

4-

395 000

+

89 000

—

+ 1 515 000

+ 1 542 000

—

4-

577 000

4-

577 000

—

+

436 000

+

404 000

+

63 000

__

__

4-

39 000

4-

1 000

—
—

—
9 000
75 000

+
+

—
2 000
10 000

44-

—
1 000
8 000

+

345 000

—

+

165 000

+

165 000

—

Anslag
Avlöningar till tjänstemän...................................
Lönekostnadspålägg
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anvisas för en förste taxeringsinspektör (+ 44 556 kr.).
4. Vidare bör medel beräknas för 22 biträden samt en byrådirektör och
en landskanslist på länsplaneringsenheten, en landskanslist på civilförsvarssektionen, en byrådirektör, en biträdande naturvårdsintendent och en förste
landskanslist på naturvårdssektionen samt en landskanslist, en förste taxeringsassistent och tre taxeringsassistenter på taxeringssektionen (+ 801 582
kr.).
5. Om medel anvisas under p. 3 minskas kostnaderna för övrig personal
i viss utsträckning (— 33 449 kr.).
6. Härutöver behövs viss uppräkning av medelstilldelningen för bl. a. till
fällig personal (+ 337 583 kr.).
Lokala skattemyndigheterna. 7. Löne- och prisomräkning
m. m. 1 013 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 919 000 kr.
8. Medel bör anvisas för ett biträde i Tierps fögderi samt en fögderisekre
terare och tre biträden i Uppsala fögderi (117 528 kr.).
9. Viss uppräkning av medelstilldelningen behövs för främst tillfällig
personal (+ 100 432 kr.).
Kronofogd emyndigheten. 10. Löne- och prisomräkning m. m.
599 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 542 000 kr.
11. Medel bör beräknas för en kronoassistent, en kontorist, tre biträden
och en telefonist (+ 114 972 kr.).
12. Härutöver behövs viss uppräkning av medelstilldelningen för bl. a.
reseersättningar (+ 68 028 kr.).

Departemen ts chefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet
för länsstyrelsen till 8 740 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till
3 298 000 kr. och för kronofogdemyndigheten till 2 006 000 kr. eller sam
manlagt 14 044 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytterligare
en länsnotarie och en landskanslist på planeringssektionen och en biträ
dande taxeringsintendent på taxeringssektionen vid länsstyrelsen (2, 3). Vi
dare har jag beräknat medel för ytterligare en kronoassistent och ett biträde
i Uppsala distrikt (11).

Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen. 1. Löne- och prisomräkning m. m. 2 896 870 kr.,
varav för lönekostnadspålägg och hyror 2 485 000 kr.
2. Med hänsyn till arbetsbelastningen behövs förstärkning med en taxe
ringsintendent på taxeringssektionen (+ 64 896 kr.).
3. Vidare bör medel beräknas för elva biträden samt en förste länsnotarie
på allmänna sektionen, en landskanslist på planeringssektionen, en lands
kanslist på länsplaneringsenheten, en byrådirektör, en assistent, en förste
byråingenjör och en byråingenjör på naturvårdssektionen, en förste läns-
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assistent, fyra förste landskanslister och en landskanslist på civilförsvarssektionen, en förste länsassessor och en länsassessor på prövningsnämndens kansli, två taxeringsassistenter och två förste landskanslister på taxeringssektionen, en förste landskanslist på uppbördssektionen och en länsassistent på datasektionen (+ 1 007 376 kr.).
4. Om medel anvisas under p. 3, minskas kostnaderna för övrig personal
i viss utsträckning (— 325 524.).
5. Viss uppräkning av medelstilldelningen behövs för främst tillfällig
personal och omkostnader (+ 1 054 382 kr.).
Lokala skattemyndigheterna. 6. Löne- och prisomräkning
m. m. 1 130 692 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 985 000 kr.
7. Medel bör anvisas för en fögderiassistent i Strängnäs fögderi (+ 33 708
kr.).
8. Viss uppräkning av medelstilldelningen behövs för främst tillfällig
personal och omkostnader (+ 1 054 382 kr.).
Kronofogdemyndigheterna. 9. Löne- och prisomräkning m. m.
746 000 kr. varav för lönekostnadspålägg och hyror 640 000 kr.
10. Medel bör anvisas för byte av tjänsten som kronofogdesekreterare
mot en tjänst som biträdande kronofogde i Nyköpings distrikt (+ 5 272 kr.).
11. Vidare bör medel anvisas för en förste kronoassistent, en kansliskri
vare och ett biträde i Eskilstuna distrikt, en kronoassistent och en kontorsskrivare i Katrineholms distrikt, en förste kontorsskrivare, en kronoas
sistent och ett biträde i Nyköpings distrikt (+ 185 352 kr.).
12. Om medel anvisas under p. 11, minskas kostnaderna för övrig per
sonal i viss utsträckning (— 51 000 kr.).
13. Härutöver behövs viss uppräkning av medelstilldelningen för främst
extra tjänster (+ 207 356 kr.).

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet
för länsstyrelsen till 9 944 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till
3 681 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 2 584 000 kr. eller sam
manlagt 16 209 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytterligare
en taxeringsintendent på taxeringssektionen vid länsstyrelsen (2) och en
länsnotarie. Å andra sidan har jag räknat med en minskning av medelsbe
hovet genom indragning av en tjänst som biträdande taxeringsintendent
på taxeringssektionen. Vidare har jag beräknat medel för byte av tjänsten
som kronofogdesekreterare i Nyköpings distrikt mot en tjänst som biträ
dande kronofogde i samma distrikt (10).

Länsstyrelsen i Östergötlands län
Länsstyrelsen. 1. Löne- och prisomräkning m. m. 3 274 089 kr.,
varav för lönekostnadspålägg och hyror 2 753 000 kr.
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2. Medel bör beräknas för en länsassessor på allmänna sektionen i stäl
let för en särskilt förordnad överexekutor och ersättare för denne i Norr
köpings kronofogdedistrikt (+ 32 828 kr.).
3. För handläggning av de ofta komplicerade industriella avloppsfrågorna
och anmälningsärendena på naturvårdssektionen behövs en byrådirektör
med grundutbildning i kemi (+ 55 692 kr.).
4. Vidare bör medel beräknas för elva biträden samt en biträdande civil
försvar singenjör, två förste landskanslister och en biträdande förrådsförvaltare på civilförsvarssektionen, en naturvårdsassistent och en amanuens
på naturvårdssektionen, en amanuens på länsplaneringsenheten, en lands
kanslist på länspolischefens expedition, en förste länsassessor utom sektionsindelningen på landskontoret, tre taxeringsassistenter på taxeringssektionen, en förste byråinspektör och en assistent på datakontoret och en
expeditionsvakt (+ 718 728 kr.).
5 I övrigt behövs viss uppräkning av medelstilldelningen (+ 199 663 kr.).
Lokala skattemyndigheterna. 6. Löne- och prisomräkning
m. m. 1 524 196 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 1 335 000 kr.
6. Medel bör beräknas för ett biträde i Linköpings fögderi (+ 22 008 kr.).
7. Medelsbehovet i övrigt beräknas minska genom personalreduceringar
(-82 860 kr.).
Kronofogdemyndigheterna. 8. Löne- och prisomräkning
m. m. 1 097 494 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 956 026 kr.
9. Medel bör beräknas för en kronokommissarie och ett biträde i Lin
köpings distrikt, en kronoassistent och ett biträde i ettvart av Motala och
Norrköpings distrikt (+ 135 264 kr.).
10. Härutöver behövs viss uppräkning av medelstilldelningen för främst
extra tjänster och tillfällig personal (+ 120 032 kr.).

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet
för länsstyrelsen till 12 617 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till
5 355 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 3 848 000 kr. eller sam
manlagt 21 820 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytterligare
en länsassessor på allmänna sektionen vid länsstyrelsen i stället för en
särskilt förordnad överexekutor med ersättare i Norrköpings kronofogde
distrikt (2). Vidare har jag beräknat medel för ytterligare en byrådirektör
på naturvårdssektionen vid länsstyrelsen (3).

Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen. 1. Löne- och prisomräkning m. m. 2 862 079 kr.,
varav för lönekostnadspålägg och hyror 2 568 773 kr.
2. För att arbetet på prövningsnämndens kansli skall kunna utföras
under normala arbetsförhållanden bör en tjänst som förste landskanslist
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bytas mot en tjänst som länsnotarie (+ 10 848 kr.).
3. Vidare bör medel anvisas för tio biträden samt en länsassessor på planeringssektionen, en byrådirektör och en landskanslist på naturvårdssektionen, en landskanslist på prövningsnämndens kansli, en biträdande taxeringsintendent, en förste landskanslist, två förste taxeringsassistenter och
en taxeringsassistent på taxeringssektionen (+ 547 704 kr.).
3. Om medel anvisas under p. 3, minskas kostnaderna för övrig personal
i viss utsträckning (— 39 804 kr.).
4. Viss uppräkning av medelstilldelningen behövs för bl. a. mervärdeskattearbetet och omkostnader (+ 446 912 kr.).
Lokala skattemyndigheterna. 5. Löne- och prisomräkning
m. m. 1 076 191 kr., varav för lönekostnadspålägg och liyror 949 991 kr.
6. Viss uppräkning av medelstilldelningen behövs för tillfällig personal
och omkostnader (+ 113 846 kr.).
Kronofogdemyndigheterna. 7. Löne- och prisomräkning m. m.
799 889 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 655 377 kr.
8. Viss uppräkning av medelstilldelningen behövs för bl. a. kostnader i
samband med flyttning av kronofogdemyndigheten i Eksjö distrikt
( + 114 000 kr.)

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet
för länsstyrelsen till 11 231 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till
3 985 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 2 914 000 kr. eller sam
manlagt 18 130 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för byte av en
tjänst som förste landskanslist mot en tjänst som förste länsnotarie på
prövningsnämndens kansli vid länsstyrelsen (2). Vidare har jag beräknat
30 000 ler. i engångsutgift för flyttning av lokala skattemyndigheten i Eksjö
fögderi (8).

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen. 1. Löne- och prisomräkning m. m. 2 575 726 kr.,
varav för lönekostnadspålägg och hyror 2 091 069 kr.
2. För att bemästra angelägna arbetsuppgifter inom naturvården bör
medel anvisas för en byrådirektör på naturvårdssektionen (+55 692 kr.).
3. Vidare bör medel beräknas för 13 biträden samt en länsaktuarie på
länsplaneringsenheten, en länsassessor och en landskanslist på envar av
allmänna sektionen och planeringssektionen, två byrådirektörer på natur
vårdssektionen, en landskanslist på länspolischefens expedition, en förste
landskanslist på prövningsnämndens kansli, en landskanslist och två taxe
ringsassistenter på taxeringssektionen och en materialförvaltare (+ 776 503
kr.).
4. Om medel anvisas under p. 2 och 3, minskas kostnaderna för övrig
2* — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 8.
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personal i viss utsträckning (— 227 976 kr.).
5. Viss uppräkning av medelstilldelningen behövs för tillfällig personal
och omkostnader ( + 448 023 kr.).
Lokala skattemyndigheterna. 6. Löne- och prisomräkning
m. m. 848 273 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 602 896 kr.
7. Medel bör anvisas för en fögderiassistent och två biträden i Växjö
fögderi (+ 69 300 kr.).
8. Härutöver behövs viss uppräkning av medelstilldelningen för främst
tillfällig personal (+ 125 423 kr.).
Kronofogdemyndigheten. 9. Löne- och prisomräkning m. m.
464 523 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 375 510 kr.
10. Medel bör anvisas för ett biträde (+ 17 796 kr.).
11. Vidare bör medel anvisas för en biträdande kronofogde, en kronokommissarie och en kansliskrivare (+ 61 008 kr.).
12. Härutöver behövs viss uppräkning av medelstilldelningen för bl. a.
extra tjänster samt flyttning av kronofogdemyndigheten (+ 55 449 kr.).

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet
för länsstyrelsen till 8 852 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till
2 610 000 kr. och för kronofogdemyndigheten till 1 485 000 kr. eller sam
manlagt 12 947 000 kr. Jag har därvid bl. a. beräknat medel för ytterligare
en byrådirektör på naturvårdssektionen vid länsstyrelsen (2) samt 50 000
kr. i engångsutgift för byte av länsstyrelsens tjänstebil (5). Vidare har jag
beräknat medel för ett biträde i Växjö kronofogdedistrikt (10).

Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen. 1. Löne- och prisomräkning m. m. 2 753 779 kr.,
varav för lönekostnadspålägg och hyror 2 295 265 kr.
2. Skatterestantierna tenderar varje år att öka. Kronofogdemyndigheterna
behöver biträde av bokföringskunnig vid bedömning av gäldenärs betalnings
förmåga, konkursbouppteckningar, utdelningsförslag m. m. Konkurserna
bör ägnas större uppmärksamhet. En tjänst som uppbördsrevisor bör där
för inrättas på uppbördssektionen (+ 44 556 kr.).
3. Vidare bör medel beräknas för tolv biträden samt en länsassistent på
planeringssektionen, en byrådirektör på naturvårdssektionen, en förste
landskanslist på civilförsvarssektionen, en biträdande länspolischef på läns
polischefens expedition, en taxeringsassistent på taxeringssektionen, en expeditionsvakt och en arkivföreståndare (+ 503 048 kr.).
4. Viss uppräkning av medelstilldelningen behövs för främst omkost
nader och särskild arbetskraft för naturvårdsarbete (+ 643 918 kr.).
Lokala skattemyndigheterna. 5. Löne- och prisomräkning
m. m. 1 009 304 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 928 340 kr.
6. Medel bör anvisas för en fögderiassistent i Kalmar fögderi och en
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+
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+
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+
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+

142 000

—

+

118 000

+

118 000

_

+

41 000

_

_

__

__

—

37 000
10 000
75 000

+
+
+

11 000
2 000
20 000

+
+
+

10 000
2 000
10 000

—
3 000
6 000

—
—

—
—

2 000

—

+

140 000

+

140 000

—

_

+

5 000
—

+

5 000

+

24 000

+

+

30 000
189 000

2 000

—
—

—
—

+1 132 344

+1 055 000

637 000

—

5 000

10 000
2 785 000

+

—

45 000

—

—

—
—

—
35 000

55 000

+

—

55 000
—

—

+

—

35 000

+

35 000
—

—

1 000

5 000

20 000

—

+

6 000

+
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fögderisekreterare i Västerviks fögderi (+ 75 840 kr.).
7. Härutöver behövs viss uppräkning av medelstilldelningen för främst
omkostnader (+ 89 500 kr.).
Kronofogdemyndigheterna. 8. Löne- och prisomräkning m. m.
701 438 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 577 518 kr.
9. Medel bör anvisas för en kontorist och en expeditionsvakt i Oskars
hamns distrikt (+ 37 500 kr.).
10. Viss uppräkning av medelstilldelningen behövs för omkostnader bl. a.
i samband med flyttning av kronofogdemyndigheterna i Oskarshamns och
Västerviks distrikt (+ 250 310 kr.).
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för
länsstyrelsen till 10 899 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 3 587 000
kr. och för kronofogdemyndigheterna till 2 706 000 kr. eller sammanlagt
17 192 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytterligare en förste
länsnotarie på uppbördssektionen vid länsstyrelsen (2). Jag har vidare be
räknat 67 000 kr. för flyttning av lokala skattemyndigheten i Oskarshamns
fögderi (7).
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen. 1. Löne- och prisomräkning m.m. 895 000 kr.,
varav för lönekostnadspålägg och hyror 761 000 kr.
2. Medel bör anvisas för ett biträde samt en landskanslist på sektionen
för övriga ärenden, en förste landskanslist på uppbördssektionen och en
taxeringsassistent på taxeringssektionen (+ 116 340 kr.).
3. Härutöver behövs viss uppräkning av medelstilldelningen för bl. a.
mervärdeskattearbetet och omkostnader (+ 121 004 kr.).
Lokala skattemyndigheten. 4. Löne- och prisomräkning m. m.
243 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 197 000 kr.
Kronofogdemyndigheten. 5. Löne- och prisomräkning m. m.
183 500 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 153 000 kr.
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för
länsstyrelsen till 3 840 000 kr., för lokala skattemyndigheten till 878 000
ler. och för kronofogdemyndigheten till 743 000 kr. eller sammanlagt
5 461 000 kr.
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen. 1. Löne- och prisomräkning m. m. 1 888 320 kr.,
varav för lönekostnadspålägg och hyror 1 506 900 kr.
2. Medel bör anvisas för ytterligare fem biträden och två taxeringsassistenter (+ 160 608 kr.).
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3. Härutöver behövs viss uppräkning av medelstilldelningen för bl. a.
lön till en naturvårdsintendcnt (+ 95 500 kr.).
Lokala skattemyndigheterna. 4. Löne- och prisomräkning
m. m. 663 900 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 561 564 kr.
5. Medelsbehovet i övrigt beräknas minska (—39 832 kr.).
Kronofogdemyndigheterna. 6. Löne- och prisomräkning m. m.
467 377 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 327 843 kr.
7. Härutöver behövs viss uppräkning av medelstilldelningen (+ 14 002kr.).
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för
länsstyrelsen till 7 660 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till
2 350 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 1 574 000 kr. eller sam
manlagt 11 584 000 kr.
Jag har därvid beräknat medel bl. a. för en byrådirektör på naturvårdssektionen på länsstyrelsen (3). Vidare har jag beräknat 22 000 kr. i engångsutgift för flyttning av lokala skattemyndigheterna i Karlshamns och
Ronneby fögderier.
Länsstyrelsen i Kristianstads län
Länsstyrelsen. 1. Löne- och prisomräkning m. m. 2 598 296 kr.,
varav för lönekostnadspålägg och hyror 2 287 000 kr.
2. Medel bör anvisas för elva biträden samt en förste länsnotarie på planeringssektionen och naturvårdsselctionen, en byrådirektör och två förste
byråingenjörer på naturvårdssektionen, en landskanslist och en tekniker
på civilförsvarssektionen, en förste taxeringsinspektör, en biträdande länsrevisor och två taxeringsassistenter på taxeringssektionen, en assistent på
datasektionen och en expeditionsvakt (+ 666 492 kr.).
3. Härutöver behövs viss uppräkning av medelstilldelningen för bl. a.
naturvårdsverksamhet och länsplaneringsverksamhet (+ 158 784 kr.).
Lokala skattemyndigheterna. 4. Löne- och prisomräkning
m. m. 1 053 176 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 795 000 kr.
5. Medel bör anvisas för tre biträden i Hässleholms fögderi, ett biträde
och en expeditionsvakt i Klippans fögderi, två biträden i Kristianstads
fögderi, en expeditionsvakt i Simrishamns fögderi och tre biträden i Ängelholms fögderi (+215 964 kr.).
6. I övrigt beräknas viss ökning av medelsbehovet (+ 129 860 kr.).
Kronofogdemyndigheterna. 7. Löne- och prisomräkning m. m.
938 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 699 000 kr.
8. Medel bör anvisas för en kronoassistent och ett biträde i ettvart av
Hässleholms och Ängelholms distrikt samt en förste kronoassistent och
ett biträde i Kristianstads distrikt (+ 144 324 kr.).
9. Härutöver behövs viss uppräkning av medelstilldelningen (+ 22 676
kr.).
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Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för
länsstyrelsen till 10 754 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till
3 566 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 3 006 000 kr. eller
sammanlagt 17 326 000 kr.
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Länsstyrelsen. 1. Löne- och prisomräkning m. m. 6 093 411 kr.,
varav för lönekostnadspålägg och hyror 5 139 569 kr.
2. Arbetet med personalärenden, inköpsärenden, budgetfrågor, anslagskontroll och avlöningar har ökat i sådan omfattning att en förstärkning
av personalen är nödvändig. Det är en fråga av hög angelägenhetsgrad att
chefen för kameralsektionen får en medhjälpare i högre tjänsteställning,
förslagsvis A 28. Därutöver bör sektionen tillföras en länsassistent och
ett kvalificerat biträde (+ 115 416 kr.).
3. Vidare bör medel beräknas för 23 biträden samt en förste länsassessor
utanför sektionsindelningen på landskansliet, en byrådirektör på länsplaneringsenheten, en länsassessor på allmänna sektionen, en förste länsno
tarie på socialsektionen, en naturvårdsassistent och en förste byråingenjör
på naturvårdssektionen, en inspektör och en förrådsmästare på civilförsvarssektionen, en biträdande taxeringsintendent, en taxeringsrevisor, två
taxeringsassistenter och sju landskanslister på taxeringssektionen, en avdel
ningsdirektör på datasektionen samt två expeditionsvakter och en tele
fonist (+ 1 204 008 kr.).
4. Härutöver behövs viss uppräkning av medelstilldelningen för främst
tillfällig personal och expenser ( + 1 695 012 kr.).
Lokala skattemyndigheterna. 5. Löne- och prisomräkning
m. m. 3 863 385 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 3 092 170 kr.
6. Medel bör anvisas för en fögderisekreterare och tre biträden i Hälsing
borgs fögderi, en fögderisekreterare i Lunds fögderi samt en fögderisekre
terare, två fögderiassistenter och en expeditionsvakt i Malmö fögderi
(+ 250 716 kr.).
7. Medelsbehovet beräknas minska genom att ett antal tjänster på över
gångsstat och personliga extra ordinarie tjänster i Malmö fögderi avförs
från personalförteckningen (— 89 880 kr.).
8. I övrigt behövs viss uppräkning av medelsbehovet för främst tillfällig
personal (+346 820 kr.).
Kronofogdemyndigheterna. 9. Löne- och prisomräkning m. m.
2 487 204 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 2 103 232 kr.
10. Medel bör anvisas för en kronofogdesekreterare, en kronoassistent
och ett bilräde i Eslövs distrikt, två biträden i Hälsingborgs distrikt samt
en förste kronoassistent, en kronoassistent, två biträden och två telefonister
i Malmö distrikt (+ 244 830 kr.).
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11. Om tjänsterna under p. 10 inrättas, minskas kostnaderna för övrig
personal i viss utsträckning (— 71 202 kr.).
12. I övrigt behövs viss uppräkning av medelstilldelningen för främst
extra tjänster och tillfällig personal (+583 190 kr.).

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för
länsstyrelsen till 22 254 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till
12 270 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 8 512 000 kr. eller
sammanlagt 43 036 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytter
ligare en byrådirektör på kameralsektionen vid länsstyrelsen med huvud
saklig uppgift att handlägga personal- och anslagsfrågor och andra ad
ministrativa ärenden (2). Vidare har jag beräknat medel för ytterligare en
förste landskanslist på kameralsektionen och en kronoassistent i Eslövs
distrikt (2, 10). Å andra sidan har jag räknat med en minskning av medels
behovet genom indragning av tjänsten som kronofogdesekreterare i Trelle
borgs distrikt.

Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen. 1. Löne- och prisomräkning m. m. 2 694 000 kr.,
varav för lönekostnadspålägg och hyror 2 229 000 kr.
2. Medel bör anvisas för 14 biträden samt en förste länsnotarie på all
männa sektionen, en landskanslist på länsplaneringsenheten, en civilförsvarsinspektör på civilförsvarsselctionen, en byrådirektör och en assistent
på naturvårdssektionen, en förste länsnotarie och en landskanslist på
prövningsnämndens kansli, en taxeringsintendent, en länsrevisor, en förste
taxeringsrevisor, en länsassistent, två taxeringsassistenter och en lands
kanslist på taxeringssektionen, en förste landskanslist på uppbördssektionen och en expeditionsvakt (+ 923 460 kr.).
3. I övrigt beräknas viss ökning av medelsbehovet (+ 89 000 kr.).
Lokala skattemyndigheterna. 4. Löne- och prisomräkning
m. m. 901 228 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 660 000 kr.
5. Medel bör anvisas för ytterligare ett biträde i Kungsbacka fögderi
(+ 22 008 kr.).
6. I övrigt beräknas viss minskning av medelsbehovet, bl. a. genom bort
fall av engångsutgifter (—95 236 kr.).
Kronofogdemyndigheterna. 7. Löne- och prisomräkning m. m.
700 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 499 000 kr.
8. Medel bör anvisas för en kronokommissarie i Halmstads distrikt och
en kronofogdesekreterare i Varbergs distrikt (+ 69 360 kr.).
9. I övrigt beräknas viss minskning av medelsbehovet (—4 360 kr.).
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+
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Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för
länsstyrelsen till 9 053 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till
2 811 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 2 294 000 kr. eller sam
manlagt 14 158 000 kr.
Läns styr elsen i Göteborgs och Bohus län
Länsstyrelsen. 1. Löne- och prisomräkning m. m. 9 268 000 kr.,
varav för lönekostnadspålägg och hyror 7 453 000 kr.
2. Det är nödvändigt att vardera avdelningschefen vid sin sida får en
tjänsteman med tillräcklig administrativ kapacitet för att bereda viktigare
ärenden rörande administrativa frågor, organisationsundersökningar, ra
tionalisering, anslagsframställningar, personalrekrytering m. m. En tjänst
som byrådirektör bör därför inrättas på landskansliet resp. landskontoret,
på landskansliet i utbyte mot en tjänst som förste länsassistent
(+67 056 kr.).
3. Skatteindrivningen övervakas genom uppbördssektionen. Skatterestantierna tenderar att öka med därav föranledda förluster för statsverket. En
mer intensifierad inspektions- och kontrollverksamhet är nödvändig. Vi
dare föreligger behov av medhjälpare till och vikarie för sektionschefen,
som bl. a. har att handlägga ärenden om konkurs, ackord, avskrivning av
skatt och skatteutjämningsbidrag samt besvär av olika typer. En tjänst
som länsassessor bör därför inrättas på uppbördssektionen (+ 56 172 kr.).
4. Vidare bör medel anvisas för 41 biträden, varav ett kvalificerat för
telefonväxeln, samt en förste länsnotarie på allmänna sektionen, en läns
assistent på planeringssektionen, en förrådsförman på civilförsvarssektionen, en länsrevisor, en förste taxeringsassistent och två taxeringsassistenter på taxeringssektionen samt två expeditionsvakter. Dessutom bör vissa
tjänster utbytas mot andra (+ 1 147 502 kr.).
5. En gemensam personalvårdsorganisation för de statliga civila myndig
heterna i Göteborg föreslås i avvaktan på att statens personalvårdsnämnds
organisation byggs ut till Göteborgsområdet. Kostnaderna föreslås delade
mellan länsstyrelsen och Göteborgs universitet. Länsstyrelsens andel i kost
naderna beräknas till 70 000 kr. (+ 70 000 kr.).
6. Ytterligare uppräkning av medelstilldelningen behövs för omkostna
der (+ 397 270 kr.).
Lokala skattemyndigheterna. 7. Löne- och prisomräkning
m. m. 4 142 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 3 738 000 kr.
8. Medel bör anvisas för fem landskanslister och en expeditionsvakt i
Göteborgs fögderi, ett biträde i Kungälvs fögderi, en fögderiassistent, ett
biträde och en expeditionsvakt i Mölndals fögderi, en fögderiassistent och
två biträden i Uddevalla fögderi samt en fögderiassistent i Strömstads fög-
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deri, varjämte ett flertal biträdestjänster i Göteborgs fögderi bör bytas
ut mot högre sådana tjänster (+ 417 444 kr.).
9. Om tjänsterna under p. 8 inrättas, minskas kostnaderna för övrig per
sonal i viss utsträckning (— 74 692 kr.).
10. I övrigt behövs viss uppräkning av medelstilldelningen för främst
tillfällig personal (+ 95 248 kr.).
Kronofogdemyndigheterna. 11. Löne- och prisomräkning
m. m. 3 475 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 2 931 000 kr.
12. Medel bör anvisas för tre kronokommissarier, tre förste kronoassistenter, två kronoassistenter och sju biträden i Göteborgs distrikt samt
två biträden i Uddevalla distrikt (+457 192 kr.).
13. Härutöver behövs viss uppräkning av medelstilldelningen för främst
extra tjänster och tillfällig personal (+ 114 808 kr.).
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för
länsstyrelsen till 27 594 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till
15 858 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 10 156 000 kr. eller
sammanlagt 53 608 000 kr.
Jag har därvid beräknat medel bl. a. för en byrådirektör på kameralsek
tionen vid länsstyrelsen med huvudsaklig uppgift att handlägga personaloch anslagsfrågor och andra administrativa ärenden (2). Jag har vidare
beräknat medel för ytterligare en länsassessor eller byrådirektör på uppbördssektionen och en förste telefonist för länsstyrelsens telefonväxel (3, 4).
Efter samråd med chefen för civildepartementet finner jag frågan om en
provisorisk personalvårdsorganisation i Göteborg böra anstå tills ställning
tagits till föreliggande betänkande rörande den statliga personalvårdens
framtida organisation m. m. (5). Löneomräkningen har jag beräknat till
883 000 kr. för länsstyrelsen (1).
Länsstyrelsen i Älvsborgs län
Länsstyrelsen. 1. Löne- och prisomräkning m. m. 3 805 000 kr.,
varav för lönekostnadspålägg och hyror 3 077 000 kr.
2. Arbetsbelastningen för uppbördssektionens chef har ökat. Om en tjänst
som länsnotarie i befordringsgång inrättas, kan chefen avlastas och i högre
grad engagera sig i indrivningsarbetet. Vidare bör en tjänst som uppbördsrevisor i A 28 inrättas på sektionen. Innehavaren av tjänsten bör verkställa
snabba utredningar åt kronofogdemyndigheterna om skattskyldigs ekono
miska ställning och förutsättningar att reglera de skatteskulder som är i
fråga. För att kunna vidta effektiva indrivningsåtgärder bör man införskaffa
sådana uppgifter på ett tidigt stadium. Inrättandet av tjänsten kan förutses
bli en lönande investering för statsverket (+ 91 344 kr.).
3. Vidare bör medel beräknas för en byrådirektör och en förste byrå
ingenjör på naturvårdssektionen, en förste länsassessor på prövnings-
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nämndens kansli, en biträdande länsrevisor på taxeringssektionen och en
förste
länsassessor
utanför
sektionsindelningen
på
landskontoret
(+ 375 000 kr.).
4. Om tjänsterna under p. 3 inrättas, minskas kostnaderna för övrig
personal i viss utsträckning (— 114 744 kr.).
5. I övrigt behövs uppräkning av medelstilldelningen för främst tillfällig
personal (+ 1 210 400 kr.).
Lokala skattemyndigheterna. 6. Löne- och prisomräkning
m. m. 1 253 792 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 1 042 000 ler.
7. Viss uppräkning av medelstilldelningen behövs för tillfällig personal
(+391 208 kr.).
8. Även för omkostnader behövs uppräkning av medelstilldelningen
(+ 34 000 kr.).
Kronofogdemyndigheterna. 9. Löne- och prisomräkning m. m.
908 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 775 000 kr.
10. Medel bör beräknas för en förste kronoassistent i Borås distrikt
(+ 30 132 kr.).
11. Härutöver behövs uppräkning av medelstilldelningen för främst
tillfällig personal (+ 190 868 kr.).
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för
länsstyrelsen till 14 911 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till
4 814 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 3 735 000 kr. eller
sammanlagt 23 460 000 kr.
Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytterligare en länsnotarie och
en länsassessor eller byrådirektör på uppbördssektionen samt en biträdande
länsrevisor på taxeringssektionen vid länsstyrelsen (2, 3). Vidare har jag
beräknat 43 000 kr. för flyttning av lokala skattemyndigheten i Rinna fög
deri (8). Jag har även beräknat medel för en förste kronoassistent i Borås
distrikt (10).
Länsstyrelsen i Skaraborgs län
Länsstyrelsen. 1. Löne- och prisomräkning m. m. 2 445 520 kr.,
varav för lönekostnadspålägg och hyror 2 016 081 kr.
2. Medel bör anvisas för fyra biträden samt en landskanslist på allmänna
sektionen, två byrådirektörer och en inventerare på naturvårdssektionen, en
förste länsassessor på prövningsnämndens kansli, en biträdande taxeringsintendent på taxeringssektionen, en landskanslist på uppbördssektionen
samt en länsassistent och en assistent på datasektionen (+ 468 336 kr.).
3. I övrigt beräknas viss ökning av medelsbehovet (+ 50 932 kr.).
Lokala skattemyndigheterna. 4. Löne- och prisomräkning
m. m. 1 032 427 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 816 168 kr.
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6 528 000
—

+

868 307

+ 1 566 671

+

+

134 410

61 000
15 000
255 000

+
+
+
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10 000
40 000

+
+
+

1 000
10 000
25 000

—
5 000
85 000

+

—

+

315 000

+

315 000

—

+

_

_

_

_

_

50 000

+

10 000

+

10 000

6 000

—

—

6 000

550 000

+

6 900

91 000

154 000

8 000

177 000

+

59 800

+

16 000

15 000
20 000

—
10 000

—
5 000

—
—

—

—

6 000

—

10 000
—

+

—

10 000
—

+

+

+ 2 522 000

2 450 000

964 000

2 038 000

+1 011 673

+

678 000

_

7 494 000

_

+ 2 964 788

+

+

250 000

8 000

+ 1 089 315

+

+

+

+

—
3 000

250 000

—
5 000
140 000

—

—

+

50 000

+

15 000

—

+

145 000

+

145 000

—

—

—

—

—
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5. Viss uppräkning av medelstilldelningen behövs för tillfällig personal
(+ 56 888 kr.).
Kronofogdemyndigheterna. 6. Löne- och prisomräkning m. m.
835 983 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 592 557 kr.
7. Medel bör anvisas för ett biträde i ettvart av Falköpings, Lidköpings,
Mariestads och Skövde distrikt samt för byte av tjänsten som kronofogde
sekreterare mot en tjänst som biträdande kronofogde i Skövde distrikt
(+ 76 476 kr.).
8. Härutöver behövs viss uppräkning av medelstilldelningen, bl. a. för
flyttning av kronofogdemyndigheten i Lidköpings distrikt (+99 214 lvr.).
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för
länsstyrelsen till 10 016 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till
3 414 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 2 716 000 kr. eller sam
manlagt 16 146 000 kr.
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen. 1. Löne- och prisomräkning m. m. 3 777 768 kr.,
varav för lönekostnadspålägg och hyror 3 067 000 kr.
2. Med hänsyn till arbetsbalansen och utvidgningen av arbetsuppgifterna
på naturvårdssektionen bör medel anvisas för en naturvårdsintendent, en
ingenjör för planeringsverksamhet samt en ingenjör eller kemist
(+ 145 092 kr.).
3. Vidare bör medel beräknas för elva biträden samt en förste lands
kanslist på allmänna sektionen, en förste länsnotarie på planeringssektionen, en taxeringsintendent och två taxeringsassistenter på taxeringssektionen, en länsassistent och en assistent på datasektionen, en byråsekrete
rare för fastighetstaxering m. m. samt en maskinist (+546 252 kr.).
4. Härutöver behövs viss uppräkning av medelstilldelningen för bl. a.
tillfällig personal och särskild arbetskraft för naturvårdsarbete (+ 315 888
kr.).
Lokala skattemyndigheterna. 5. Löne- och prisomräkning
m. m. 1 178 520 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 998 000 kr.
6. Medel bör anvisas för ytterligare en telefonist i Karlstads fögderi
(+20 820 kr.).
7. Härutöver behövs viss uppräkning av medelstilldelningen för om
kostnader (+ 4 660 kr.).
Kronofogdemyndigheterna. 8. Löne- och prisomräkning m. m.
838 368 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 718 000 kr.
9. Medel bör anvisas för en kronoassistent och en telefonist i Karlstads
distrikt samt ett biträde i ettvart av Sunne och Kristinehamns distrikt
(+ 56 850 kr.).
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+
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+
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—
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__
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+
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100 000

+

60 000

+
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7 000

+

2 000

802 000

+

263 000

+

27 000

199 000

+

13 000

30 000
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+
+

10 000
5 000

+
+

2 000
1 000

—

—

—
3 110 000

—
+i 204 000

52 000
15 000
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—

+
+

28 000
—
58 000

+
+

__
—

_

+

_
_

6 000
104 000

310 000

—

—

10 000

7 000

181 000

__

_
—

+

170 000

+

170 000

_

8 799 000

+ 4 785 000

+ 3 793 000

+

—
+
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_
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_

—

—

—

+ 1 170 000

2 437 000
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+
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10. Härutöver behövs uppräkning av medelstilldelningen för bl. a. extra
tjänster och omkostnader (+ 100 782 kr.,).
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för
länsstyrelsen till 12 592 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till
4 280 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 3 236 000 kr. eller sam
manlagt 20 108 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för en byrådi
rektör på naturvårdssektionen vid länsstyrelsen (2).
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen. 1. Löne- och prisomräkning m. in. 3 140 600 kr.,
varav för lönekostnadspålägg och hyror 2 461 600 kr.
2. Två tjänster som byrådirektör bör inrättas på naturvårdssektionen,
varav den ena för allmän naturvård (+105 540 kr.).
3. För handläggning av personal- och organisationsfrågor vid länsstyrel
sen är de personella resurserna otillräckliga. Medel bör anvisas för en
länsassistent (+ 37 716 kr.).
4. Vidare bör medel beräknas för 19 biträden samt en förste länsnotarie
och en landskanslist på allmänna sektionen, en länsassessor och en lands
kanslist på planeringssektionen, en landskanslist på länsplaneringsenheten,
en civilförsvarsingenjör, en förste landskanslist och en förrådsförman på
civilförsvar ssektionen, en förste taxeringsinspektör, en förste taxeringsrevisor och tre taxeringsassistenter på taxeringsselctionen, en länsassistent
på datasektionen och en expeditionsvakt (+ 895 606 kr.).
5. Om tjänsterna under p. 2—4 inrättas, minskas kostnaderna för övrig
personal i viss utsträckning (— 155 052 kr.).
6. I övrigt behövs viss uppräkning av medelstilldelningen för främst
tillfällig personal och expenser (+ 664 466 kr.).
Lokala skattemyndigheterna. 7. Löne- och prisomräkning
in. m. 950 600 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 845 000 kr.
8. Medel bör beräknas för ett biträde i ettvart av Hallsbergs, Karlskoga
och Lindesbergs fögderier samt en fögderiassistent i Örebro fögderi
(+ 87 096 kr.).
9. Härutöver behövs uppräkning av medelstilldelningen för främst till
fällig personal (+ 86 304 kr.).
Kronofogdemyndigheterna. 10. Löne- och prisomräkning m. m.
894 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 708 000 kr.
11. Medel bör beräknas för en lcronoassistent och ett biträde i Hallsbergs
distrikt, två biträden i Karlskoga distrikt och ett biträde i Lindesbergs
distrikt (+ 98 100 kr.).
12. Härutöver behövs viss uppräkning av medelstilldelningen för bl. a.
kostnader i samband med flyttning av kronofogdemyndigheterna i Halls
bergs och Karlskoga distrikt (+ 132 900 kr.).
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—
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+

+
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__
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+
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+
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—
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+
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+
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+
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+

+
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+
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—
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—
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Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet
för länsstyrelsen till 10 671 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till
3 711 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 2 922 000 kr. eller
sammanlagt 17 304 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för en
byrådirektör för allmän naturvård på naturvårdssektionen och en förste
landskanslist på kameralsektionen vid länsstyrelsen (2, 3). Vidare har jag
beräknat 20 000 kr. i engångsutgift för flyttning av lokala skattemyndig
heten i Hallsbergs fögderi (9).
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen. 1. Löne- och prisomräkning m. m. 3 224 018 kr.,
varav för lönekostnadspålägg och hyror 2 300 100 kr.
2. Arbetsuppgifterna inom naturvården är mycket omfattande. Större
resurser fordras bl. a. för reservatfrågorna och fullföljden av det arbete
som påbörjats genom naturvårdsplaneringen i kommunerna samt för
övervakningen i recipientfrågor. Medel bör anvisas för en byrådirektör och
en byråingenjör på naturvårdssektionen (+ 83 556 kr.).
3. Arbetsbördan på prövningsnämndens kansli är för stor för en enda
jurist. Denna är hårt belastad med övertidsarbete, vilket i längden är ohåll
bart. Medel bör anvisas för en jurist på kansliet (+ 44 556 kr.).
4. Vidare bör medel beräknas för åtta biträden samt en länsassessor och
en förste landskanslist på planeringssektionen, två taxeringsassistenter på
taxeringssektionen, en förste landskanslist på uppbördssektionen, en länsassistent och en assistent (dataoperatör) på datasektionen (+ 403 320 kr.).
5. Om tjänsterna under p. 4 inrättas, minskas kostnaderna för övrig
personal i viss utsträckning (— 51 000 kr.).
6. I övrigt behövs viss uppräkning av medelstilldelningen för främst till
fällig personal (+ 312 250 kr.).
Lokala skattemyndigheterna. 7. Löne- och prisomräkning
m. m. 1 023 143 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 865 000 kr.
8. Viss uppräkning av medelstilldelningen behövs för tillfällig personal
(+48 801 kr.).
9. I övrigt beräknas viss minskning av medelsbehovet (— 27 444 kr.).
Kronofogdemyndigheterna. 10. Löne- och prisomräkning m. m.
751 808 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 653 816 kr.
11. Medel bör anvisas för två biträden i Köpings distrikt (+43 778 kr.).
12. Härutöver behövs viss uppräkning av medelstilldelningen för bl. a.
extra tjänster och tillfällig personal samt flyttning av kronofogdemyndig
heten i Köpings distrikt (+ 152 888 kr.).
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet
för länsstyrelsen till 10 272 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till
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+
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+
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+
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+
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+
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—
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3 332 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 2 513 000 kr. eller
sammanlagt 16 117 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytter
ligare en ingenjör på naturvårdssektionen och en förste länsnotarie på prövningsnämndens kansli vid länsstyrelsen (2, 3).
Länsstyrelsen i Kopparbergs län
Länsstyrelsen. 1. Löne- och prisomräkning m.m. 3 084 056 kr., var
av för lönekostnadspålägg och hyror 2 549 912 kr.
2. Medel bör anvisas för sex biträden samt en byråingenjör-byrådirektör
på naturvårdssektionen, en förste landskanslist på länspolischefens expedi
tion, en förste länsnotarie på prövningsnämndens kansli, en taxeringsassistent på taxeringssektionen och tre landskanslister på mervärdeskattekontoret (+ 397 440 kr.).
3. Härutöver behövs viss uppräkning av medelstilldelningen för främst
tillfällig personal och expenser (+ 227 416 kr.).
Lokala skattemyndigheterna. 4 .Löne- och prisomräkning
m.m. 1 037 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 928 000 kr.
5. Viss uppräkning av medelstilldelningen behövs för tillfällig personal
(+ 144 000 kr.).
6. Härutöver behövs viss uppräkning av medelstilldelningen för om
kostnader (+ 62 000 kr.).
Kronofogdemyndigheterna. 7. Löne- och prisomräkning m.m.
986 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 812 000 kr.
8. Viss uppräkning av medelstilldelningen behövs för tillfällig personal
och för omkostnader, bl.a. i samband med flyttning av kronofogdemyndig
heten i Mora distrikt (+ 115 500 kr.).
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för
länsstyrelsen till 11 344 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 4 186 000
kr. och för kronofogdemyndigheterna till 3 255 000 kr. eller sammanlagt
18 785 000 kr. Jag har därvid beräknat bl. a. 59 000 kr. för flyttning av
lokala skattemyndigheten i Mora fögderi (6).
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen. 1. Löne- och prisomräkning m.m. 3 084 828 kr.,
varav för lönekostnadspålägg och hyror 2 655 972 kr.
2. På grund av personalbrist har någon planering av hur inventerade naturvårdsobjekt bör skyddas eller utnyttjas inte kunnat påbörjas. Av sam
ma anledning har inte heller någon vattenvård splanering kunnat påbörjas.
För dessa planeringsuppgifter m.m. bör två tjänster som byrådirektör in
rättas på naturvårdssektionen (+ 111 384 kr.).
3. Antalet besvärsmål i prövningsnämnden har under de senaste åren
3 — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 8.
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i®
crq
C/J

7 138 000

_

60 000
30 000
255 000

+

_

8 156 000

991 000

+

_

-!-

215 000

+

-1-

—
—
+

65 000

+

223 500

+

102 000

-

+

516 000

+

494 000

—

—

+

6 000

—
2 000
—

9 000
120 000

+

10 000

+

10 000

+

280 000

+

280 000

+

10 000

+

56 000

+

10 000

+i 101 500

+

896 000

215 000

2 044 000

—

—

—

—

6 000
+

54 000

160 000
20 000

+1 054 000

2 359 000
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visat en stadig ökning. Andelen komplicerade mål har samtidigt vuxit. Per
sonalen pa nämndens kansli är sa liten att störa svårigheter normalt
föreligger att bemästra arbetssituationen. Medel bör anvisas för en förste
landskanslist, en landskanslist och en kansliskrivare (+ 82 632 kr.).
4. Vidare bör medel beräknas för 15 biträden samt en länsassessor på all
männa sektionen, två länsassistenter, en civilför svar singenjör och en förrådsförman på civilförsvarssektionen, en amanuens på länsplaneringsenheten, en ingenjör på naturvårdssektionen, en förste länsnotarie och en förste
landskanslist på planeringssektionen, en länsassistent på kameralsektionen,
en förste taxeringsrevisor, två taxeringsassistenter och en landskanslist på
taxeringssektionen (+ 764 844 kr.).
5. Om tjänsterna under p. 2—4 inrättas, minskas kostnaderna för övrig
personal i viss utsträckning (— 40 008 kr.).
6. I övrigt behövs viss uppräkning av medelstilldelningen för främst
omkostnader och särskild arbetskraft för naturvårdsarbete (+ 222 184 kr.).
Lokala skattemyndigheterna. 7. Löne- och prisomräkning
m m. 1 392 364 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 1 114160 kr.
8. Medel bör anvisas för en landskanslist i ettvart av Ljusdals och Sö
derhamns fögderier (+ 53 832 kr.).
9. Härutöver behövs viss uppräkning av medelstilldelningen för tillfällig
personal och omkostnader (+ 25 704 kr.).
Kronofogdemyndigheterna. 10. Löne- och prisomräkning m.m.
1 202 200 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 892 959 kr.
11. Medel bör anvisas för en förste kronoassistent, en kronoassistent och
ett biträde i Hudiksvalls distrikt (+ 75 084 kr.).
12. Härutöver behövs viss uppräkning av medelstilldelningen för tillfällig
personal (+ 7 151 kr.).
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för
länsstyrelsen till 11 630 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 4 460 000
kr. och för kronofogdemyndigheterna till 3 769 000 kr. eller sammanlagt till
19 859 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytterligare två byrå
direktörer på naturvårdssektionen och en förste landskanslist på prövningsnämndens kansli vid länsstyrelsen (2, 3).
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen. 1. Löne- och prisomräkning m.m. 2 773 920 kr.,
varav för lönekostnadspålägg och hyror 2 395 216 kr.
2. Inventerings- och planläggningsarbetet på naturvårdsområdet har lik
som uppföljningen av driften vid vatten- och avloppsanläggningar måst
eftersättas på grund av personalbrist. Med hänsyn härtill och till länets
starka industrialisering fordras en byrådirektör med kemisk-biologisk ut-
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+
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+
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+
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+
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—
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+
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+

+

+
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bildning. Dessutom behövs en byrådirektör med teknisk utbildning för att
biträda länsingenjören. Härigenom skulle denne få möjlighet att ägna sig
åt vattenvårdsplaneringen (+ 112 344 kr.).
3. Vidare bör medel anvisas för en förste landskanslist på planeringssektionen, en förste länsassessor utanför sektionsindelningen på landskontoret,
en länsassistent på kameralsektionen samt en taxeringsassistent och två
biträden på taxeringssektionen (+ 256 788 kr.).
4. Om medel anvisas enligt p. 3, minskas kostnaderna för övrig personal
i viss utsträckning (— 38 532 kr.).
5. I övrigt behövs viss uppräkning av medelstilldelningen för främst till
fällig personal och reseersättningar (4- 927 811 kr.).
Lokala skattemyndigheterna. 6. Löne- och prisomräkning
m.m. 1 361 413 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 1 029 413 kr.
7. Medel bör anvisas för en fögderisekreterare i Sundsvalls fögderi ( +
42 888 kr.).
Kronofogdemyndigheterna. 8. Löne- och prisomräkning m.m.
1 141 354 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 937 354 kr.
9. Härutöver behövs viss uppräkning av medelstilldelningen för bl.a.
kostnader i samband med flyttning av kronofogdemyndigheterna i Sunds
valls och örnsköldsviks distrikt (+ 219 476 kr.).
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för
länsstyrelsen till 11 986 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 4 358 000
kr. och för kronofogdemyndigheterna till 4 337 000 kr. eller sammanlagt
20 681 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl.a. för en byrådirektör på
naturvårdssektionen vid länsstyrelsen (2).
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen. 1. Löne- och prisomräkning m.m. 1916412 kr.,
varav för lönekostnadspålägg och hyror 1 579 720 kr.
2. Med hänsyn till att arbetsuppgifterna på naturvårdsområdet växer
starkt bör medel anvisas för en extra byrådirektör, som finns anställd för
innevarande budgetår enligt Kungl. Maj :ts beslut, samt för en naturvårdsassistent (+ 97 476 kr.).
3. Vidare bör medel beräknas för fyra biträden samt en civilförsvarsingenjör, en förste landskanslist och en landskanslist på civilförsvarssektionen och en förste länsnotarie på prövningsnämndens kansli (+ 239 088
kr.).
4. Om medel anvisas enligt p. 2 och 3, minskas kostnaderna för övrig
personal i viss utsträckning (— 63 252 kr.).
5. I övrigt behövs viss uppräkning av medelstilldelningen för främst om
kostnader (+ 487 996 kr.).
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+
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+
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+
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9 864

46 000
20 000
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+
+
+
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+
+
+
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—
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—

—

—

—
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+
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—

+
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+
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+

—

—

—

—

—
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—

+ 240 000

—

—

10 000

—
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—

—
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+
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+
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1 000

—

—

—

—
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—

+

—
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—

+

—
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—
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3 114 000

+1 404 301
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+
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_
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+
+
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+
+
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—
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Lokala skattemyndigheterna. 6. Löne- och prisomräkning
m.m. 553 400 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 540 430 kr.
Kronofogdemyndigheten. 7. Löne- och prisomräkning m. m.
525 130 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 442 130 kr.

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för
länsstyrelsen till 8 297 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 2 454 000
kr. och för kronofogdemyndigheten till 2 178 000 kr. eller sammanlagt
12 929 000 kr. Jag har därvid bl. a. beräknat 50 000 kr. i engångsutgift
för byte av länsstyrelsens tjänstebil (5).

Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen. 1. Löne- och prisomräkning m.m. 2 571 507 kr.,
varav för lönekostnadspålägg och hyror 2 241 000 kr.
2. Länsstyrelsens telefonväxel har byggts ut. Medel bör anvisas för ytter
ligare en telefonist (+ 18 792 kr.).
3. Vidare bör medel beräknas för fem biträden, en planerare på länsplaneringsenheten, en fältassistent och en assistent på naturvårdssektionen
samt vissa tjänsteutbyten (+ 220 528 kr.).
4. Härutöver behövs viss uppräkning av medelstilldelningen för främst
tillfällig personal och omkostnader, bl. a. i samband med att delar av läns
styrelsen flyttar in i nya lokaler (+ 734 173 kr.).
Lokala skattemyndigheterna. 5. Löne- och prisomräkning
m. m. 875 000 kr., utgörande lönekostnadspålägg och hyror.
6. I övrigt beräknas viss minskning av medelsbehovet genom bortfall av
engångsutgifter (— 24 500 kr.).
Kronofogdemyndigheterna. 7. Löne- och prisomräkning m. m.
840 418 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 785 570 kr.
8. Medel bör anvisas för en expeditionsvakt i Skellefteå distrikt samt en
kronoassistent, en kontorsskrivare och en expeditionsvakt i Umeå distrikt.
(+ 132 348 kr.).
9. Härutöver behövs viss uppräkning av medelstilldelningen för främst
extra tjänster (+ 193 728 kr.).

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för
länsstyrelsen till 11 285 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 3 723 000
kr., och för kronofogdemyndigheterna till 3 146 000 kr. eller sammanlagt
18 154 000 kr. Jag har därvid bl. a. beräknat medel för ytterligare ett biträde
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för länsstyrelsens telefonväxel (2) samt 250 000 kr. för flyttning av vissa
delar av länsstyrelsen (4).

Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen. 1. Löne- och prisomräkning m.m. 4 139 913 kr.,
varav för lönekostnadspålägg och hyror 3 179 000 kr.
2. Medel bör anvisas för 16 biträden samt en landskanslist på allmänna
sektionen, en förste landskanslist på civilförsvarssektionen, en förste länsassistent på länsplaneringsenheten, två byrådirektörer, en länsassessor och
två naturvårdsassistenter på naturvårdssektionen, en förste landskanslist på
länspolischefens expedition, en förste länsassessor på prövningsnämndens
kansli, en förste taxeringsinspektör, en förste landskanslist och två taxeringsassistenter på taxeringssektionen, en landskanslist på uppbördssektionen och en materialförvaltare. Vidare bör medel anvisas för en extra
förste länsassessor, som finns anställd på landskansliet för innevarande
budgetår enligt Kungl. Maj :ts beslut, samt för vissa tjänsteutbyten
(+ 1 228 968 kr.).
3. I övrigt beräknas viss ökning av medelsbehovet (+ 10 644 kr.).
Lokala skattemyndigheterna. 4. Löne- och prisomräkning
m.m. 1 537 108 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 1 114 890 kr.
5. Viss uppräkning av medelstilldelningen behövs för omkostnader (+
34 100 kr.).
Kronofogdemyndigheterna. 6. Löne- och prisomräkning m. m.
1 307 038 kr., varav för lönekostnadspålägg och hyror 1 038 300 kr.
7. Medel bör anvisas för ett biträde i Bodens distrikt samt en kronoassistent och ett biträde i Luleå distrikt (+ 73 308 kr.).
8. Härutöver behövs viss uppräkning av medelstilldelningen för bl. a.
kostnader i samband med flyttning av kronofogdemyndigheten i Haparan
da distrikt (+ 31 600 kr.).

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet
för länsstyrelsen till 13 858 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till
4 844 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 4 860 000 kr. eller sam
manlagt 23 562 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för bl. a. en förste
länsassessor på landskansliet (2). Löneomräkningen har jag beräknat till
463 000 kr. för länsstyrelsen (1).
3* — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 8.
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Beräknad ändring 1969/70
Länsstyrelsen Dep.chefen

1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Länsstyrelsen Dep.chefen

Personal
Personal i A 20 och högre lönegrad.................
Övrig personal.................

74
222

+ 8
+ 21

—
—

8
122

—
+6

—
—

8
115

__
+3

__
—

296

+ 29

—

130

+6

—

123

+3

—

8 678 000

+ 1 934 665

+

705 000

3 186 000

+

422 218

+

220 000

3 172 000

+

342 046

+

159 000

—

+ 2 176 000

+ 2 158 000

—

+

732 800

+

783 000

—

+

783 400

+

766 000

_

+

+

97 100

+

24 900

70 000
25 000
500 000

+

+
+

—
1 000
10 000

+
+

—
1 000
8 000

—
9 000
291 000

+

4 000

+

--- :
—
4 000

—

+

725 000

+

285 000

+

285 000

—

+

230 000

+

230 000

__
115 000

+

755 000
45 000
20 000

Anslag
Avlöningar till tjänstemän.................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för
befintlig organisation
b) Beräknad
ändring
till budgetåret 1969/
70...................................
Arvoden och särskilda
ersättningar.................
Sjukvård m. m...............
Reseersättningar............
Expenser
a) Beräknade hyror för
nuvarande lokaler. .
b) Beräknad
ändring
av lokalhyror till
budgetåret 1969/70.
c) Bränsle, lyse, vatten
d) Övriga expenser för
eget behov..................
e) Övriga expenser för
annat än eget behov
Publikationstryck..........

10 208 000

278 000
15 000
—
30 000

—
6 000
90 000

+

725 000

—

__
5 000

+

__
5 000

_
8 000

+

_
1 000

+

1 000

7 000

+

209 000

+

37 000

234 000

+

22 000

+

22 000

180 000

+

26 600

+
+

5 000
10 000

—
5 000

—
—

—
—

—

19 000

+

1 000

+

+ 3 650 000

3 524 000

+1 571 118

—
+ 1 320 000

—
3 678 000

+

6 860 —
—
30 000 +

+ 5 379 525

—
—

----

—
+

23 000
__

—

—

+ 1 411 946

+ 1 182 000
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Diverse ändamål
Länsstyrelserna
1968/69

Kronofogdemyndigheterna

Ber. ändring 1969/70 1968/69

Ber. ändring 1969/70

Mynd.

Mynd.

Dep. chefen

Maskinhyror för datakon
toren ................................. 15 990 000 — 880 000 — 880 000
Utrustning för datakon
toren .................................
1 351 000 —130 000 —130 000
Fönsterkuvert m. m. ...
900 000
—
—
Landshövdingarnas tjäns
tebostäder m. m...........
350 000 —100 000 —100 000
Länsstyrelsernas utbild
ningsnämnds kursverk
samhet.............................
923 000 + 155 000 + 155 000
Utbildning av viss biträdespersonal......
155
000
—
—
Länsstyrelsernas antag
ningsnämnd .........................
17000 + 5 000 +
5 000
Utbildning i psykologiskt
försvar...................................
20000 + 5 000 +
5 000
Central löneutbetalning .
—
—
—
Utbildning av personal
vid kronofogdemyn
digheterna .....................
-—
—
—Kostnad för datamaskin
tid m. m...
—
—
—
19 706000 — 945 000 — 945 000

Dep. chefen

—

—

—
—

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
40 000

—
—

300 000

—

2 000 000 + 1 350 000
2 340 000 + 1 350 000

Exekutionsväsendets organisationsnämnd. Hittills har erhållna anslag till
kostnader för datamaskintid i sin helhet använts för dataarbetet i Stock
holms kronofogdedistrikt. Fr. o. m. innevarande budgetår uppkommer kost
nader också i samband med utredningsarbetet om ADB i landets övriga di
strikt. För budgetåret 1969/70 behövs 1 250 000 kr. för stockholmsprojektet
och 2,1 milj. kr. för riksprojektet (+ 1 350 000 kr.).
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen och till vad jag tidigare i anslut
ning till den allmänna översikten anfört i fråga om det s. k. riksdatasystemet
på exekutionsväsendets område beräknar jag medelsbehovet till diverse ända
mål till 18 761 000 kr. för länsstyrelserna och 2 340 000 kr. för kronofogde
myndigheterna.
Hemställan
Med hänvisning till vad jag sålunda anfört hemställer jag, att Kungl.
Maj :t föreslår riksdagen att
1. till Länsstyrelserna för budgetåret 1969/70 anvisa ett
förslagsanslag av 346 025 000 kr.;
2. till Lokala skattemyndigheterna för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 109 475 000 kr.;
3. till Kronofogdemyndigheterna för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 103 670 000 kr.
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C. Planväsendet
C 1. Statens planverk: Förvaltningskostnader
1967/68 Utgift ...............................................
1968/69 Anslag
...........................................
1969/70 Förslag ...........................................

14 287 000
14 214 000
19 454 000

Statens planverk är central förvaltningsmyndighet för ärenden om plan
läggning av bebyggelse och om byggnadsväsendet. Det åligger verket att i
anslutning till den allmänna uppsikten över planläggningen och byggnads
väsendet ge råd och vägledning för planläggningen samt meddela föreskrif
ter, råd och anvisningar för byggnadsväsendet ävensom att verka för sam
ordning mellan planverkets och andra myndigheters insatser på dessa om
råden.
Verket är organiserat på en planbyrå, en utvecklingsbyrå, en teknisk byrå
och ett kansli. Till planverket är knutna ett råd för samhällsplanering och
ett tekniskt råd.
Statens planverk är chefsmyndighet för länsarkitektsorganisationen. Varje
län utgör ett länsarkitektdistrikt, som förestås av en länsarkitekt.
1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Dep.chefen
Planverket

Personal
Handläggande personal
a) Planverket............................................................................
b) Länsarkitektsorganisationen.........................................

+ 22
+ 6

+4

122

Övrig personal
a) Planverket.............................................................. .............
b) Länsarkitektsorganisationen................................ ...... .

31
113

+
+

3

+i
—

320

+ 37

+5

4 094 000
8 974 000

+ 1 487 000
+ 763 000

+ 758 000
+ 467 000

—

+ 980 000
+ 289 000

+ 980 000
+ 52 000

—

+ 2 172 000
+ 67 000

+ 2 172 000

54

6

—

Anslag
Avlöningar till tjänstemän
a) Planverket............................................................................
b) Länsarkitektsorganisationen..........................................
Lönekostnadspålägg
a) Planverket
Beräknat belopp för befintlig organisation............
Beräknad ändring till budgetåret 1969/70..............
b) Länsarkitektsorganisationen
Beräknat belopp för befintlig organisation............
Beräknad ändring till budgetåret 1969/70.............

—

—
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1868/69 Beräknad ändring 1969/70
Dep.chefen
Planverket

Arvoden och särskilda ersättningar.....................................
Sjukvård m. m..............................................................................
Reseersättningar..........................................................................
Expenser
a) Beräknade hyror för nuvarande lokaler......................
b) Beräknad ändring av lokalhyror till budgetåret
1969/70......................................................................................
c) Bränsle, lyse, vatten............................................................
d) Övriga expenser.....................................................................
Publikationstryck........................................................................

78 000
32 000
478 000

_

+

4 000
—
+ 113 000

+

4 000
—
+ 40 000

+ 890 000

+ 800 000

41 000
887 000
830 000

+ 35 000
—
+ 186 000
— 74 000

+

5 000
—
+ 36 000
— 74 000

15 414 000

+ 6 912 000

+ 5 240 000

1 200 000

—

—

14 214 000

+ 6 912 000

+ 5 240 000

Särskilda uppbördsmedel
Försäljning av publikationer...................................................
Nettoutgift

Statens planverk
1. Löne- och prisomräkning m. m. utgör 4 771 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror för den befintliga organisationen 4 042 000
kr.
2. Planbyrån har otillräckliga resurser att fullfölja sina betydelsefulla
arbetsuppgifter, framför allt på granskningsområdet. Balansen av oavgjorda
ärenden är f. n. sådan att väntetiden uppgår till i genomsnitt sex månader,
vilket är till stort förfång för plan- och byggnadsverksamheten i landet.
För att nedbringa balansen till mera rimliga proportioner behövs ytterli
gare en avdelningsdirektör, en byrådirektör och två förste byråingenjörer
(+ 271 000 kr.).
3. Som ett led i planverkets uppgift att ge råd och anvisningar på den
fysiska planläggningens område har inom utvecklingsbyrån inrättats ett
antal arbetsgrupper för olika metodstudier. För att öka sina insatser på
detta område där länsstyrelser, kommunblock, kommuner, planfackmän
m. fl. kräver en mera aktiv medverkan från planverkets sida föreslås för
stärkning med tre avdelningsdirektörer, en byrådirektör, sex byråsekrete
rare och ett biträde samt ökade medel för anlitande av utomstående ex
pertis (+ 656 000 kr.).
4. För att fullfölja ett tidigare redovisat sjupunktsprogram avseende
den tekniska byråns utredande och rådgivande insatser till hjälp för bygg
nadsverksamheten föreslås förstärkning av byrån med en avdelningsdirek
tör för samordning och information, en avdelningsdirektör för frågor om
byggnadsutformning, en byrådirektör för erfarenhetsinsamling och tillverkningslcontroll, en byrådirektör för brandtekniska ärenden, en byrådi
rektör för installationstekniska ärenden samt ett biträde ävensom ökade
medel för utomstående expertis (+ 403 000 kr.).
5. Planverket anför att det alltsedan sin tillkomst saknat tillräckliga
personalresurser för administrativa funktioner. Verket föreslår att det nu
varande kansliet organiseras som byrå och erhåller viss förstärkning. Så
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lunda föreslås att en tjänst för byråchef inrättas, varvid en tjänst för av
delningsdirektör kan indragas. Kansliets två sektioner föreslås vardera för
stärkas med en avdelningsdirektör. Personalsektionen behöver tillföras en
amanuens och allmänna sektionen en kanslist. Med hänsyn till för verket
som helhet begärda nya tjänster krävs tre nya biträden på allmänna sek
tionen, som förser samtliga byråer med biträdespersonal (+ 322 000 kr.).
6. Med hänsyn till alltjämt stor ärendebalans inom länsarkitektsorganisationen föreslår verket att organisationen tillförs ytterligare två byrådi
rektörer/arkitekter, en förste byråingenjör, tre ingenjörer och tre biträden
varav två kvalificerade (+ 404 000 kr.).
7. Till icke personalbnndna omkostnader inom delposterna reseersätt
ningar, expenser och publikationstryck beräknar verket en nettoökning av
21 000 kr. sedan hänsyn tagits till väntad minskning av utgifter för publika
tionstryck. Inkomsterna för försäljning av publikationer beräknas till oför
ändrat 1 200 000 kr.
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
19 454 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytterligare en byrå
direktör på planbyrån, en byråsekreterare på utvecklingsbyrån, en byrå
direktör på tekniska byrån, en byråsekreterare och en kanslist på kansliet.
I anslaget har inräknats 300 000 kr. för extra personal för samordnande
av översiktlig planläggning av markanvändningen inom områden som berör
flera län eller kommunblock. För planering av verkets arbete har beräknats
ett belopp av 65 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Statens planverk: Förvaltningskostnader för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 19 454 000 kr.

C 2. Statens planverk: Uppdragsverksamhet
1968/69 Anslag .................................................... 1 515 000
1969/70 Förslag
............................................... 1 685 000
Anslaget avser att täcka utgifter i samband med uppdrag som statens
planverk och länsarkitektsorganisationen utför mot ersättning. Uppdrags
verksamheten skall i princip vara självbärande. Inkomster upptas på riksstatens inkomstsida under titeln Inkomster vid statens planverk. Urvalet
av uppdrag inriktas, vid sidan av typgodkännande av byggnadskonstruktioner m. m., på sådana av allmänt intresse för planläggningen eller byggnads
väsende!.
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1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Planverket
Dep.chefen

Personal
Handläggande personal
b) Länsarkitektsorganisationen...................................
Övrig personal
a) Planverket....................................................
b) Länsarkitektsorganisationen............................................

9

1
4

—

—

20

—

—

Anslag
Avlöningar till tjänstemän
a) Planverket......................................................
b) Länsarkitektsorganisationen........................................
Lönekostnadspålägg
a) Planverket
Beräknat belopp för befintlig organisation................
Beräknad ändring till budgetåret 1969/70..................
b) Länsarkitektsorganisationen
Beräknat belopp för befintlig organisation................
Beräknad ändring till budgetåret 1969/70..................
Sjukvård m. m............................................................
Reseersättningar.............................................................
Expenser
a) Beräknade hyror för nuvarande lokaler...............
b) Beräknad ändring av lokalhyror till budgetåret
1969/70........................................................................
c) Bränsle, lyse, vatten.......................................................
d) Övriga expenser............................................................

322 0001
1 041 000/

+ 58 000

—

+ 68 000

—

—

—

+ 259 000

+ 112 000

—
3 000
32 000

2 000

—

—

—

+ 90 000

—
4 000
113 000

__

_

— 32 000

— 32 000

1 515 000

+ 355 000

+ 170 000

+

_

Statens planverk
1. Löne- och prisomräkning m. m. utgör 390 000 kr., varav för lönekostnadspålägg 327 000 kr.
2. Engångsanskaffningar beräknas minska med 35 000 kr. (- 35 000 kr.).
3. Med hänsyn till att planverket fr. o. m. budgetåret 1969/70 påförs i
ersättningarna för uppdragsverksamhet inberäknade tillägg för pensionsoch kapitalkostnader m. m. bör verket få ta i anspråk hela det belopp som
beräknas inflyta i ersättningar för verksamheten 1 870 000 kr.
Departementsch efen
I likhet med vad jag förordar som huvudprincip för övriga verk med upp
dragsverksamhet får de sammanlagda utgifterna för verksamheten uppgå
till men ej överskrida vad som kan väntas flyta in i ersättningar med avdrag
för 10 %, motsvarande vissa fasta kostnader. Med utgångspunkt i det be
lopp, vartill planverket uppskattar intäkterna av uppdrag under budget
året 1969/70, 1 870 000 kr., och under hänvisning till sammanställningen
beräknar jag anslaget till avrundat 1 685 000 kr. Jag har därvid beräknat
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90 000 kr. till hyror. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Statens planverk: Uppdragsverksamhet för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 1 685 000 kr.

C 3. Bidrag till upprättande av regionplaner m. m.
1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

Reservation 1 403 000

1 000
1 000

Anslaget är avsett för bidrag till täckande av dels kostnader för upprät
tande av regionplan, dels vägförenings kostnader för genomförande av
byggnadsplan. Bidragsbestämmelserna återfinns i kungörelsen den 18 april
1958 (nr 163) om statsbidrag till vissa plankostnader. En viss del av anslaget
får, efter beslut av Kungl. Maj:t i varje särskilt fall, tas i anspråk av sta
tens planverk för sådana planeringsföretag i andra former än byggnads
lagen anvisar, som från allmän synpunkt är angelägna.
Statens planverk
Regionplanering enligt byggnadslagen pågår för närvarande för fyra om
råden: för Stockholmsregionen, Sundsvallsregionen och Boråsregionen, där
det gäller översyn av tidigare fastställda planer, samt för Göteborgsregionen,
där planeringsarbetet fortfarande är i sitt första stadium.
Med hänsyn till läget i fråga om de planeringsföretag som nu är igång
är det enligt planverkets bedömande sannolikt att anspråken på bidragsmedel från dessa företag t. o. m. budgetåret 1969/70 icke kommer att över
stiga 500 000 kr.
De medel som därefter skulle kvarstå på anslaget bör väl räcka till även
för de nya typer av planeringsföretag som enligt Kungl. Maj :ts medgivande
kan komma att erhålla statligt stöd under innevarande budgetår. Planver
ket förordar en ökning av det för sådana planeringsuppgifter disponibla be
loppet, eventuellt på det sättet att den angivna gränsen slopas och tillgäng
liga medel efter Kungl. Maj :ts avgörande från fall till fall får disponeras för
allmänt betydelsefulla planläggningsuppgifter av här åsyftat slag.
För budgetåret 1969/70 föreslår planverket att anslaget tillföres ett for
mellt belopp på förslagsvis 1 000 kr.
Departementschefen
Under innevarande budgetår har Kungl. Maj :t beslutat om statsbidrag
från detta anslag med 194 813 kr. till regionplan för örnsköldsviksorten
och med 150 000 kr. till regionplan för Umeorten. Vidare har Kungl. Maj :t
bemyndigat planverket att ta 25 000 kr. i anspråk för en ur allmän syn
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punkt angelägen planutredning beträffande fritidsbebyggelse. På anslaget
kvarstår den 1 november 1968 ett oförbrukat belopp av 1 033 000 kr.
Jag förordar att statens planverk under nästa budgetår får, efter Kungl.
Maj :ts bemyndigande i varje särskilt fall, ta högst 200 000 kr. i anspråk
från detta anslag för att försöksvis användas för sådana planeringsföretag
i andra former än byggnadslagen anvisar som är från allmän synpunkt an
gelägna.
Då redan tillgängliga medel under anslaget bedöms motsvara behovet även
under nästa budgetår, torde det vara tillräckligt att anslaget uppförs med
ett formellt belopp av 1 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen
att till Bidrag till upprättande av regionplaner m. m. för
budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 1 000 kr.
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D. Vägväsendet
Statens vägverk är central myndighet för ärenden rörande allmänna vägar
och gator samt statsbidrag m. m. till den enskilda väghållningen. Verket
handhar även viss tillsyn över enskilda järnvägar, spårvägar och tunnel
banor.
Den centrala verksamheten är fördelad på driftavdelningen, byggnadsavdelningen, tekniska avdelningen, ekonomiavdelningen, administrativa
avdelningen och revisionssektionen. På det regionala planet finns en vägförvaltning i varje län, sju byggnadsdistrikt samt ett antal projekteringskontor.
Styrelsen för statens vägverk har i skrivelse den 19 augusti 1968 lagt
fram förslag till anslagsframställning för budgetåret 1969/70 m. m.

Allmän översikt över vägväsendet
I. Utvecklingen inom vägverkets arbetsområde
1.

Befolkningens och trafikens utveckling

Trafikens och bilbeståndets omfattning och lokalisering följer befolk
ningens motsvarande utveckling. Konsekvenserna av befolkningstrenderna
blir därför en koncentration av trafik och fordonspark till de större tätortsregionerna och de leder som binder samman dessa. För vägväsendets del
innebär detta att utbyggnadsbehoven kommer att bli mycket stora inom
tätortsregionerna, men även att behovet av att rusta upp lederna mellan dessa
regioner blir betydande.
Den genomsnittliga årliga ökningen av bilbeståndet har mellan åren 1950
och 1966 uppgått till ca 12 %. Personbilbeståndet väntas enligt föreliggande
prognoser uppgå till drygt tre miljoner år 1975, omkring fyra miljoner år
1980 och drygt sex miljoner år 2000. Det totala bilbeståndet kan beräknas
ligga ungefär fem procent högre. Det totala trafikarbetet i landet uppgick år
1950 till 6,6 miljarder fordonskm och år 1966 till 32,6 miljarder fordonskm
vilket innebär en årlig ökning med 10,5 %.
Trafikarbetet på det allmänna vägnätet utanför tätorterna, som år 1963
uppgick till ca 18,4 miljarder fordonskm, har enligt gjorda beräkningar
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ökat till 24 miljarder fordonskm år 1967, dvs. med ca 30 %. Samtidigt har
en förskjutning av trafikarbetet skett till riksvägarna. Ungefär två tredje
delar av trafikarbetet utfördes under år 1967 på det s. k. tunga vägnätet,
vars längd utgör ca 18 % av det totala statliga vägnätet.
Lastbilarnas godstransportarbete har ökat med 12 % per år mellan åren
1950 och 1966. Deras andel av det totala inrikes godstransportarbetet var år
1950 19,7 %, år 1961 40,5 % och år 1967 52 %.
2. Standarden på det statliga vägnätet
Kännedom om vägarnas standard bildar tillsammans med prognoser om
trafikens och transporternas utveckling det viktigaste underlaget för att be
döma vilka åtgärder som krävs för att tillgodose trafikens krav på tillfreds
ställande framkomlighet.
På 73 % av det totala brobeståndet kan tillåtas ett axel/boggitryck av
10/16 ton. I förhållande till år 1967 medger nu 377 fler broar ett axel/boggi
tryck av 10/16 ton. På europavägar och övriga riksvägar återstår ett 60tal broar och på genomgående länsvägar ca 200 broar som måste byggas
om eller förstärkas, om ingå andra åtgärder kan vidtas för att de skall
kunna tillåta ett axel/boggitryck av 10/16 ton.
Med avseende på den tillåtna belastningen på vägarna finns i Sverige
f. n. i huvudsak två typer av vägnät, nämligen dels ett vägnät omfattande
ca 76 % av totala våglängden på vilket tillåts ett axel/boggitryck av 8/12
ton samt en bruttovikt som varierar från 12,5 ton vid axelavståndet 2 m
till 37,5 ton vid axelavståndet 22 m, dels ett tungt vägnät omfattande ca
18 % av totala våglängden på vilket tillåts ett axel/boggitryck av 10/16 ton
samt en bruttovikt som varierar från 16,5 ton vid axelavståndet 2 m till
41,5 ton vid axelavståndet 22 m.
I det tunga vägnätet ingår ca 81 % av riksvägarna inkl. europavägarna.
3. Vägverkets synpunkter på en ändrad fördelning av väghållningsansvaret
De samlade väg- och gatubyggnadsbehoven i och mellan tätortsregionerna
synes komma att nå en sådan omfattning att, om inte övriga investerings
behov nästan helt skall lämnas åsido, investeringsanslagen till den statliga
väghållningen måste öka minst i samma takt som den genomsnittliga årli
ga ökningen av samtliga statliga investeringar i vägar och gator åren 1958—
1967, dvs. med ca 9 % per år. Den stagnerade medelstilldelningen åren
1966—1969 har skärpt situationen genom den ackumulering av efterfrågan
som skett.
Skulle en sådan ökning av medelstilldelningen inte kunna genomföras
torde enligt vägverkets mening möjligheterna till investeringar i vägar och
gator utanför de egentliga tätortsregionerna och lederna mellan dessa bli
så små, att den statliga väghållningen inte kommer att kunna fylla sina
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uppgifter inom den totala väghållningen. Behov skulle då uppstå av att
överföra delar av det mera finmaskiga vägnätet utanför de större tätortsregionerna från staten till kommunerna och att koncentrera den statliga väghållningsverksamheten till primärlederna huvudsakligen i och mellan tätortsregionerna.
De motiv av rationaliseringskaraktär som enligt vägverkets uppfattning
talar för en förändrad fördelning av väghållningsansvaret mellan staten
och kommuner som är väghållare grundar sig dels på de med växande tra
fik allt större behoven av att i tiden koordinera ny- och/eller ombyggnad
av landsbygds- resp. tätortsdelen av större trafikleder som går genom så
dana kommuner, dels på den omständigheten att väghållningen för kom
muner som är väghållare förändras till sin omfattning genom sammanlägg
ningarna av kommuner, något som medför svårigheter för såväl den kom
munala som den statliga väghållningen.
En omfördelning av väghållningsansvaret på så sätt att staten över
tar väghållningen på samtliga leder av genomfartskaraktär i tätorterna
medan kommunerna svarar för väghållningen beträffande övriga vägar och
gator inom tätorterna anser vägverket till stor del komma att undanröja
dessa svårigheter och dessutom tillgodose samordningsbehoven.
4. Beredskapsarbeten
I vägverkets roll i den statliga sysselsättningspolitiken ingår bl. a. att i
möjligaste mån eliminera inverkan av säsongfluktuationer inom den ordi
narie verksamheten. Detta sker genom att på olika nivåer i organisationen
planera för en jämn sysselsättning.
Under år 1966 omfattade beredskapsarbetena väginvesteringar för 200
milj. kr. på landsbygden och 12 milj. kr. i städerna. För år 1967 har mot
svarande värden uppgått till 258 resp. 15 milj. kr. Dessa arbeten drivs i dels
vägverkets, dels arbetsmarknadsverkets regi. För sistnämnda beredskaps
arbeten svarar vägverket för projektering, planering och marklösen.
5. Utvecklingen inom vägverket
Antalet anställda vid verket uppgick den 1 juli 1968 till 13 640 varav
5 060 tjänstemän och 8 580 arbetare. Under år 1968 beräknas dessutom i ge
nomsnitt ca 2 500 beredskapsarbetare och 3 700 övriga arbetare ha syssel
satts med arbeten, för vilka verket står som byggherre.
Sedan den 1 juli 1966 har antalet tjänstemän minskat med 260. Den 1
januari 1969 beräknas antalet ha minskat till ca 5 000. Därigenom skulle en
anpassning ha skett till det personalantal som förutsattes vid omorganisa
tionen.
Det antal tjänstemän som verket förfogar över vid utgången av 1968 be
döms vara tillräckligt för att genomföra framlagda verksamhetsprogram.
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Det fortsatta genomförandet av den nya organisationen, införandet av nya
styrmedel för administrationen och ökat utnyttjande av ADB i de admi
nistrativa rutinerna kräver dock en delvis annan personalsammansättning.
Denna omställning kommer i första hand att ske genom omflyttning kom
binerad med internutbildning av den befintliga personalen.
På grundval av den under senare år tillämpade arbetsmetodiken vid
byggande och underhåll av vägar kan behovet av arbetare för den statliga
väghållningen samt för uppdragsverksamheten uppskattas till ca 13 000
årsarbetare. Denna siffra anknyter till 1967 års arbetsvolym men vägverket
räknar med att en på sikt förbättrad produktivitet skall göra det möjligt att
med i stort sett oförändrat antal årsarbetare prestera en ökad arbets
volym.
Vägverkets egen arbetarstyrka har sedan mitten av 1950-talet minskat
från drygt 11 000 till f. n. ca 8 500. För den närmaste femårsperioden torde
den behöva vara av denna storlek, även om ytterligare minskningar inte är
uteslutna.
Den fortlöpande tekniska utvecklingen medför ökade krav på utbildning
framför allt i elementär vägbyggnads- och vägunderhållsteori samt i ar
betslivsorientering. Inom vägverket bedrivs ett omfattande arbete för att
möta dessa krav.

II. Förslag till ny anslagstcknik m. m.
1. Nuvarande ekonomisystem
Sedan juli 1965 har successivt införts kostnadsbudgetering och kostnadsrapportering (uppföljning) inom vägverkets byggnads- och underhållsverksamhet.
Fr. o. m. år 1967 tillämpas sådana system för hela byggnads- och underhållsverksamheten i samtliga län.
I anslutning till programbudgetutredningens arbete har det tillämpade sys
temet för kostnadsbudgetering av byggnadsverksamheten ytterligare över
arbetats, varvid en anpassning skett till utredningens intentioner.
Avsikten är att underhållsverksamheten skall budgeteras på samma sätt
fr. o. m. år 1969.
Även när det gäller de administrativa budgeteringsrutinerna har tidiga
re tillämpat system vidareutvecklats och de nya rutinerna har fr. o. m.
1968 införts inom samtliga organisationsenheter. Vidare har utarbetats ett
system för likviditetsbudgetering som tillämpas sedan år 1966.
Verket har tidigare endast haft en konventionell statlig kassabokföring
som databehandlats men fr. o. m. år 1968 databehandlas utgifts- och kostnadsslag, inkomster och kostnadsställen enligt den nya budgeterings- och
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redovisningsmetodiken parallellt med kassabokföringen. Utgifts- och kostnadsslagsredovisningen ger därvid underlag bl. a. för uppföljningen av
administrationsbudgeten.
Fr. o. m. år 1969 överförs kostnadsredovisningssystemet för produktionen
successivt till ADB. Detta medför att nuvarande manuella uppföljnings
system för byggnads- och underhållsverksamheten med början år 1969 efter
hand ersätts av ADB-system.
Såväl budgeten som kostnadsredovisningen byggs upp från lägsta budget
ansvarsnivå, vilket innebär att detaljerad information om de arbeten som ut
förs tas fram via vågmästare och verkmästare. Denna information samlas
på arbetskonton (exempelvis grusning, schaktning) och inrymmer såväl
kvantitetsdata som kostnadsdata. I samband med budgetrapporteringen
prognosticerar man förväntad utveckling över hela budgetperioden och
jämför med budgeten samt lägger fram förslag till åtgärder i anledning
av budgetutfallet.
2. Ny anslagsteknik
I samband med den pågående omorganisationen har en ny anslagsteknik
för vägverkets administrationskostnader införts. Huvuddelen av dessa
kostnader beräknas sålunda under anslagen Vägunderhållet och Vägbyggan
det, medan anslaget Förvaltningskostnader skall täcka löne- och omkost
nader endast för sådan personal vid verket, vars arbetsuppgifter inte direkt
kan hänföras till underhåll och byggande. Tekniken att beräkna administra
tionskostnaderna under de olika sakanslagen föreläs nu vidareutvecklad
till att omfatta alla anslag till vägväsendet ditt. D) samt anslagen Bidrag till
trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid järnvägskorsningar och Bidrag till
nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande under litt. E. De av
sedda sammanlagt 13 anslagen på driftbudgeten föreslås vidare samman
förda till sex anslag som på ett mer rättvisande sätt redovisar kostnaderna
för verkets olika funktioner. I följande tabell visas det av verket föreslagna
anslagssystemet. I detta sammanhang föreslås vidare att begreppet under
håll av väg, som egentligen inte täcker alla de åtgärder som vidtas med an
litande av underhållsmedel, ersätts med begreppet drift av väg.
Syftet med det föreslagna anslagssystemet är att i överensstämmelse
med de principiella riktlinjer som dragits upp i prop. 1966: 129 (SU 152,
rskr 361) och prop. 1967:44 (SU 55, rskr 153) ge verksamheten en ökad
ekonomisk inriktning samt förbättra möjligheterna att bedöma produkti
vitet och effektivitet inom vägverket. För att möjliggöra detta krävs bl. a.
en förbättrad redovisningsteknik. Därför har i det nya systemet samtliga
kostnader hänförts till det anslagsområde som ger upphov till dem. Vissa
kostnader som inte kan hänföras till något speciellt område föreslås redo
visade under anslaget Ämbetsverksuppgifter. För att göra en bättre kostnads-
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nadsjämförelse möjlig föreslås vidare att samtliga anslag och anslagsposter
kalenderårsberäknas. Detta är i princip redan nu fallet beträffande anslagen
till den statliga, kommunala och enskilda väghållningen. För anslagen till
övriga ändamål krävs i samband med en sådan omläggning en viss engångsanvisning för att täcka kostnaderna för den halvårsperiod som då tillkom
mer.

III. Vägverkets anslagsframställning för budgetåret 1969/70
I vägverkets anslagsframställning för budgetåret 1969/70 föreslås sex
anslag svarande mot lika många program för vägverkets verksamhet. Sam
manlagt begärs för budgetåret 1969/70 2 050 201 000 kr. med följande för
delning.

Väghållning
Ämbetsverksuppgifter.........................................................................................................................
Statlig väghållning........................................................................................................................
i 474
Kommunal väghållning...............................................................................................................
454
Enskild väghållning................................................................................................................................... 95

17610000
570 000
ggp qoO
060 000

Uppdragsverksamhet
Beredskapsarbeten.................................................................................................................................
Tjänster till utomstående............................................................................................................

gqoo000
1 000

2 050 201 000

Redan nu ställs anslagen E 4. Bidrag till trafiksäkerhetsfrämjande åtgär
der vid järnvägskorsningar och E 7. Bidrag till nationalföreningen för tra
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fiksäkerhetens främjande till vägverkets förfogande. För att underlätta re
dovisningen föreslår verket att dessa två anslag ingår i anslaget Ämbetsverksuppgifter.
För att få en enhetlig redovisningsperiod har samtliga anslag kalenderårsberäknats, vilket medför en engångskostnad för budgetåret 1969/70 av
12,2 milj. kr. Vidare ingår numera i redovisningen kostnader för hyror, pen
sioner, löne- och prisomräkning m. m. till ett belopp av 133,5 milj. kr. Där
utöver innebär vägverkets förslag en total volymökning för verksamheten
med 181 milj. kr.
En jämförelse mellan de anslag som finns upptagna på riksstaten 1968/
69 och de anslag som vägverket föreslår för budgetåret 1969/70 ges i följande
tablå. Inom parentes anges de nuvarande anslag som helt eller delvis
ingår i resp. nytt anslag.

Riksstat 1968/69

Förslag 1969/70

Statens vägverk

Väghållning

D 1. Statens vägverk: Förvaltningskostnader
D 2. De lokala vägnämnderna m. m.
D 3. Reglering av vissa skador inom statens
vägverks ämbetsområde

D 1. Ämbetsverksuppgifter (Dl, D 4, D 5,
D 10, E 4, E 7)

Vägunderhåll och vägbyggnader
Väghållningen på landet samt i städer och
stadsliknande samhällen, där kronan är väg
hållare:
D 4. Vägunderhållet
D 5. Vägbyggandet
Väghållningen i städer och stadsliknande sam
hällen, som är väghållare:
D 6. Bidrag till underhåll av vägar och gator
D 7. Bidrag till byggande av vägar och gator
Enskild väghållning:
D 8. Bidrag till underhåll av enskilda vägar
m. m.
D 9. Bidrag till byggande av enskilda vägar

Diverse ändamål
D 10. Utredningar m. m.
D 11. Avsättning till statens automobilskattemedelsfond

Trafiksäkerhet
E 4. Bidrag till trafiksäkerhetsfrämjande åt
gärder vid järnvägskorsningar
E 7. Bidrag till nationalföreningen för trafik
säkerhetens främjande

D 2. Statlig väghållning (D 1, D 2, D 3, D 4,
D 5, D 10, D 11)

D 3. Kommunal väghållning (D 1, D 4, D 5,
D 6, D 7, D 10)
D 4. Enskild väghållning (D 1, D 4, D 5, D 8,
D 9, D 10)

Uppdragsverksamhet
D 5. Beredskapsarbeten (Dl, D 4, D 5, D 10)
D 6. Tjänster till utomstående (D 1, D 4, D 5,
D 10)
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Vägverkets förslag till programindelning av verksamheten innebär i hu
vudsak följande.
Ämbetsverksuppgifter. Detta program inrymmer den översiktliga väg
planeringen, fastställelse av arbetsplaner, försvarsfrågor, järnvägsärenden
och bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande. Kost
nadsnivån för arbetsuppgifterna ifråga föreslås i princip oförändrad.
Statlig väghållning. Detta program avser drift och byggande av statliga
vägar. Totalt föreslås en ökning av kostnaderna härför med 202,6 milj.
kr. varav 125,7 milj. kr. avser drift och 76,9 milj. kr. byggande.
Det begärda beloppet beräknas vad gäller driften vara erforderligt för
underhåll av hela det allmänna vägnätet omfattande ca 98 000 km väg,
varav ca 24 000 km är belagda, 18 000 km oljegrusade och 56 000 km gru
sade. Vägverket inriktar driftåtgärderna främst på det belagda vägnätet
och oljegrusvägnätet, dvs. i första hand riksvägarna inkl. europavägarna
och det tunga vägnätet. Ifrågavarande åtgärder syftar dels till att trygga
framkomligheten och säkerheten, dels till att hålla driftstandarden på en
godtagbar nivå.
För byggandet beräknas det begärda beloppet möjliggöra följande pres
tationer.
— Färdigställande av totalt ca 300 km väg som kommer att öppnas för
trafik under 1970.
— Försätta arbeten med ca 450 km väg som påbörjats tidigare år och
som kommer att öppnas för trafik år 1971 eller senare.
— Påbörjande av företag motsvarande en total våglängd av ca 580 km
som huvudsakligen kommer att öppnas för trafik år 1971 eller senare.
— Utförande av 7,9 milj. m2 toppbeläggningar.
— Mindre omläggnings- och förbättringsarbeten för ca 10 milj. kr. samt
återstående arbeten för ca 25 milj. kr. på vägföretag som föregående år
öppnats för trafik.
Samtliga arbeten hänför sig till företag som är uppförda i gällande
flerårsplaner.
Kommunal väghållning. Detta program avser de statliga bidragen till
drift och byggande av vägar och gator för vilka kommunerna är väg
hållare. Totalt föreslås en ökning av medelstilldelningen med 87 milj. kr.,
varav 17 milj. kr. avser bidrag till drift och 70 milj. kr. bidrag till byggan
de. Dessutom tillkommer 4,96 milj. kr. för administrationskostnader m. m.
i samband med bidragsgivningen. Dessa kostnader har tidigare redovisats
i huvudsak under förvaltningskostnadsanslaget. I det sist angivna beloppet
ingår en del av den tidigare omnämnda engångsanvisningen för omlägg
ning till kalenderårsberäkning av samtliga anslag för vägväsendet.
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Det ökade anslagsbehovet för driften motiveras av den allmänna trafik
ökningen och de ständigt stegrade kostnaderna.
I fråga om bidraget till byggandet framhålls följande.
Gällande fördelningsplan innebär att inemot 65 % av den totala medels
tilldelningen under perioden faller på storstockholmsområdet (inkl. KSL)
och Göteborg—Mölndal. I övrigt har medlen koncentrerats till särskilt be
tydelsefulla infarts- och genomfartsleder i andra större tätortsområden.
Därigenom har en mycket stor del av det statsbidragsberättigade väg- och
gatunätet ställts helt utanför bidragsgivningen under planperioden.
Ett bibehållande av medelstilldelningen vid 1966 års nivå medför i reali
teten, med hänsyn till automatiska kostnadsstegringar, att bidragsvolymen
(inkl. marklösen) åren 1966—1969 successivt minskar från 270 milj. kr. till
inemot 230 milj. kr. i 1966 års prisläge. Härvid har inte hänsyn tagits till
den ökade volym som kan erhållas genom rationalisering. Denna ökning
bedöms dock i stort sett uppvägas av de speciella arbetsförhållandena i tät
orterna.
Enligt av KSL under hand lämnade uppgifter beräknas de statsbidrags
berättigade byggnadskostnaderna för tunnelbanorna till Järvafältet och Nac
ka uppgå till ca 500 resp. 300 milj. kr. Målet för utbyggnaden är att Järvabanan och Nackabanan skall vara utbyggda före åren 1975 resp. 1980.
Det kan i sammanhanget nämnas att för Täbybanan och Botkyrkabanan,
vilka båda f. n. utbyggs med statsbidrag från anslaget Vägbyggandet, beräk
nas de bidragsberättigade byggnadskostnaderna uppgå till ca 140 resp. 90
milj. kr.
Enskild väghållning. Detta program avser de statliga bidragen till drift och
byggande av enskilda vägar. Totalt föreslås en ökning av bidragsmedlen med
17,5 milj. kr., varav 10,5 milj. kr. avser bidrag till drift och 7 milj. kr. bidrag
till byggande. Dessutom tillkommer 10,1 milj. kr. för administrationskost
nader m. m. i samband med bidragsgivningen. Dessa kostnader har tidiga
re redovisats i huvudsak under förvaltningskostnadsanslaget. I det sist an
givna beloppet ingår en del av den tidigare nämnda engångsanvisningen
för omläggning till kalenderårsberäkning av samtliga anslag för vägväsendet.
Bidraget till driften beräknas bli fördelat på ca 61 000 km enskilda vägar.
Härtill kommer iståndsättningsbidrag till ca 10 000 km av det bidragsberät
tigade vägnätet och liknande bidrag till ca 1 500 km vägar avsedda att
intas som bidragsberättigade. Slutligen ingår s. k. redskapsbidrag med
900 000 kr. samt bidrag till vissa kommunikationsändamål med 0,6 milj. kr.
Delposten till byggandet upptar bidragsgivning för en verksamhetsvolym
som innebär färdigställande av sammanlagt ca 450 km väg, varav ca 400
km 3,5 m väg och ca 50 km 6 m väg.
Beredskapsarbeten. Detta program avser vägverkets interna planering
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av beredskapsarbeten för arbetsmarknadsstyrelsens räkning.
Mot bakgrund av verkets målsättning och med hänsyn till omfattningen
av egna resurser samt efter underhandskontakter med arbetsmarknadssty
relsen, bl. a. i samband med förberedelserna för den nya verksorganisationen, har vägverkets planerings- och projekteringsverksamhet samt re
sursplaneringen ifråga om främst tillgången på arbetsledningspersonal för
beredskapsarbeten baserats på en omslutning motsvarande ersättning från
arbetsmarknadsstyrelsen av ca 155 milj. kr. per år. Härtill kommer en tidi
gare inte särredovisad kostnad för den interna planeringen om 8 milj. kr.
som inte täckts av denna ersättning. Vägverket begär medelsanvisning
med detta belopp.
Tjänster till utomstående. Programmet avser den taxe- eller avgiftsbelagda verksamheten, huvudsakligen byggande och drift av vägar tillhöriga
kommunala och enskilda väghållare samt andra statliga myndigheter.
Verksamheten innefattar även bl. a. inkomster av dispensgivning, tillsyn,
försäljning av publikationer, väglagningsämnen och förrådsartiklar samt
sten från statens stenlager, uthyrning av maskiner, ersättningsbromateriel
och bostäder, reklamutrymmen, databehandling, konsultationer, ljuskopie
ring, skadeersättningar samt försäljning av fast eller lös egendom i övrigt.
Den principiella målsättningen för vägverkets taxesättning är att skäligt
vederlag skall erhållas för tillhandahållna prestationer. Med skäligt veder
lag avses full kostnadstäckning om annat inte föreskrivits. Med full kost
nadstäckning avses täckning av samtliga de kostnader, såväl bokföringsmässiga som kalkylmässiga, vilka på företagsekonomiska grunder kan hän
föras till en taxebelagd prestation.
Anslaget tas upp med endast ett formellt belopp om 1 000 kr., eftersom
verksamheten förutsätts vara självbärande.

IV. Yttranden
Riksrevisionsverket har intet att erinra mot en övergång till kalenderårsberäkning av vissa anslag.
Arbetsmarknadsstyrelsen understryker vikten av att de offentliga inves
teringarna ges sådan flexibilitet att såväl ökning som minskning i för
hållande till den programenliga investeringstakten kan äga rum. Detta gäl
ler såväl byggnads- och anläggningsinvesteringar som industribeställning
ar. Av särskild betydelse är därför att verkens planering bedrivs så att en
snabb investeringsökning kan äga rum om konjunkturläget och läget på
arbetsmarknaden gör detta önskvärt.
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V. Departementschefen
De senare årens utveckling mot en allt starkare koncentration av tra
fiken till riksvägarna och de genomgående länsvägarna fortsätter. Samtidigt
ökar trafiken i de större tätortsregionerna som en följd av befolkningsut
vecklingen i väsentligt snabbare takt än i övriga delar av landet. Resultatet
av de senaste trafikräkningarna bekräftar dessa tendenser. Ett annat ka
raktäristiskt drag är den fortgående utvecklingen mot allt större bruttooch lastvikter för de tunga fordonen.
Insatserna på vägbyggnadsområdet bär i betydande utsträckning skett
med beaktande av angivna förhållanden. Utbyggnaden av de europavägar
och övriga riksvägar som har särskilt stark trafik har getts hög prioritet.
Väsentliga insatser har gjorts på de delar av vägnätet som är av betydelse
för näringslivets transporter. Särskild uppmärksamhet har ägnats upprust
ningen av broar som begränsat möjligheterna att få längre sammanhängande
transportsträckor med god bärighet. Det s. k. tunga vägnätet, dvs. vägar
upplåtna för 10 tons axeltryck och 16 tons boggitryck, har utvidgats så att
det nu omfattar 81 % av riksvägarna och 35 % av de genomgående läns
vägarna. För det allmänna vägnätet som helhet är motsvarande andel 18 %.
Den hittillsvarande inriktningen av vägbyggandet bör bibehållas.
Även underhållsåtgärderna har anpassats efter trafikutvecklingen. Kostna
derna för underhåll av grusvägbanor ökar starkt vid stigande trafik. För
att motverka kostnadsstegringarna har de vägar som inte ny- eller ombyggts
försetts med oljegrusslitlager eller beläggning. Vid utgången av år 1967
hade inte mindre än 94 % av riksvägarna beläggning eller oljegrusslit
lager. Motsvarande tal för genomgående och övriga länsvägar var 70 resp.
30 %. Grusvägarnas andel av det totala allmänna vägnätet har på drygt tio
år minskat från ca 90 % till 57 %, vilket ger ett mått på utvecklingstakten.
De senare årens verksamhet har lett till att praktiskt taget alla de vägav
snitt som utan större förbättringsarbeten kan förses med oljegrus eller be
läggning nu är belagda. Detta innebär att beläggningsarbetena blir relativt
kostsamma i fortsättningen.
Vägverket har föreslagit att uttrycket underhåll av väg ersätts med ut
trycket drift av väg. Jag finner detta motiverat i anslagssammanhang med
hänsyn till att det förra begreppet blivit alltför snävt för alla de åtgärder
det här är fråga om.
Även den statliga vägdriften bör ges samma inriktning som hittills. Möj
ligheterna att bibehålla eller höja standarden hos vägnätet genom effektiva
åtgärder — t. ex. oljegrusning eller beläggning — bör tillvaratas. Med hän
syn till utvecklingen mot allt kostsammare beläggningsarbeten är det av vikt
att noggranna kostnadskalkyler läggs till grund för verksamheten på detta
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område. Även i övrigt bör alla åtgärder vidtas som kan förbilliga vägdriften. Jag vill i detta sammanhang erinra om den försöksverksamhet
med ny linjeorganisation för vägdriften som pågår sedan år 1965 och numera
omfattar sju län. Den nya organisationen torde ge rationaliseringsvinster
och en förbättrad arbetsplanering. Vägförvaltningarna bör därför snabba
re kunna föra ut sina intentioner i olika hänseenden och få dem enhetligt
genomförda. Vidare torde driftstandarden bli jämnare. Arbetsledningen
liksom uppföljningen bör kunna fungera avsevärt effektivare inom de
nya driftområdena än inom vägmästarområdena. Jag anser det angeläget
att detta försöksarbete fortsätter. Innan en definitiv övergång till den nya
organisationen helt eller delvis sker torde emellertid en närmare redovisning av försöksverksamheten med vägverkets bedömning av konsekvenserna
i olika hänseenden av de förutsatta förändringarna böra inlämnas till Kund.
Maj :t.
Den fortgående trafikökningen i samverkan med urbaniseringen har ska
pat svåra trafikproblem i många städer och tätorter. Svårigheterna har bli
vit särskilt framträdande i storstadsområdena. Dessa områden har där
för, liksom tidigare, tilldelats en betydande del av gatubyggnadsanslagen.
Även i fortsättningen bör bidragsgivningen till gatubyggandet i stor ut
sträckning avse trafikleder i de stora tätortsregionerna. Härvid bör främst
infarts- och genomfartsleder komma i fråga. Trafikförsörjningen inom stä
derna måste till stor del baseras på ett väl utbyggt kollektivt trafiksystem.
Genom de år 1965 införda bestämmelserna för statsbidragsgivningen till
byggande av tunnelbanor har kommunernas möjligheter att välja mellan
utbyggnad för kollektiva och individuella trafikmedel väsentligt ökats.
Jag vill understryka angelägenheten av att särskild hänsyn tas till kraven
på ökad trafiksäkerhet. I samband med övergången till högertrafik har bety
dande insatser gjorts i detta hänseende. Jag vill dock liksom tidigare under
stryka att väsentliga förbättringar från trafiksäkerhetssynpunkt i många fall
kan åstadkommas även med relativt små insatser.
Vägverket har tagit upp frågan om väghållningsansvarets fördelning mel
lan stat och kommun och därvid anfört bl. a. att en omfördelning av väghållningsansvaret i riktning mot att staten övertar väghållningen på infartsleder och leder av förbifartskaraktär i tätorterna, medan kommunen
svarar för a äghallningen beträffande övriga vägar och gator inom tätorten
eller tätorterna, skulle medföra vissa fördelar. Framförallt skulle det bli
lättare att tidsmässigt samordna ny- eller ombyggnad av landsbygds- resp.
tätortsdelen av större trafikleder, som går genom kommuner som är väg
hållare. Jag är inte beredd att f. n. göra något uttalande i denna fråga. Kon
sekvenserna i olika hänseenden av en sådan ändrad ansvarsfördelning är
svåra att överblicka utan en mera ingående bedömning av alla betydelse
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fulla faktorer i sammanhanget. Frågan övervägs f. n. i departementet.
Innan jag övergår till att redogöra för utfallet av väginvesteringarna och
medelstilldelningen för budgetåret 1969/70 vill jag ta upp frågan om en
fortsatt revision av anslagen till vägväsendet.
Som framgår av redogörelsen för vägverkets anslagsframställning föreslår
verket att vägväsendet indelas i sex program, nämligen Ämbetsverksuppgifter, Statlig väghållning, Kommunal väghållning, Enskild väghållning. Bered
skapsarbeten och Tjänster till utomstående. Vidare har förutsatts en över
gång till programbudget fr. o. m. budgetåret 1969/70. Jag är inte nu beredd
att ta ställning till när en sådan övergång bör ske. Bl. a. torde ytterligare
överväganden erfordras när det gäller programindelningen av verksam
heten. Enligt min mening bör vägverket emellertid fortsätta sin plane
ring med sikte på att längre fram slutligt övergå till programbudget. Det
är därför lämpligt att som en förberedelse fullfölja tanken bakom den anslagsrevision som skedde i samband med besluten om omorganisation av
verket. Då fördelades huvuddelen av anslagen till avlöningar och omkost
nader för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen resp. vägförvaltningarna på an
slagen Vägunderhållet och Vägbyggandet. Under de två sistnämnda ansla
gen infördes sålunda administrationsstater för de löner och omkostnader
som hänför sig till resp. anslag. Den bakomliggande tanken var att under
anslagen till de angivna verksamheterna samla alla kostnader som var att
hänföra dit. Något motsvarande skedde dock inte i fråga om vägväsendets
övriga anslag. Kungl. Maj :t föreskrev emellertid den 6 juni 1968 att väg
verket i samband med framställningen om medelsanvisning för budgetåret
1969/70 skulle inkomma med förslag till fördelning i lämplig utsträckning
på övriga anslag under vägväsendet av kostnaderna under anslaget Statens
vägverk: Förvaltningskostnader.
I sin anslagsframställning har vägverket samtidigt med en sådan för
delning föreslagit en omfattande revision av anslagen. Jag finner mig kun
na biträda principerna för denna revision med vissa av formella och prak
tiska skäl motiverade ändringar. De nuvarande elva anslagen bör enligt min
mening ersättas av följande nio, nämligen
D 1.
D 2.
D 3.
D 4.
D 5.
D 6.
D 7.
D 8.
D 9.

Statens vägverk: Ämbetsverksuppgifter, förslagsanslag
Drift av statliga vägar, reservationsanslag
Byggande av statliga vägar, reservationsanslag
Bidrag till drift av kommunala vägar och gator, förslagsanslag
Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator, reservationsanslag
Bidrag till drift av enskilda vägar m. m„ reservationsanslag
Bidrag till byggande av enskilda vägar, reservationsanslag
Tjänster till utomstående, förslagsanslag
Avsättning till statens automobilskattemedelsfond, förslagsanslag
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Under anslagen D 4.—D 7. bör administrationsstater föras upp på samma
sätt som under anslagen D 2. och D 3. Samtliga anslag bör i sin helhet av
räknas mot automobilskattemedlen. Reservationer under de nuvarande an
slagen D 4. Vägunderhållet, D 5. Vägbyggandet, D 7. Bidrag till byggande av
vägar och gator, D 8. Bidrag till underhåll av enskilda vägar m. m., D 9.
Bidrag till byggande av enskilda vägar samt D 10. Utredningar m. m. bör
den 1 januari 1970 föras över till de nya anslagen D 2., D 3., D 5., D 6. resp.
D 7. med fördelning som det torde få ankomma på Kungl. Maj :t att besluta.
Utgifter som avser ändamål under mer än ett av det nya systemets anslag
torde få betalas från det anslag till vilket utgifterna huvudsakligen kan hän
föras.
I sin anslagsframställning har vägverket vidare föreslagit att anslagen
E 4. Bidrag till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid järnvägskorsningar
och E 7. Bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande skall
redovisas under det nya anslaget D 1. Statens vägverk: Ämbetsverksuppgifter. En svårighet av formell natur uppstår därvid eftersom anslaget Bi
drag till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid järnvägskorsningar är ett
reservationsanslag, anslaget Bidrag till nationalföreningen för trafiksäker
hetens främjande är obetecknat medan återstoden av anslaget Ämbetsverksuppgifter är förslagsanslag. Jag anser mig därför inte kunna biträda väg
verkets förslag. De båda anslagen bör alltså även i fortsättningen behållas
under litt. E. Detta innebär att anslaget Ämbetsverksuppgifter kommer att
avse översiktlig vägplanering, fastställande av arbetsplaner, försvarsfrågor
och järnvägsärenden. Anslaget kan av formella skäl inte beräknas för ka
lenderår. De olägenheter som detta medför synes dock vara obetydliga med
hänsyn till att det inte föreligger något direkt samband mellan budgeteringen och redovisningen av detta anslag och övriga anslag under vägväsendet. Anslagsbehovet för budgetåret 1969/70 minskar till följd av vad jag
här anfört med 13 250 000 kr. i förhållande till vägverkets beräkning.
Jag går nu över till att behandla medelstilldelningen till väg- och gatubgggandet. I följande tabell visas utfallet av investeringarna inom denna
sektor under femårsperioden 1963—1967 samt beräknade utgifter för åren
1968 och 1969. Beloppen anges i milj. kr.
Beredskapsarbetena har under senare år utgjort en betydande del av
de totala investeringarna i landsbygdens vägnät. I de redovisade beloppen
för beredskapsarbetena ingår kostnaderna för vissa smärre förbättrings
arbeten av driftkaraktär. Beredskapsarbetena liar nästan helt avsett före
tag i flerårsplanerna.
För nästa budgetår bör anslagstilldelningen till det statliga vägbyggandet
bibehållas på nuvarande höga nivå. Bidraget till byggande av kommunala
vägar och gator bör ökas med ca 30 milj. kr. bl. a. med hänsyn till den
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Statlig medelstilldelning till byggande av vågar och gator

År

Ordinarie
statliga vägbyggnadsarbeten

Ordinarie
kommunala
vägbyggnadsarbeten

1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

434
500
560
610
610
610
610

185
215
230
270
270
270
270

S:a

3 934

1 710

Beredskaps
arbeten (inkl.
vissa vägbyggnadsarbeten
1963—1965)

Totalt

14
16
17

284
317
277

917
1 048
1 084

20
20
20
20

212

1 112

273
*297
*250

1 173
1 197
1 150

127

1 910

7 681

Byggande av
enskilda
vägar

1 Beräknat belopp.

ökade belastningen på tätorternas väg- och gatunät. Därutöver ökas utrym
met för byggandet av statliga vägar genom att ett särskilt anslag på 8 milj.
kr. förordas för administration av beredskapsarbeten.
De ökade krav som ställs på vägnätet på grund av framförallt trafik
ökningen motiverar en ökning av anslagen till vägdriften. Jag förordar
att anslaget till drift av statliga vägar räknas upp med ca 40 milj. kr.
och att anslagen till bidrag till drift av kommunala vägar och gator samt
enskilda vägar höjs med 5 resp. 2,5 milj. kr.
Samtliga ökningstal är angivna med bortseende från de höjningar av
anslagen som motiveras av ändrad anslagsredovisning, tillägg för pensionsoch hyreskostnader m. m.
För innevarande budgetår har 40 milj. kr. av det statliga vägbyggnadsanslaget och 20 milj. kr. av det statliga vägdriftanslaget tilldelats Värmlands,
Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och
Norrbottens län att användas under särskilt beaktande av arbetsmarknads
politiska synpunkter. Denna särskilda medelsanvisning innebär att ange
lägna arbeten kan inordnas i den ordinarie verksamheten med speciell hän
syn till arbetsmarknadspolitiska önskemål. Någon ändring i denna medels
disposition bör enligt min mening inte ske under budgetåret 1969/70. Jag
föreslår därför, att dessa län tilldelas 40 milj. kr. av anslaget till vägbyg
gandet och 20 milj. kr. av driftanslaget att disponeras på samma villkor
som hittills. Detta innebär att arbetsmarknadspolitiska synpunkter skall
beaktas beträffande val av projekt ur flerårsplanerna, deras lokalisering,
igångsättning, anställning av arbetskraft m. m. Sistnämnda belopp bör

4 — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 8.

98

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 8: Kommunikationsdepartementet

användas till sådana förstärkningsarbeten som behövs för att möjliggöra
oljegrusning eller enkel beläggning.
Medelsförbrukningsramarna för drift och byggande av statliga vägar
för år 1970 bör bestämmas till samma belopp som anslagen uppgår till.
Det bör ingå i Kungl. Maj :ts befogenheter att i den mån arbetsmarknads
läget så medger eller påkallar bemyndiga vägverket att utöka verksamheten
utöver den föreslagna medelsomslutningen genom att under andra halvåret
1969 i förväg ta i anspråk behövliga belopp av de medel på de kalenderårsberäknade anslagen, som blir anvisade för verksamhetsåret 1970. Kungl.
Maj :t bör även ha befogenhet att minska verksamheten om detta krävs från
ar bet smarknad ssynpu nkt.
Sammanfattningsvis förordar jag att anslag till den statliga väghållningen
begärs hos riksdagen med 1 468,2 milj. kr.
För bidrag till den kommunala väghållningen förordar jag anslag om
tillsammans 401,1 milj. kr. Vad slutligen beträffar bidragsanslagen till den
enskilda väghållningen förordar jag en medelsanvisning om sammanlagt
76,7 milj. kr.
Under åberopande av det sagda hemställer jag, att Kungl. Maj :t bereder
riksdagen tillfälle
att avge yttrande med anledning av vad jag sålunda an
fört.

Statens vägverk

D 1. Statens vägverk: Ämbetsverksuppgifter
Nytt anslag (förslag)

...................................... 3 796 000

Från anslaget föreslås att kostnaderna för översiktlig vägplanering, fast
ställande av arbetsplaner, försvars- och järnvägsärenden skall bestridas.

Statens vägverk
Som tidigare berörts under den allmänna översikten över vägväsendet
m. m. hemställer vägverket under detta anslag om medel till översiktlig
vägplanering, fastställelse av arbetsplaner, försvarsfrågor, järnvägsärenden,
bidrag till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid järnvägskorsningar och
bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande.
Vid omorganisationen av statens vägverk uttalades att ökad vikt skulle
läggas vid den översiktliga vägplaneringen och verket föreslår nu i enlighet
med detta uttalande att ytterligare 150 000 kr. anvisas för ändamålet.
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Det totala medelsbehovet under detta anslag för budgetåret 1969/70
uppgår enligt den av vägverket föreslagna anslagsindelningen till 17 610 000
kr.
Departementschefen
Med hänvisning till vad jag anfört i den allmänna översikten över vägväsendet förordar jag att anslaget för nästa budgetår tas upp med 3 796 000
kr. Därvid har jag inräknat bl. a. av vägverket begärd ökning med 150 000
kr. för den översiktliga vägplaneringen.
Jag beräknar ätt kostnaderna ungefärligen kommer att fördela sig på
följande sätt
översiktlig vägplanering............................................................................................................
Fastställande av arbetsplaner..............................................................................................
Försvarsfrågor......................................................................... 2 401 000
Järnvägsövergångar m. m..................................................................... ............. ......................

895 000
310 000
jgp 000

3 79G 000

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Statens vägverk: Ämbetsverksuppgifter för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 3 796 000 kr.,
att avräknas mot automobilskattemedlen.

D 2. Drift av statliga vägar
Milj. kr.

1967/68 Utgift ........................................ 1576,4 Reservation 332,5
1968/69 Anslag ........................................ J631.5
1969/70 Förslag
.................................... 768,2
1 Anslaget Vägunderhållet

Från detta anslag bestrids samtliga kostnader för de delar av vägverkets
verksamhet som är hänförliga till driften av statliga vägar.
Statens vägverk
Verket hemställer om ett anslag av 757 210 000 kr. för budgetåret 1969/70.
Motiveringen för verkets förslag i denna del har redovisats i den all
männa översikten över vägväsendet.
Departementschefen
Medelsförbrukningen har för år 1969 fastställts till 631,5 milj. kr.
Med hänvisning till vad jag anfört i den allmänna översikten över väg
väsendet föreslår jag att medelsförbrukningen för år 1970 bestäms till 768,2
milj. kr. Härvid har jag inräknat 6,7 milj. kr. för den kostnadsökning som
uppstår för vägverket med anledning av mervärdeskatten. Vidare har jag
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tagit upp 29,6 milj. kr. som avser pensioner, hyror m. m. för perioden 1.7.—
31.12. 1969 och ca 60 milj. kr. för motsvarande kostnader under kalender
året 1970. Bortsett härifrån innebär förslaget en ökning av medelsförbruk
ningen med ca 40 milj. kr. i förhållande till år 1969.
I följande sammanställning redovisas hur kostnaderna för vägdriften
ungefärligen kan beräknas fördela sig under åren 1968, 1969 och 1970.
Beloppen anges i milj. kr.
1968
Servicearbeten .................................................
Egentligt vägunderhåll................................
Förstärkt vägunderhåll................................
Administration.................................................

1969

1970
Vägverket
Dep.chefen

278,0
220,0
74,0
35,0

292,0
226,5
68,3
44,7

338,0
256,8
103,8
58,6

607,0

631,5

757,2

341,1
260,9
102,7
163,5

768,2

1 Varav 5,2 milj. kr. avser komplementkostnader för perioden 1.7.—31.12. 1969

Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag att Kungl. Maj :t före
slår riksdagen
att till Drift av statliga vägar för budgetåret 1969/70 an
visa ett reservationsanslag av 768 200 000 kr., att avräknas
mot automobilskattemedlen.

D 3. Byggande av statliga vägar
Milj. kr.

1967/68 Utgift ...................................... '620,1 Reservation 433,9
1968/69 Anslag
.................................. '640,5
1969/70 Förslag
.................................. 700,0
1 Anslaget Vägbyggandet

Från detta anslag bestrids samtliga kostnader för de delar av vägverkets
verksamhet som är hänförliga till byggandet av statliga vägar.
Statens vägverk
Verket hemställer om ett anslag av 717 360 000 kr. för budgetåret 1969/70.
Motiveringen för verkets förslag i denna del har redovisats i den all
männa översikten över vägväsendet.
Departementschefen
Medelsförbrukningen har för år 1969 fastställts till 640,5 milj. kr.
Med hänvisning till vad jag anfört i den allmänna översikten över väg
väsendet föreslår jag att medelsförbrukningen för år 1970 bestäms till 700
milj. kr. Härvid har jag inräknat 9,3 milj. kr. för den kostnadsökning som
uppstår för vägverket med anledning av mervärdeskatten. Vidare har jag
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tagit upp 15,8 milj. kr. som avser pensioner, hyror m. m. för perioden 1.7.—
31.12. 1969 och ca 34 milj. kr. för motsvarande kostnader under kalender
året 1970.
I följande sammanställning visas hur medelsförbrukningen ungefärligen
kan beräknas fördela sig under åren 1968, 1969 och 1970. Beloppen anges i
milj. kr.

Byggande av riksvägar............................
Byggande av länsvägar............................
Byggande av ödebvgdsvägar................
Byggande av storbroar............................
Administration............................................

1968

1969

382,0
185,4

386,6
160,5

1970
Vägverket
Dep.chefen

8,2

8,6

33,6
30,8

52,8
32,0

454,0
153,3
5,9
62,2
42,0

640,0

640,5

717,4

438,7
147,0
5,9
60,6
47,8

700,0

1 Varav 4,5 milj. kr. avser komplementkostnader för perioden 1.7.—31.12. 1969

Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag, att Kungl. Maj :t före
slår riksdagen
att till Byggande av statliga vägar för budgetåret 1969/70
anvisa ett reservationsanslag av 700 000 000 kr., att avräknas
mot automobilskattemedlen.

D 4. Bidrag till drift av kommunala vägar och gator
Milj. kr.

1967/68 Utgift ............................. ............................. i89,3
1968/69 Anslag
......................... ............................. i93,0
1969/70 Förslag ......................... ............................. 99,5
1 Anslaget Bidrag till underhåll av vägar och gator

Från detta anslag utgår bidrag till stad eller samhälle med 95 % av det
belopp vartill kostnaderna för drift av de bidragsberättigade vägarna och
gatorna beräknas skäligen böra uppgå. Driftkostnaden fastställs för en
tvåårsperiod av statens vägverk efter stadens eller samhällets hörande. Be
räkningen kan justeras under löpande tvåårsperiod om väsentligt ändrade
förhållanden inträder. Bidragsgivningen regleras genom förordningen den
27 maj 1960 (nr 374) om statsbidrag till väg- och gatuhållning i vissa städer
och stadsliknande samhällen.
Statens vägverk
Verket hemställer om ett anslag av 112 480 000 kr. för budgetåret 1969/70.
Motiveringarna för verkets förslag i denna del har redovisats i den all
männa översikten över vägväsendet.
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Departementschefen
Med hänvisning till vad jag anfört i den allmänna översikten över vägväsendet förordar jag att anslaget tas upp med 99,5 milj. kr. Förbrukningen
beräknas fördela sig på ungefär följande sätt.
1. Bidragsbelopp...................................................................................................................................
2. Administration.................................................................................................................................

98 000 000
1 500 000

99 500 000

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till drift av kommunala vägar och gator
för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 99 500 000
kr., att avräknas mot automobilskattemedlen.

D 5. Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator
Milj. kr.

1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

.................... *260,5 Reservation 141,6
*270,0
..................................... 301,6

1 Anslaget Bidrag till byggande av vägar och gator

Från detta anslag lämnas bidrag till stads eller samhälles kostnad för
byggnadsföretag med 95 % till byggande av väg samt till byggande av gata
mot vilken enligt gällande stadsplan utfart eller annan utgång från tomt
eller annan fastighet inte får anordnas. Dessutom utgår bidrag med 95 %
till utförande av större konstarbete eller trafikanordning, som ingår i gata.
Till annat bidragsberättigat gatubyggnadsarbete utgår statsbidrag med
85 %. I kostnaden för byggnadsföretag får inräknas skälig ersättning för
mark och för intrång, som föranleds av vägs eller gatas byggande eller
användande. Bidrag utgår i mån av tillgång på medel och enligt av statens
vägverk fastställd fördelningsplan för fem år. Fördelningsplanen skall för
nyas vart tredje år. Bidragsgivningen regleras genom förordningen den 27
maj 1960 (nr 374) om statsbidrag till väg- och gatuhållning i vissa städer
och stadsliknande samhällen. Bidrag till byggande av tunnelbana kan under
vissa förutsättningar utgå från detta anslag. Denna bidragsgivning regleras
genom förordningen den 26 maj 1965 (nr 138) om statsbidrag till byggande
av tunnelbana.
Statens vägverk
Verket hemställer om ett anslag av 342 480 000 kr. för budgetåret 1969/70.
Motiveringarna för Verkets förslag i denna del har redovisats i den all
männa översikten över vägväsendet.
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Departementschefen
Med hänvisning till vad jag anfört i den allmänna översikten över vägväsendet förordar jag att anslaget tas upp med 301,6 milj. kr. Förbrukningen
beräknas fördela sig på ungefär följande sätt.
1. Bidragsbelopp ............................................................................................................................... 299 700 000
2. Administration................................................................................................... .. ...................*1 900 000

301 600 000
1 Varav 150 000 kr. avser komplementkostnader m. m. för perioden 1.7.—31.12. 1969

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till byggande av kommunala vägar och
gator för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag
av 301 600 000 kr., att avräknas mot automobilskattemedlen.

D 6. Bidrag till drift av enskilda vägar m. m.
Milj. kr.

1967/68 Utgift ........................................... ‘45,7 Reservation 11,9
1968/69 Anslag
...................................... '17,5
1969/70 Förslag
................y . ................ 53,7
1 Anslaget Bidrag till underhåll av enskilda vägar

Från detta anslag lämnas bidrag till drift av enskild väg av väsentlig
betydelse. Bidrag kan även utgå om vägen är utfart för en bebyggelse
och av betydande längd eller vägens drift är synnerligen betungande för väghållaren. Bidrag utgår med 70 % av beräknad kostnad för väghållningen.
Bidrag kan beviljas med 85 % om synnerliga skäl föreligger. Vidare kan
s. k. iståndsättningsbidrag beviljas med 70 % för åtgärder som bedöms
nödvändiga från trafiksynpunkt. Från anslaget lämnas även bidrag till
anskaffning av maskiner och redskap för driften. Slutligen utgår från an
slaget bidrag till kostnader för viss passbåtstrafik m. m. Huvuddelen av
bidragsgivningen regleras genom kungörelsen den 19 december 1952 (nr
793) angående statsbidrag till enskild väghållning (ändrad senast 1967:
257) och kungörelsen den 23 maj 1952 (nr 417) angående statligt stöd
till anskaffning av maskiner och redskap för rationalisering av underhålls
arbetet på vissa enskilda vägar (ändrad 1963: 102).
Statens vägverk
Verket hemställer om ett anslag av 63 030 000 kr. för budgetåret 1969/70.
Motiveringarna för verkets förslag i denna del har redovisats i den all
männa översikten över vägväsendet.
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Departementschefen
Med hänvisning till vad jag anfört i den allmänna översikten över vägväsendet förordar jag att anslaget tas upp med 53,7 milj. kr. Förbruk
ningen beräknas fördela sig på ungefär följande sätt.
1. Bidragsbelopp ...............................................................................................................................
2. Administration...............................................................................................................................

50 000 000
1 3 700 000

53 700 000
1 Yarav 300 000 kr. avser komplementkostnader m. m. för perioden 1.7.—31.12.1969

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
1. till Bidrag till drift av enskilda vägar m. m. för budget
året 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 53 700 000 kr.,
att avräknas mot automobilskattemedlen;
2. medge att under budgetåret 1969/70 statlig lånegaranti
för lån avseende inköp av vägunderhållsmaskiner för vissa
enskilda vägar beviljas intill ett belopp av 100 000 kr.

D 7. Bidrag till byggande av enskilda vägar
Milj. kr.

1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

19,8 Reservation 17,6
20,0
23,6

Från anslaget utgår bidrag för byggande av enskild väg av väsentlig
betydelse för en bygds befolkning. Bidrag lämnas till kostnad för arbetsplan
med 70 % samt till beräknad övrig kostnad för företaget med högst 70 %.
Föreligger synnerliga skäl kan sistnämnda bidrag höjas till högst 85 %.
Bidragsgivningen regleras genom bestämmelserna i kungörelsen den 19 de
cember 1952 (nr 793) angående statsbidrag till enskild väghållning (änd
rad senast 1967: 257). Fr. o. m. den 1 januari 1966 lämnas bidrag från detta
anslag även till byggande av enskild väg som utgör tillfartsväg till natur
område för rekreation och friluftsliv eller på annan grund är av särskild
betydelse för fritidsändamål. Även för denna bidragsgivning gäller i tillämp
liga delar nämnda kungörelse.
Statens vägverk
Verket hemställer om ett anslag av 32 030 000 kr. för budgetåret 1969/70.
Motiveringarna för verkets förslag i denna del har redovisats i den all
männa översikten över vägväsendet.
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Departementschefen
Med hänvisning till vad jag anfört i den allmänna översikten över vägväsendet förordar jag att anslaget tas upp med 23 600 000 kr. Förbrukning
en beräknas fördela sig på ungefär följande sätt.
1. Bidragsbelopp ...............................................................................................................................
2. Administration...............................................................................................................................

20 000 000
13 600 000

23 600 000
1 Varav 300 000 kr. avser komplementkostnader m. m. för perioden 1.7.—31.12.1969

Jag hemställer, att Ivungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till byggande av enskilda vägar för bud
getåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 23 600 000
kr., att avräknas mot automobilskattemedlen.

D 8. Tjänster till utomstående
Nytt anslag (förslag) ...................................... 8 000 000
Enligt gällande föreskrifter för statens vägverks tjänster till utomstående
skall ersättning motsvarande full kostnadstäckning tas ut. Som jag för
ordat i den allmänna översikten över väganslagen bör ett anslag för denna
verksamhet tas upp. Hittills har vissa samkostnader inom vägverket i sam
band med utförande av arbeten åt arbetsmarknadsverket inte inräknats i
kostnaderna för uppdragsverksamheten. För att täcka dessa kostnader bör
8 milj. kr. anvisas.
Jag vill i sammanhanget framhålla att de avgifter i verksamheten i öv
rigt som vägverket självt bestämmer bör sättas så att täckning erhålls även
lör de ytterligare kostnader som kan särredovisas genom det förbättrade
redovisningssystem som verket numera använder.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Tjänster till utomstående för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 8 000 000 kr., att avräknas mot
automobilskattemedlen.

D 9. Avsättning till statens automobilskattemedelsfond
I förordningen den 2 juni 1922 (nr 260; senast ändrad 1967:38) åter
finns de grundläggande bestämmelserna för beskattning av bilismen.
Sättet att redovisa automobilskattemedlen har sammanfattande beskri
vits i prop. 1940; 1, sjätte huvudtiteln, s. 37 och 41.
I följande sammanställning redovisas det faktiska utfallet av automobil4* —Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 8.
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skattemedlens specialbudget för de senaste fem budgetåren. Alla belopp
anges i milj. kr.

Budgetår

Inkomster

Utgifter

1963/64........................
1964/65........................
1965/66........................
1966/67........................
1967/68........................

1 826,9
1 969,7
2 224,3
2 395,6
2 575,2

1 751,7
1 918,3
2 033,7
2 326,3
2 390,5

Överskott ( + )
Underskott (—)
+
+
+
+
+

75,2
51,4
190,6
69,3
184,7

Behållning
på fonden
828,3
593,9
652,1
717,4
807,2

Reserva
tioner
498,2
784,0
916,4
920,4
1 015,3

Anslaget bör föras upp med endast ett formellt belopp av 1 000 kr. Jag
hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Avsättning till statens automobilskattemedelsfond
för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr.

Statsverkspropositionen är 1969: Bil. 8: Kommunikationsdepartementet 107

E. Trafiksäkerhet
E 1. Statens trafiksäkerhetsverk: Förvaltningskostnader
1967/68 Utgift ....................................................
1968/69 Anslag
...............................................
1969/70 Förslag ...............................................

1879 300
3 680 000
7 970 000

1 Avser tiden 1.1.—30.6.1968

Trafiksäkerhetsverket är central myndighet för uppgifter rörande tra
fikreglering, fordonskontroll, förarutbildning samt information och allmänt
trafiksäkerhetsarbete.
Verksamheten inom den centrala administrationen är fördelad på fyra
byråer, trafik- och informationsbyrån, fordonsbyrån, körkortsbyrån samt
kanslibyrån. För förarprov, fordonsbesiktning m. m. finns en regional or
ganisation med sju distrikt.
Från förevarande anslag bestrids kostnaderna för verkets styrelse, verks
chefens sekreterare, trafik- och informationsbyrån och kanslibyråns all
männa sektion.

1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Trafiksäkerhetsverket
Dep.chefen

Personal
Handläggande personal
Övrig personal................

25

10

+ 25
+ 4

+ V
—

35

+ 29

+ 7

1 421 000

+ 1 335 000

+

400 000

18 000
4 000
95 000

+
+
+
+
+

343
291
7
3
122

000
000
000
000
000

+
+
+
+
+

343
76
7
2
70

—

+

120 000

+

120 000

—

60 000
+
6 000
+
+ 131 000
+ 5 000 000
+ 1 100 000

Anslag
Avlöningar till tjänstemän.......................................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation.................
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70...................
Arvoden och särskilda ersättningar......................................
Sjukvård m. m...............................................................................
Reseersättningar..........................................................................
Expenser
a) Beräknade hyror för nuvarande lokaler.......................
b) Beräknad ändring av lokalhyror till budgetåret
1969/70.......................................................................................
c) Bränsle, lyse, vatten.............................................................
d) Övriga expenser.....................................................................
Informationsverksamhet...........................................................
Materialundersökningar m. m.................................................

—
—

14 000
127 000
2 000 000
—

000
000
000
000
000

20 000
+
2 000
+
50 000
+
+ 3 000 000
+ 100 000
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1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Trafiksäkerhetsverket
Dep.chefen
+

Publikationstryck
Övriga utgifter...

100 000

+

100 000

2 000

3 681 000

+ 8 618 000

+ 4 290 000

Särskilda uppbördsmedel
Ersättningar för uppdrag m. m..............................................
Nettoutgift

1 000

____

—

3 680 000

+ 8 618 000

+ 4 290 000

Statens trafiksäkerhetsverk
1. Löne- och prisomräkning m. m. 553 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 463 000 kr.
2. Den nuvarande trafik- och informationsbyrån bör med hänsyn till
arbetsuppgifternas växande omfattning och till den ökade satsning som
bör göras på informationsområdet delas upp på två byråer, nämligen en
trafikbyrå och en informationsbyrå. I anslutning härtill bör personalre
surserna förstärkas. För att inom den föreslagna trafikbyrån handha ver
kets åligganden beträffande allmänna föreskrifter och anvisningar om tra
fikreglering och lokala trafikföreskrifter m. m. och för att hålla uppsikt
över tillämpningen av dessa föreskrifter, för att utveckla principer för av
vägning av lämpliga hastighetsgränser m. m. samt för att verka för enhet
lighet vid användning av vägmärken, tilläggstavlor och andra trafikanord
ningar erfordras två byrådirektörer och ett kontorsbiträde centralt inom ver
ket samt sju ingenjörer i den regionala organisationen (+ 402 732 kr.).
Verket utarbetar och fastställer i samråd med statens provningsanstalt
normer i fråga om reflexanordningar och reflekterande material. I an
slutning härtill föreligger behov att självt kunna prova olika material
exempelvis för markeringar på vägbana, reflekterande material för väg
märken, varningslyktor, förslag till nya anordningar vid vägarbeten m. m.
För dessa uppgifter fordras en förste byråingenjör (+ 43 908 kr.).
3. Inom den föreslagna informationsbyrån erfordras en byråchef och
en pressombudsman. Behovet av ökad information samt samordningen och
uppföljningen av den regionalt verksamma informationspersonalens ar
bete bland trafiksäkerhetskommittéer, organisationer m. fl. motiverar vi
dare en byrådirektör, en amanuens/byråsekreterare och ett kontorsbiträde.
Enligt 1968 års riksdags beslut har för samordning av trafikundervisningen
inom skolväsendet med verkets trafiksäkerhetsarbete inrättats fyra tjänster
som byråassistent inom verkets regionala organisation. Verksamhetens ef
fektiva bedrivande kräver att en sådan tjänst finns i varje distrikt, varför
utökning erfordras med tre byråassistenter. För samordning av ifrågava
rande regionala verksamhet och för arbetsuppgifter sammanhängande med
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handikapputbildningen behövs centralt med placering vid informationsbyrån en byrådirektör (+ 413 064 kr.).
4. Verksamheten på trafiksäkerhetsområdet och inte minst information
i trafiksäkerhetsfrågor förutsätter en kontinuerlig uppföljning av insatta
åtgärder i syfte att mäta effekten av dessa och få underlag för bedömning
av behov och utformning av ytterligare åtgärder. Vidare måste informationsprodukterna förprövas, innan de ges slutgiltig utformning. Det är även
nödvändigt att verket kan följa upp och tillgodogöra sig de resultat som
framkommer av trafiksäkerhetsforskning såväl inom som utom landet.
BL a. är det betydelsefullt att verket med ledning av gjorda forskningsrön
kan få ett grepp om vilka moment som förarutbildningen bör omfatta och
hur kunskaper i angivna hänseenden på bästa sätt skall kunna bibringas
eleverna. Verket måste också ha möjlighet att snabbt tillgodogöra sig sta
tistiken rörande inträffade vägtrafikolyckor samt att göra speciella ana
lyser av vissa typer av trafikolyckor som underlag bl. a. för verkets infor
mationsåtgärder. För angivna arbetsuppgifter föreslås inrättandet av en
särskild utredningsbyrå med följande personal, nämligen en byråchef, en
avdelningsdirektör, en förste byråsekreterare, tre amanuenser/byråsekre
terare samt ett kvalificerat biträde och ett kontorsbiträde (+ 341 052 kr.).
5. För intern kontroll av avgifts- och intäktsredovisning m. m. ävensom
för utredningar sammanhängande härmed erfordras en byrådirektör
(+ 63 000 kr.).
6. Informationsverksamheten och det allmänna trafiksäkerhetsarbetet tar
sikte på att öka allmänhetens kunskaper om trafik och trafikregler samt
att ge rekommendationer om uppträdandet i trafiken för olika trafikantkate
gorier. Verksamheten planeras i detalj för längre tidsperioder med närma
re precisering av målsättning, innehåll, media etc. Aktiviteterna följs upp
genom speciella undersökningar för att mäta effekten av dem och få un
derlag för det fortsatta arbetet. Informationen kommer att spridas med
anlitande av massmedia samt genom kursverksamhet och via trafiksäkerhetskommittéer och organisationer. För dessa arbetsuppgifter beräknas
ett ytterligare medelsbehov av 5 milj. kr.
7. För provningar av reflekterande material, färger för vägmarkeringar
m. m., för nödvändig försöksverksamhet med olika anordningar, utveck
lingsarbete i fråga om trafikanordningar samt för provning av fordonsdetaljer disponerades tidigare medel under statens vägverks anslag. Sedan
hithörande verksamhet inom vägverket den 1 januari 1968 överförts till
trafiksäkerhetsverket finns inte längre medel för ändamålet. Med hänsyn
härtill bör upptas ett belopp om 400 000 kr. Ett belopp om 700 000 kr. bör
även beräknas under detta anslag motsvarande vad som hittills utgått från
statens vägverks anslag till AB Atomenergi för driftkostnader i samband
med utvecklingsarbete på bilavgasområdet. Sammanlagt erfordras sålunda
1,1 milj. kr.
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8. På verket ankommer att meddela föreskrifter av olika slag inom tra
fiksäkerhetsområdet. Dessa föreskrifter publiceras bl. a. i »Föreskrifter av
seende vägmärken och trafikanordningar», »Meddelanden till besiktnings
männen», »Anvisningar för flygande inspektion» och i »Besiktningshandbok». Kostnaden för dessa publikationer bar tidigare kunnat bestridas med
statens vägverks publikationsmedel. För ändamålet föreslås upptagande
av en särskild anslagspost Publikationer om 100 000 kr.
Departementschefen
För trafiksäkerhetsverket, som började sin verksamhet den 1 januari
1968, är jag inte beredd att tillstyrka någon organisationsförändring. Jag
beräknar dock medel bl. a. för ytterligare fyra ingenjörer i den regionala
organisationen (2), en byrådirektör inom trafik- och informationsbyråns
trafiksektion (2), en byrådirektör inom samma byrås informationssektion
(3) samt en avdelningsdirektör inom körkortsbyrån för vissa utrednings
uppgifter m. m. i anslutning till verkets informationsverksamhet (4). För
informationsverksamheten har jag beräknat ett belopp av 5 milj. kr., och
för materialundersökningar och för publikationstryck föreslår jag upp
förande av två nya poster under anslaget om 100 000 kr. vardera. Kostna
derna för utvecklingsarbete! på bilavgasområdet bör bestridas på samma sätt
som hittills. Under åberopande av det anförda samt med hänvisning till
sammanställningen beräknar jag anslaget till 7 970 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Statens trafiksäkerhetsverk: Förvaltningskostnader
för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 7 970 000
kr., att avräknas mot automobilskattemedlen.
E 2. Statens trafiksäkerhetsverk: Uppdragsverksamhet
1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

i4 994 000
8 348 000
12 248 000

1 Avser tiden 1.1.—30.6.1968.

Från anslaget bestrids kostnaderna för fordonsbyrån, körkortsbyrån,
kanslibyråns chef och förvaltningssektionen, den regionala organisationen
med visst undantag, anskaffning och underhåll av utrustning för fordonsbesiktning samt utbildning.
1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Trafiksåkerhetsverket
Dep.chefen

Personal
Handläggande personal.................................... .......................
Övrig personal..................................................... .......................

59
170

+ 5
+ 7

+1

229

+ 12

+1
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1968/69

Beräknad ändring 1969/70
TrafiksåkerDep.chefen
hetsverket

Anslag
Avlöningar till tjänstemän.......................................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation.................
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70..................
Sjukvård m. m...............................................................................
Reseersättningar..........................................................................
Expenser
a) Beräknade hyror för nuvarande lokaler.......................
b) Beräknad ändring av lokalhyror till budgetåret
1969/70 .....................................................................................
c) Bränsle, lyse, vatten............................................................
d) Övriga expenser.....................................................................
Utrustning......................................................................................
Kostnader för provbana............................................................
Övriga utgifter..............................................................................

6 323 000

_

+

911 000

+

770 000

13 000
1 110 000

+ 1 510 000
+ 154 000
+
2 000
+ 126 000

+ 1 510 000
+ 115 000
1 700
+
+ 104 000

—

+ 1 080 000

+ 1 080 000

+
+
+

13 000
6 000
112 000

+
+
+

+

2 000

500 000
—

8 348 000

+ 4 414 000

—

_
65 000
775 000
60 000
—

—

1 000
3 000
80 000
—
—

+

235 300

+ 3 900 000

Statens trafiksäkerhetsverk
1. Löne- och prisomräkning m. m. 2 928 000 kr., varav för lönekostnads
pålägg och lokalhyror 2 590 000 kr.
2. Verket har bl. a. att verkställa tekniska utredningar på fordonsområdet, vilka skall ligga till grund för nya eller ändrade bestämmelser, att
prova och godkänna delar och utrustning till motorfordon, att meddela an
visningar i säkerhetshänseende vid inköp av fordon för statsverket m. m.
Dessa uppgifter åvilar fordonsbyråns utredningssektion, som behöver för
stärkas med en byrådirektör (+ 56 844 kr.).
3. Med hänsyn till arbetsbelastningen inom fordonsbyråns inspektionssektion bör denna förstärkas med en byråingenjör. Verket konstaterar, att
man i framtiden har att räkna med en skärpt kontroll över fordon i drift
i vad avser exempelvis rökigheten hos dieselmotorer och bullret från mo
torfordon. Denna kontroll bör lämpligen handhas av verkets regionala or
ganisation. Ökade insatser för inspektion av begagnade fordon hos försäl
jare har också visat sig erforderliga. För ifrågavarande arbetsuppgifter be
gärs förstärkning av den regionala organisationen med sju tjänster som
tekniker (+214 212 kr.).
4. För arbetet med kursplaner, anvisningar och metoder för en effekti
vare utbildning av körkortselever m. m. erfordras en byrådirektör och en
amanuens/byråsekreterare (+ 94 440 kr.).
5. För att effektivisera trafiksäkerhetsarbetet fordras en omfattande ut
bildningsverksamhet, som tar sikte på såväl verkets egen personal som
trafiksäkerhetskommittéer, organisationer och trafikskolor. För ändamå
let erfordras inom kanslibyråns utbildningssektion ytterligare en avdel
ningsdirektör och en amanuens/byråsekreterare (+ 102 492 kr.).
6. För arbetsuppgifter med upphandling samt för handläggning av in-
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tendenturfrågor behövs inom kanslibyråns förvaltningssektion en förste
byråsekreterare. För personalregistrering, löneuträkning, skatteredovisning
m. fl. personaladministrativa arbetsuppgifter samt för allmänna kontorsuppgifter erfordras vidare sex biträden och en expeditionsvakt (+ 201 720 kr.).
7. Vid typbesiktning av fordon utförs förutom mätningar och kontroller
i besiktningshallen även provkörning av fordonen vid höga hastigheter, man
överprov för att utröna fordonens egenskaper vid svängar under olika has
tigheter, bromsprov, kontroll av koloxidhalt inuti fordonen under vissa
betingelser samt mätning av buller. För denna verksamhet behövs en prov
bana utan störande inverkan från annan trafik. För hyreskostnader m. m.
avseende en sådan bana erfordras särskilda medel (+ 500 000 kr.).
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 12 248 000
kr. Härvid har hänsyn tagits till lönekostnaderna för personal, som an
ställts med anlitande av intäkter från uppdragsverksamheten och som ej
beaktats vid bestämningen av anslaget för innevarande budgetår. Medel har
också beräknats för bl. a. en tjänst som byrådirektör (2).
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Statens trafiksäkerhetsverk: Uppdragsverksamhet
för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 12 248 000
kr., att avräknas mot automobilskattemedlen.
E 3. Registrering av motorfordon
1967/68 Anslag
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

........................................................
........................................................
........................................................

1 000
1 000
1 000

Statens trafiksäkerhetsverk
Enligt Kungl. Maj :ts beslut den 30 juni 1942 och den 15 december 1967
skall statens trafiksäkerhetsverk för tillhandahållande av blanketter till
typintyg av rekvirent ta ut och såsom uppbörd på anslaget bokföra ersätt
ning med skäligt belopp, som verket bestämmer. Genom Kungl. Maj :ts
beslut den 15 december 1967 har statens trafiksäkerhetsverk bemyndigats
att från anslaget bestrida uppkommande kostnader för reparation och
underhåll i övrigt ävensom för erforderlig ersättningsanskaffning av för
bilregistret avsedda kortfackskåp hos länsstyrelserna. Genom Kungl. Maj :ts
beslut den 30 juni 1952 meddelades föreskrifter om bl. a. vilka kostnader
som får betalas från anslaget såsom kostnader för blanketter till körkort,
trafikkort m. m. och vissa skyltar, som tillhandahålls av verket. Vidare före
skrevs att avgifter för interims-, saluvagns- och turistvagnsskyltar skall tillgodoföras anslaget. Då inkomsterna under anslaget beräknas överstiga
utgifterna föreslår verket, att ett oförändrat belopp om 1 000 kr. anvisas.
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Departementschefen
I enlighet med förslag av statens trafiksäkerhetsverk torde anslaget böra
uppföras med oförändrat belopp.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Registrering av motorfordon för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr.

E 4. Bidrag till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid järnvägskorsningar
1967/68 Utgift ...................................... 6 550 000 Reservation —
1968/69 Anslag
.................................. 6 500 000
1969/70 Förslag .................................. 6 500 000
Från anslaget utgår statsbidrag till järnvägar för sådana säkerhetsan
ordningar, som huvudsakligen betingas av vägtrafikens säkerhetskrav.
Statsbidrag utgår med högst 90 % av beräknad engångskostnad för kryssmärke och säkerhetsanordning, annan trafiksäkerhetsfrämjande åtgärd till
fördel för vägtrafiken, marklösen och ersättning för skada och intrång samt
med 45 % av engångskostnaden för automatisering av befintlig säkerhets
anordning. Principerna för bidragsgivningen framgår av prop. 1964: 1 (bil.
8, p. 25). Genom Kungl. Maj :ts beslut den 29 april 1964 har utfärdats be
stämmelser för bidragsgivningen.
Statens vägverk
För budgetåret 1968/69 tillgängliga medel beräknas bli förbrukade under
budgetåret. Statens järnvägar har föreslagit att statsbidraget till SJ beräk
nas till 6 milj. kr. för budgetåret 1969/70. Bidraget till enskilda järnvägar
bör beräknas till 0,5 milj. kr. Verket föreslår att anslaget tas upp med 6,5
milj. kr.
Departementschefen
Jag biträder statens vägverks förslag om att anslaget fors upp med oför
ändrat belopp av 6,5 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid
järnvägskorsningar för budgetåret 1969/70 anvisa ett reser
vationsanslag av 6 500 000 kr., att avräknas mot automobilskattemedlen.
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E 5. Trafiksäkerhetsforsknmg
1967/68 Utgift ............................. 2 580 000 Reservation 147 100
1968/69 Anslag
......................... 2 508 000
1969/70 Förslag ......................... 3 000 000
Statens trafiksäkerhetsråd är central myndighet för trafiksäkerhetsforskningen. I rådets uppgifter ingår bl. a. att undersöka eller låta undersöka
trafikolyckornas orsaker, att understödja och samordna trafiksäkerhetsforskningen inom landet, att fastställa villkor för statsbidrag till trafiksäkerhetsforskning samt offentliggöra och sprida resultat som nåtts vid
verksamheten. Rådet består av 16 ledamöter. Inom rådet finns ett arbets
utskott med fem ledamöter.
Från anslaget bestrids utgifter för trafiksäkerhetsforsknmg i trafiksä
kerhetsrådets egen regi samt utgår bidrag till annan trafiksäkerhetsforskning enligt rådets beslut. Vidare tas under anslaget upp rådets förvaltnings
kostnader. Den egna forskningsverksamheten är organiserad på en forsk
nings- och utredningsavdelning (TRÅG), som är uppdelad på tre sektioner
för uppföljningsverksamhet, detaljanalys och tillfälliga uppdrag. Vidare
finns en forskargrupp (TRAFO) som består av fem forskare. Under rådets
medicinska forskningslaboratorium sorterar en haverikommission.
1968/69

Beräknad ändring 1969/70
TrafiksåkerDep.chefen
hetsrådet

Personal
Handläggande personal.............................................................
övrig personal...............................................................................

—

3

—

1

4
Anslag
Avlöningar till tjänstemän.......................................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation.................
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70...................
Arvoden och särskilda ersättningar......................................
Omkostnader
a) Beräknade hyror för nuvarande lokaler.......................
b) Beräknad ändring av lokalhyror till budgetåret
1969/70.......................................................................................
c) Övriga omkostnader..............................................................
Forskning........................................................................................
Lönekostnadspålägg avseende forskningspersonal
a) Beräknat belopp för befintlig organisation.................
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70..................

212 000

+

9 000

+

9 000

—
—
45 000

+

51 000
—

+

8 000

+ 51 000
—
+ 8 000

—

+

100 000

+ 100 000

—

—

40 000

—
+1 119 000

—
+ 125 000

199 000

+ 199 000
—

2 211 000

—
' ---

2 508 000

+

—
+ 1 486 000

—

+492 000

Statens trafiksäkerhetsråd
Löne- och prisomräkning m. m. 367 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 350 000 kr.
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Genomförandet av forskningsprogrammet ombesörjs i första hand med
anlitande av rådets egna forskningsresurser i form av rådets forskargrupp,
dess arbetsgrupp och dess medicinska forskningslaboratorium. Till detta
kommer etablerade forskningsgrupper för trafiksäkerhet vid olika uni
versitets- och högskoleinstitutioner, då främst psykologiska institutionen
vid Uppsala universitet, institutionen för försäkringsmatematik och mate
matisk statistik vid Stockholms universitet och institutionen för stadsbygg
nad vid Chalmers tekniska högskola. Rådet stöder även viss forskning vid
statens väginstitut och statens provningsanstalt. Dessutom tillkommer en
skilda projekt baserade på ansökningar till rådet.
Beträffande verksamheten inom olika forskningsområden konstateras
bl. a. följande. Genom sin forskningsgrupp TRÅG har rådet följt olycksutvecklingen i samband med tillfälliga hastighetsbegränsningar i motortrafi
ken utanför tättbebyggt område. Gruppen har även medverkat i uppfölj
ningen av olycksutvecklingen i anslutning till omläggningen till högertra
fik. Fortsatta studier har ägnats trafikolyckor med bilbränder, säkerhets
bältens användning i personbilar samt trafikolycksbelastningen hos unga
bilförare. En detaljanalys har påbörjats av förundersökningsprotokoll av
seende trafikolyckor, som inträffat utanför tätbebyggelse i Uppsala län
under åren 1962—1965. Syftet härmed är att komplettera tidigare gjorda
studier med ett större olycksmaterial och att i samband därmed även stu
dera olyckor av tidigare icke behandlade typer.
Trafiksäkerhetsforskningen vid olika vetenskapliga institutioner och ge
nom enskilda forskare har omfattat bl. a. följande.
Inom psykologins område har undersökts olika faktorers inverkan på
försökspersoners förmåga att korrekt bedöma hastigheter på ett föremål i
rörelse rakt mot försökspersonen. Fortsatta studier har ägnats trötthetens
betydelse från trafiksäkerhetssynpunkt. Ett annat aktuellt projekt har gällt
olika backspeglars och spegelplaceringars förmåga att ge förarna effektiv
information.
Inom det medicinska området utförs bl. a. experimentella studier av de
fysikaliska förloppen hos fordon vid trafikolyckor. Kännedom härom är
en förutsättning för utveckling och bedömning av olika säkerhetssystem för
att minska risken för personskador. Vidare bedrivs en socialmedicinsk un
dersökning av körvanorna och deras samband med bl. a. ålder, kön och
längden av körkortsinnehav samt en undersökning av synfunktioner som har
särskild betydelse för bilförare.
Inom den teknisk-naturvetenskapliga sektorn har inom ämnesområdet
trafiksäkerhet och samhällsplanering forskningen fortsatt rörande trafik
olyckors samband med trafikmiljön. Vidare har utförts undersökningar av
de tekniska egenskaperna hos bilstrålkastare, simulatorprov avseende bilfö
rares styrbeteende, undersökningar beträffande däckens inverkan på per
sonbilars köregenskaper, studier rörande vägojämnheters inverkan på sä-
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kerhet och komfort vid bilkörning etc.
På det statistiska området utvecklas matematisk-statistiska modeller,
som söker beskriva hur trafikolyckor varierar till antalet och betingas av
olika faktorer, vidare modeller som avser att beskriva olika trafiksitua
tioner.
På det nationalekonomiska området har en undersökning utförts rörande
vägtrafikolyckors samhällsekonomiska kostnader.
Vad avser det fortsatta forskningsprogrammet konstaterar rådet, att det
med hänsyn till den successiva ökningen av biltrafiken krävs fortsatta in
satser av trafiksäkerhetshöj ande åtgärder för att hålla tillbaka och helst
minska trafikolycksfrekvensen. För att få underlag för sådana åtgärder
krävs en intensifierad forskningsverksamhet.
För forskningen under budgetåret 1969/70 — vilken utgör en direkt fort
sättning och utbyggnad av det i det föregående redovisade forskningsarbe
tet — begärs 3 330 000 kr., innebärande en ökning i förhållande till inne
varande budgetår med 1 119 000 kr.
Totalt behövs 3 994 000 kr., innebärande en ökning med 1 486 000 kr.
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 3 milj.
kr. Härav beräknar jag 465 000 kr. till förvaltningskostnader vid statens
trafiksäkerhetsråd.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Trafiksäkerhetsforskning för budgetåret 1969/70
anvisa ett reservationsanslag av 3 000 000 kr., att avräknas
mot automobil skattemedlen.

E 6. Bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
1967/68 Utgift .................................................... 2 000 000
1968/69 Anslag .................................................... 2 000 000
1969/70 Förslag
............................................... 2 000 000
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF)
För budgetåret 1968/69 har åt föreningen anvisats statsbidrag om 2,0
milj. kr. och anslag från Trafikförsäkringsföreningen om 2,8 milj. kr. Här
utöver beräknar NTF att genom medlemsavgifter, för säljningsverksamhet
samt bidrag från företag och enskilda m. m. tillföra verksamheten 1,3 milj.
kr. Totalt skulle för innevarande budgetår disponeras 6,1 milj. kr.
Medelsbehovet för budgetåret 1969/70 redovisas i det följande med ut
gångspunkt i den för innevarande budgetår fastställda utgiftsstaten.
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Stat

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

Fältsektionens verksamhet..........................................................................
Hem-och förskoleverksamhet...................................................................
Skolsektionens verksamhet..........................................................................
Utbildningssektionens verksamhet..........................................................
Filmproduktion................................................................................................
Utställningar m. m..........................................................................................
Tidskrift..............................................................................................................
Allmän upplysningsverksamhet.................................................................
Kontors- och lagerkostnader, skatter m. m..........................................
Inventarier.........................................................................................................
Löner och arvoden..........................................................................................
Resor....................................................................................................................

Beräknad
ändring

1968/69

1969/70

800 000
350 000
600 000
400 000
300 000
25 000
130 000
1 800 000
355 000
15 000
1 200 000
125 000

+ 45 000
+ 215 000
+ 100 000
-j- 100 000
—
+ 25 000
—
+ 400 000
—
5 000
—
+ 100 000
+
25 000

6 100 000

+1 005 000

1. Fältsektionens verksamhet. I samtliga län och i städerna Stockholm,
Göteborg och Malmö finns numera regionala trafiksäkerhetsorgan. Dessa
skall dels verka för att centralt initierade trafiksäkerhetsaktioner fullföljs,
dels genom egna initiativ verka för lösningar av regionala och iokala tra
fiksäkerhetsproblem. I samtliga kommuner i landet finns dessutom lokala
trafiksäker hetskommittéer. Fortsatt ekonomiskt stöd från NTF är av grund
läggande betydelse för denna verksamhet. Liksom för innevarande budgetår
beräknas härför 700 000 kr. Härtill kommer 65 000 kr. att användas för
bidrag till regional kursverksamhet samt 80 000 kr. för centrala och regio
nala konferenser. Sammanlagt beräknas medelsbehovet under posten till
845 000 kr.
2. Hem- och förskoleverksamhet. Med ingången av år 1969 avser NTF
att starta »Barnens trafikklubb», vars syfte är att ge föräldrarna råd, an
visningar och materiel för en för förskolebarnen lämpligt utformad trafik
undervisning. Klubben skall successivt byggas upp under en fyraårsperiod
till att om möjligt omfatta alla 3—7 åringar. Kostnaderna har för budget
året 1969/70 beräknats till 400 000 kr. — Härutöver erfordras 85 000 kr. till
kurser för ledare av barntrafikskolor och för förskollärare samt 80 000 kr.
för olika insatser på förskolesidan. Sammanlagt beräknas således 565 000 kr.
3. Skolsektionen. NTF kommer liksom hittills att anordna speciella lärarkurser, producera och distribuera lämpliga läromedel för trafikunder
visningen, anordna trafikkunskapstävlingar etc. För ifrågavarande verk
samheter behövs 600 000 kr. — Under verksamhetsåret avser föreningen
att ta upp frågan om en för de gymnasiala skolorna avpassad trafikinfor
mation. För erforderlig materielproduktion, rådgivning och speciella ak
tiviteter beräknas 100 000 kr. Sammanlagt beräknas således 700 000 kr.
4. Utbildningssektionens verksamhet. NTF:s fortbildningskurser för bl. a.
personer verksamma inom det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet, militärer
och personer som inom företag ansvarar för större fordonsparker etc. bör
nu utsträckas över hela landet enligt delvis nya riktlinjer. För ändamålet
erfordras 500 000 kr.

118

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 8: Kommunikationsdepartementet

5. Filmproduktion. Med hänsyn till arbetsfördelningen mellan trafiksäkerhetsverket och NTF har här inte upptagits några medel för produktion
av TV-film. Bland organisationer, militära förband, trafikskolor och all
männa skolor föreligger emellertid ett stort behov av instruktionsfilmer
i trafikfrågor. Härtill kommer att högertrafikomläggningen medfört att
NTF :s tidigare filmmateriel blivit nästan helt oanvändbart. För fortsatt
filmproduktion behövs 300 000 kr.
6. Utställningar m. m. Vid utställningar, mässor och liknande arrange
mang framförs i allt större utsträckning önskemål om trafiksäkerhetsinslag. Härför behövs under 1969/70 ett belopp om 50 000 kr.
7. Tidskrift. Under år 1968 har NTF börjat utge en tidskrift, som bl. a.
avses utgöra ett sammanbindande kontaktorgan för alla frivilliga krafter
inom trafiksäkerhetsarbetet. För budgetåret 1969/70 upptas för ändamålet
130 000 kr.
8. Allmän upplysningsverksamhet. När behovet av direkt information om
högerbeteende upphört, kommer NTF att fortsätta med punktvisa större
insatser i anslutning till trafiksituationernas och årstidernas växlingar.
Studier av olycksstatistiken och iakttagelser av trafikanternas beteende
kräver också speciella aktioner. För denna verksamhet krävs nya upplagor
av befintlig informationsmateriel, nyproduktion av materiel och ökade möj
ligheter till tidningsannonsering. För att få till stånd optimal pedagogisk
uppläggning av aktiviteter och informationsmateriel krävs även att NTF i
ökad utsträckning gör effektmätningar. Tillhopa motiverar de olika be
hoven ett medelsutrymme om 2,2 milj. kr.
NTF beräknar de sammanlagda kostnaderna för verksamheten under bud
getåret 1969/70 till 7 105 000 kr. Genom förlagsverksamhet och genom bi
drag och gåvor från olika håll anser NTF sig kunna ta in ett belopp om
1,3 milj. kr. Härefter skulle återstå ett medelsbehov av 5 805 000 kr.
Under förutsättning att NTF från Trafikförsäkringsföreningen kan på
räkna samma bidrag som för budgetåret 1968/69, dvs. 2,8 milj. kr., erford
ras således ett statsbidrag med avrundat 3 milj. kr. Detta innebär en ök
ning med 1 milj. kr. jämfört med innevarande budgetår.
Departementschefen
Jag föreslår ett statligt stöd till NTF om 2 milj. kr. Jag förutsätter att
verksamheten planeras och bedrivs i nära samverkan med statens trafik
säkerhetsverk.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhe
tens främjande för budgetåret 1969/70 anvisa ett anslag av
2 000 000 kr., att avräknas mot automobilskattemedlen.
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F. Sjöfart
Sjöfartsverket
F 1. Sjöfartsverket m. m.
I. Anslag till sjöfartsverket
I riksstaten för innevarande budgetår är uppförda anslag till sjöfartssty
relsens förvaltningskostnader, fartygsinspektion m. m., sjösäkerhet, sjö
mätning m. m., isbrytning, underskott vid vissa statliga hamnar och far
leder, bidrag till fiskehamnar m. m. samt bidrag till småbåtshamnar m. m.
om sammanlagt 100 183 000 kr.
Sjöfartsutredningen har i december 1967 avgett betänkandet Sjöfartsver
kets arbetsuppgifter och organisation (Stencil K 1967:10). Utredningen an
gående fortsatt drift eller nedläggning av Falsterbokanalen har i april 1968
avgett betänkandet Falsterbokanalen (Stencil K 1968:3). Vidare har ut
redningen om sjömansregistreringen i juli 1968 avgett betänkandet Sjömansregistreringen (Stencil K 1968:7). Över betänkandena har efter remiss
yttranden avgetts av ett stort antal myndigheter och organisationer. Bered
ningen av ärendena har ännu inte avslutats men avses skola slutföras inom
sådan tid, att särskild proposition kan föreläggas årets riksdag. Lotsorganisationsutredningen har i oktober 1968 avgett betänkandet Lots- och fyrväsendets organisation (Stencil K 1968:8). Detta betänkande remissbehandlas f. n.
Sjöfartsverket har i skrivelse den 27 augusti 1968 lagt fram en programbudgetinriktad anslagsframställning för budgetåret 1969/70.
II. Hjälmarens farleder
Historik
På 1880-talet genomfördes en sänkning och reglering av sjöarna Hjälma
ren och Kvismaren. Av sänkningsföretaget berördes tre intressegrupper,
nämligen markägarna kring sjöarna, sjöfartsintressenterna såväl på Hjälma
ren som i Hjälmare kanal samt kraftverksägarna i Eskilstunaån. Företaget
bekostades av markägarna sammanslutna i Hjälmarens och Kvismarens
sjösänkningsbolag. Kostnaderna för företaget uppgick till drygt 4 milj kr.
Bolaget erhöll ett statslån på 2 milj. kr., vilket slutbetalades år 1940.
I samband med att bolaget erhöll tillstånd att genomföra företaget ålades
bolaget genom Kungl. Maj :ts beslut den 2 februari 1877 vissa förpliktelser
av vilka följande fortfarande har aktualitet, nämligen att underhålla far-
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lederna och ombesörja viss utprickning i Hjälmaren samt att underhålla
och bekosta skötseln av en regleringsdamm vid Hjälmarens utlopp vid
Hyndevad. Bl. a. för att trygga genomförandet av bolagets åligganden gent
emot det allmänna föreskrevs, att bolaget skulle avsätta 100 000 kr. till en
av statskontoret förvaltad fond, vars avkastning skulle användas till att
bekosta underhållsåtgärderna. Samtidigt förutsattes att bolaget, om det så
önskade och Kungl. Maj :t fann skäligt så medge, skulle kunna befrias från
sina förpliktelser i vad avser den allmänna trafiken när sänkningsföretaget
och alla ekonomiska uppgörelser fullbordats. Kungl. Maj :t har för femårs
perioder, senast den 26 oktober 1945, gett bolaget rätt att inom sådan,
period använda besparing som uppkommer något år för att täcka utgift
under annat år. Fondens bokförda värde uppgick den 30 juni 1968 till ca
387 000 kr. och värdet av tillgångarna om de realiserades uppskattas till ca
250 000 kr.
Eftersom fondens avkastning sedan 1940-talet varit lägre än kostnaderna
för erforderliga underhållsarbeten m. m. överfördes på framställning av
bolaget den 1 juli 1952 provisoriskt på staten de förpliktelser, som ti
digare åvilat bolaget (prop. 1952:192, SU 164, rskr 311). I huvudsak inne
bar provisoriet att väg- och vattenbyggnadsstyrelsen fick i uppdrag att
ombesörja åtagandena. Erforderliga medel skulle erhållas från i första
hand avkastningen av fonden, som ställdes till styrelsens förfogande. Kost
nader som inte kunde täckas av fondavkastningen skulle bestridas från
anslaget till underhåll och drift av statens fiskehamnar och farleder. Vägoch vattenbyggnadsstyrelsens uppdrag överfördes år 1956 till sjöfartsstyrelsen. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut förutsattes ha
kvar sina kontrollbefogenheter enligt Kungl. Maj :ts beslut den 30 juni 1949
i fråga om själva regleringsförfarandet.
Bolaget hade i samband härmed förklarat sig berett att efter ersättning
från fonden för av bolaget förskotterade utgifter för muddringsarbeten m. m.
överlåta fonden på staten om staten övertog bolagets förpliktelser. Före
dragande departementschefen framhöll i prop. 1952: 192 att han var tvek
sam om sådan ersättning borde lämnas, eftersom fonden närmast kommit
till för att bereda det allmänna en garanti för att bolaget skulle fullgöra sina
underhållsskyldigheter. Detta spörsmål borde enligt departementschefen
avgöras först i samband med att slutlig ställning togs till frågan om det eko
nomiska ansvaret för ifrågavarande underhållsåtgärder ävensom till öv
riga frågor rörande Hjälmaren och intressena där.

Kammarkollegiets utredning
Genom Kungl. Maj :ts beslut den 29 januari 1965 uppdrogs åt kammarkol
legiet att utreda förutsättningarna för att snarast möjligt avveckla den av
statskontoret förvaltade fonden för underhåll av Hjälmarens farleder. Kam-
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inarkollegiet har den 28 december 1966 överlämnat förslag till fondens
avveckling.
Kollegiet föreslår att staten skall överta de förpliktelser i fråga om un
derhåll av farled m. m. i Hjälmaren, vilka tidigare ålegat sjösänkningsbolaget och som bekostats av avkastningen från fonden för underhåll av
Hjälmarens farleder. Vidare skall ett belopp av 100 000 kr. motsvarande
bolagets i det föregående nämnda fordran överföras från fonden till bola
get att av bolaget fritt disponeras. I fonden ingående medel i övrigt skall
hållas på räntebärande räkning i riksgäldskontorel intill dess de helt för
brukats. Slutligen skall enligt utredningens förslag de hos riksgäldskontoret placerade medlen efter Kungl. Maj :ts medgivande i varje särskilt fall
få användas för att bekosta åtgärder för att vidmakthålla vid sjösänkningen
utförda arbeten, vilkas utförande åligger bolaget, t. ex. rensning vid Biby
broläge i den mån de avser att återställa utloppets avbördningsförmåga.
Yttranden
Yttranden över förslaget har avgetts av sjöfartsstyrelsen, statskontoret,
riksrevisionsverket, lantbruksstyrelsen, lantmäteristyrelsen, riksgäldsfullmäktige, Hjälmare kanal och slussverksaktiebolag, länsstyrelserna i Söder
manlands, Örebro och Västmanlands län samt Hjälmarens och Kvismarens
sj ösänkningsbolag.
Kammarkollegiets förslag har tillstyrkts eller lämnats utan erinran av
sjöfartsstyrelsen, lantbruksstyrelsen, lantmäteristyrelsen, länsstyrelserna
i Södermanlands, Örebro och Västmanlands län samt Hjälmarens och Kvis
marens sjösänkningsbolay. Statskontoret och riksrevisionsverket avstyrker
däremot det framlagda förslaget och riksgäldsfullmäktige uttrycker tvek
samhet.
Sjöfartsstyrelsen framhåller att förutsättningarna för Hjälmaren som
transportled ändrats. Handelssjöfarten har successivt förlorat i betydelse.
I stället kräver den växande trafiken med fritidsbåtar allt större utrymme.
Enligt styrelsens mening bör nödvändiga åtgärder vidtas för att säkerställa
Hjälmaren för fritidsbåtarnas intressen.
Hjälmarens och Kvismarens sjösänkningsbolag anser att i statens över
tagande av underhåll av farled m. m. i Hjälmaren bör ingå utloppet från
Hjälmaren fram till regleringsdammen vid Hyndevad. De tillgångar bolaget
självt disponerar över — ca 400 000 kr. — är otillräckliga för att under
hålla Kvismare kanal inkl. vissa broar vid nuvarande närsalttillförsel, som
uppskattningsvis fördubblar kanalens igenväxning. I samband med på
gående syneförrättning i Kvismaredalen har förrättningsmannen föreslagit
bildandet av ett nytt vattenavledningsföretag omfattande Kvismare kanal.
Detta skulle mot ersättning överta bolagets skyldighet att underhålla kana
len och vissa broar. För att kunna göra denna ekonomiska reglering behö
ver bolaget ökade resurser och hemställer att ett högre belopp överförs till

122

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 8: Kommunikationsdepartementet

bolaget. Bolaget anhåller att överförandet av medlen sker under uttryck
ligt angivande att dessa inte skall skattebeläggas.
Lantbruksstgrelsen framhåller att ett beslut i enlighet med kammarkol
legiets förslag innebär att bolagets förpliktelser beträffande underhållsåt
gärder blir helt lokaliserade till utloppet från Hjälmaren fram till regleringsdammen vid Hyndevad.
Statskontoret och riksrevisionsverket framhåller att fonden tillkommit
som en garantifond för det framtida fullgörandet av bolagets förpliktelser
avseende den allmänna trafiken, övertar staten dessa förpliktelser, bör sta
ten omedelbart kunna disponera fondens behållning som en inkomst på
driftbudgeten, från vilken förekommande underhållsarbeten bestrids.
Fullmäktige i riksgäldskontoret ifrågasätter om icke en rationellare lös<
ning vore en omedelbar och fullständig avveckling av fonden i samband
med statens övertagande av de sjösänkningsbolagets förpliktelser, vars full
görande fonden avsetts garantera.
Samarbetsnämnden för Örebroblocket har i särskild skrivelse framhållit
att planering och ordnande av fritidsområden är en av de viktigaste upp
gifterna för Örebro kommunblock. Dess befolkning riktar sitt fritidsintresse
förutom mot Kilsbergen i stor utsträckning mot Hjälmaren. Förbättrade
möjligheter att utnyttja denna naturtillgång har varit syftet bakom många
ekonomiska och ideella insatser och ytterligare åtgärder finns planerade.

III. Departementschefen
Propositionen angående sjöfartsverkets arbetsuppgifter och organisation
m. m. kan förutses komma att beröra bl. a. såväl de under I. nämnda an
slagen som vissa anslag under andra huvudtitlar. För sjöfartsverket har
jag för avsikt att föreslå övergång till programbudgetinriktade anslag. Det
synes lämpligt att för den preliminära anslagsberäkningen i riksstatsförslaget till ett enda anslag sammanföra de ifrågavarande medelsanvisning
arna och andra erforderliga medelsanvisningar som kan förutses. I riksstatsförslaget torde elt sammanlagt belopp av 113,6 milj. kr. böra tas upp
under rubriken Sjöfartsverket m. m.
Beträffande frågan om underhåll av Hjälmarens farleder tillkom sjösänk
ningsbolagets förpliktelser huvudsakligen för att tillgodose den handelssjöfart som vid tiden för sjösänkningen förekom i relativt stor omfattning
och var av ekonomisk betydelse för bygden runt Hjälmaren. Handelssjöfarten på Hjälmaren och i Hjälmare kanal har numera nästan upphört.
Under åren 1967 och 1968 idkade endast ett fartyg handelssjöfart på Hjäl
maren. Tillräckliga skäl synes inte föreligga att underhålla Hjälmarens
farleder för den mycket begränsade handelssjöfart som numera ifrågakommer. Det synes heller inte rimligt att belasta handelssjöfarten i övrigt med
sådana kostnader. Bolaget bör i fortsättningen vara befriat från sina för
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pliktelser i detta hänseende och 1877 års beslut bör upphävas i vad avser
underhåll av farlederna och utprickning. Det kan erinras om att företrä
darna för fritidsbåttrafiken och naturvården anmält intresse av att Hjäl
marens farleder underhålls. I sammanhanget kan nämnas att länsstyrelsen
i Örebro län tagit initiativ till att bilda en samordnings- och samarbetskommitté för Hj älmarefrågor med företrädare för statliga och kommunala myn
digheter och organ.
Bolagets skyldigheter vad gäller regleringen av Hjälmarens utlopp består
i att vidmakthålla utloppets avbördningsförmåga samt att underhålla och
sköta en regleringsdamm vid Hyndevad. Den i 1877 års beslut föreskrivna
skyldigheten att underhålla och sköta regleringsdammen har ett sådant
samband med de fördelar markägarna vunnit genom sjösänkningen att
den bör bestå och återföras på bolaget. Förpliktelsen vad gäller utloppets
avbördningsförmåga är en fråga som prövas av vattendomstol.
Tillräckliga skäl torde i fortsättningen inte föreligga för att från det all
männas sida kräva någon sådan garanti för att bolaget uppfyller sina för
pliktelser som den av statskontoret förvaltade fonden avsåg att utgöra i
fråga om den allmänna trafiken. Fonden bör mot bakgrund härav återföras
till bolaget.
Med hänvisning till vad jag sålunda anfört hemställer jag att Kungl.
Maj :t föreslår riksdagen
1. att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för bud
getåret 1969/70 beräkna till Sjöfartsverket m.m. ett anslag
av 113 600 000 kr.;
2. att godkänna vad jag har anfört rörande förpliktelser
i fråga om underhåll av farleder m. m. i Hjälmaren.

Övriga sjöfartsändamål
F 2. Handelsflottans pensionsanstalt
1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

H 000
il 000
1 000

i Anslaget Handelsflottans pensionsanstalt: Administrationskostnader

Handelsflottans pensionsanstalt handlägger ärenden om sjömanspensionering enligt reglementet för anstalten den 2 juni 1961 (nr 302).
Enligt lagen den 2 juni 1961 (nr 300) om redareavgift för sjöfolks pen-
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sionering (ändrad 1968:612) skall redare erlägga avgift för beredande av
pension åt sjömän, vilka som manskap varit påmönstrade svenskt handels
fartyg.
Finansieringen av de med pensionsanstaltens verksamhet förenade ad
ministrationskostnaderna sker med redareavgifterna samt med avkastning
en av en särskild förvaltningskostnadsfond. Av dessa medel tas ett så stort
belopp till uppbörd under anslaget som motsvarar summan av anstaltens
avlöningar och omkostnader med avdrag för ett formellt belopp av 1 000 kr.
Sistnämnda belopp utgör den anslagsmässiga nettoutgiften.
1968/69

Personal
Antal anställda.............................................................................

Beräknad ändring 1969/70
Anstalten
Dep.chefen

5

—

—

187 000

— 10 000
+41 000
+ 2 000
+ 4 000
+ 10 000

— 10 000
+ 41 000
+ 3 000
+ 3 000
+ 10 000

+47 000

+47 000

Anslag
Avlöningar till tjänstemän.......................................................
Beräknat lönekostnadspålägg för befintlig organisation
Arvoden och särskilda ersättningar.....................................
Omkostnader.................................................................................
Beräknade hyror för nuvarande lokaler.............................

10 000

27 000

224 000

Handelsflottans pensionsanstalt
1. Löne- och prisomräkning m. m. 47 000 kr. Lönekostnadspålägg och
lokalhyror 51 000 kr.
2. Summan av posterna till avlöningar och omkostnader blir enligt an
staltens förslag (224 000 + 47 000) 271 000 kr. Till uppbörd under anslaget
skulle sålunda tas (271 000— 1 000) 270 000 kr. och medelsanvisning på
riksstaten ske med oförändrat 1 000 kr.
Departementschefen
Med hänvisning till redogörelsen hemställer jag, att Kungl. Maj :t föreslår
riksdagen
att till Handelsflottans pensionsanstalt för budgetåret
1969/70 anvisa ett anslag av 1 000 kr.

F 3. Läkarundersökning av sjöfolk
1967/68 Utgift ........................................................ 490 000
1968/69 Anslag........................................................ 575 000
1969/70 Förslag .................................................... 575 000
Från anslaget bestrids kostnader för dels läkarundersökning av sjömän
i samband med inskrivning vid sjömanshus och påmönstring på fartyg, dels
läkarkontroll av sjömän.
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Socialstyrelsen
Svenska lungläkarförbundet har vid olika tillfällen framfört önskemål om
en höjning av ersättningen för skärmbildsundersökning av sjömän från
fem till tio kr. Socialstyrelsen tillstyrker förbundets framställning. Vid bi
fall till framställningen uppkommer en beräknad merkostnad om 200 000 kr.
Med hänsyn till att en del av undersökningarna äger rum i utlandet och till
en viss osäkerhet i beräkningsgrunderna är det dock enligt socialstyrelsen
möjligt att begränsa det totala medelsbehovet till 600 000 kr.
Departementschefen
En översyn av bestämmelserna om finansieringen m. m. av läkarunder
sökning av anställda ombord på fartyg har påbörjats inom kommunika
tionsdepartementet. Jag förordar att ersättningen för skärmbildsundersökningen bibehålls på nuvarande nivå och att anslaget förs upp med oföränd
rat belopp. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Läkarundersökning av sjöfolk för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 575 000 kr.

F 4. Bidrag till vissa resor av sjöfolk
1967/68 Utgift ........................................................ 311 000
1968/69 Anslag
.................................................... 325 000
1969/70 Förslag .................................................... 325 000
Från anslaget utgår bidrag för att bereda sjöfolk i utrikes fart dels fria
hemresor, dels lägre biljettkostnader vid vissa resor inom landet.
Sjöfartsstyrelsen
Sjöfartsstyrelsen föreslår att anslaget tas upp med oförändrat belopp av
325 000 kr.
Departementschefen
Jag biträder sjöfartsstyrelsens förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Bidrag till vissa resor av sjöfolk för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 325 000 kr.

F 5. Avsättning till handelsflottans välfärdsfond
1967/68 Utgift ....................................................
642 000
1968/69 Anslag
...............................................
700 000
1969/70 Förslag
............................................... 5 650 000
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Enligt lagen den 30 juni 1948 (nr 495) om avgifter till välfärdsanord
ningar för sjöfolk (ändrad senast 1966: 54) skall sjömän och redare erläg
ga en särskild välfärdsavgift med tio öre för dag och sjöman under den tid
sjömannen varit för utrikes fart påmönstrad svenskt handelsfartyg. Av
giften betalas till hälften av sjömannen och till hälften av redaren. Statens
bidrag till löpande utgifter för välfärdsarbetet bestrids från förevarande
anslag och uppgår till samma belopp, som inflyter i avgifter från sjömän
och redare. Välfärdsarbetet för sjöfolk planläggs och samordnas av han
delsflottans välfärdsråd.

Handelsflottans välfärdsråd
Handelsflottans välfärdsråd beräknar för budgetåret 1969/70 statens bi
drag till 640 000 kr. Vidare hemställer rådet om ett extra anslag om
14,5 milj. kr. att användas under budgetåren 1969/70—1973/74 för främst
investeringar i välfärdsanordningar för svenskt sjöfolk.
Inkomsterna av välfärdsavgiften har de senaste åren blivit avsevärt lägre
än beräknat. Detta beror främst på den minskning av antalet sjömän som är
en följd av förändringarna i handelsflottans sammansättning. Rådet anser
det sannolikt att denna utveckling kommer att fortsätta.
Den sociala betydelsen av rådets verksamhet har enligt rådets mening
inte minskat genom de senaste årens förändringar i sjöfartens karaktär. Sna
rare har de förkortade liggetiderna i hamn och förlängningen av sjötiden
och andra faktorer, t. ex. uppkomsten av avsides belägna terminaler, beto
nat behovet av att välfärdsverksamheten byggs ut. I avsevärt högre grad
än tidigare måste detta arbete inriktas på sjöfolkets välfärd inte endast
under de oftast fåtaliga och kortvariga hamnbesöken utan även och kanske
framförallt under den långa tiden ombord.
Det bokförda värdet av tillgångarna i handelsflottans välfärdsfond upp
gick den 30 juni 1968 till 6 138 000 kr. Rådet finner det angeläget att fondens
tillgångar inte nämnvärt understiger detta värde, som har bedömts vara
den kapitalreserv som behövs t. ex. om den fortgående strukturomvandling
en skulle leda till ytterligare minskningar av inkomsterna.
För den löpande verksamheten under den kommande femårsperioden be
räknar rådet att en inkomstförstärkning med 3,5 milj. kr. krävs för bl. a.
en intensifiering av film- och idrottsverksamheten, nyhetsinformationen
m. m. Under samma period behövs ett kapitaltillskott om 11 milj. kr.
för välfärdsanordningar inom och utom landet. Bland de av rådet förut
sedda investeringarna märks ett sjömanshotell i Göteborg samt anläggning
eller förbättring av flera idrotts- och rekreationsanläggningar, bl. a. i Stock
holm, Göteborg, Antwerpen och Callao, Peru.
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Departementschefen
Jag beräknar det statliga bidraget till välfärdsanordningar för sjöfolk
till 650 000 kr. Det av rådet redovisade medelsbehovet för investeringar in. m.
motiverar enligt min mening att fonden tillförs nytt kapital. Jag beräknar
5 milj. kr. för detta ändamål. Därmed skapas väsentligt ökade möjligheter
att förverkliga angelägna investeringar i välfärdsanordningar.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Avsättning till handelsflottans välfärdsfond för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 5 650 000 kr.

F 6. Understöd åt skärgårdsrederier m. m.
1967/68 Utgift .................................................... 1 481 000
1968/69 Anslag
...............................................
600 000
1969/70 Förslag
...............................................
600 000
Från förevarande anslag bestrids avtalsenligt vissa kostnader för upp
rätthållande av båttrafiken i Stockholms skärgård.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Understöd åt skärgårdsrederier m. m. för budget
året 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 600 000 kr.
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G. Institut m.m.
G 1. Transportnämnden
1967/68 Utgift
.................................................... i325 000
1968/69 Anslag .................................................... 1594 000
1969/70 Förslag .................................................... 767 000
1 Anslaget Transportnämnden: Förvaltningskostnader

Transportnämnden är central myndighet för planläggningen av den civila
transportregleringsverksamheten vid krig eller krigsfara. Nämnden svarar
vidare för beredskapsanläggningen i fråga om landsvägstransporter, hand
har tillståndsgivningen för internationella landsvägstransporter, fastställer
allmänna grunder för uppställning av taxor för yrkesmässig trafik, fast
ställer rikets indelning i lokalområden för beställningstrafik för godsbeford
ran m. m. samt handhar statsbidragsgivningen till olönsam busstrafik på
landsbygden.
1968/69

Personal
Handläggande personal...........................................................
Övrig personal............................................................................

Beräknad ändring 1969/70
Transportnämnden
Dep. chefen

7
4

+2
+1

+i

11

+3

+i

Anslag
Avlöningar till tjänstemän.....................................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp lör befintlig organisation..............
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70...............
Arvoden och särskilda ersättningar...................................
Sjukvård m. m............................................................................
Reseersättningar........................................................................
Expenser
a) Beräknade hyror för nuvarande lokaler...................
b) Bränsle, lyse, vatten.........................................................
c) Övriga expenser...................................................................
Kommunikationsradio............................................................

486 000

+

122 000

+

—

+
+

115 000
25 000
3 000

+
+
+

25 000

+

2 000

—
5 000
45 000
—

+

13 000

+
31 000

33 000
115 000
6 000

3 000

2 000

594 000

—

+

2 000

13 000
2 000

+

13 000
+ 1 500 000

+

5 000
—

+ 1 791 000

+

173 000

Trans portnämnden
1. Löne- och prisomräkning m. m. 154 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 128 000 kr.
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2. För att tillgodose behovet på beredskapsplanläggningsområdet föreslår
nämnden att en byrådirektörstjänst och en amanuenstjänst inrättas
(+ 112 000 kr.)
3. Nämnden saknar växeltelefonist och expeditionsvakt. För växel- och
expeditionsvaktsgöromål behövs en ny kontoristtjänst (+ 25 000 kr.).
4. I samråd med berörda totalförsvarsmyndigheter har Svenska lasttrafikbilägareförbundet (SLF) låtit projektera ett system för kommunikations
radio för åkerinäringens behov vilket skulle kunna utnyttjas även för vissa
beredskapsändamål. Kostnaderna för en statlig medverkan vid uppbyggna
den av det föreslagna systemet har preliminärt beräknats till 3 å 4 milj. kr.
För budgetåret 1969/70 erfordras 1,5 milj. kr. (+ 1 500 000 kr.).
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 767 000
kr. Jag har därvid beräknat medel för bl. a. ytterligare en kontorist (3).
Förslaget om utbyggnad av ett system för kommunikationsradio för åkeri
näringens behov med möjlighet till viss beredskapsanvändning behöver
utredas ytterligare innan ställning tas till en eventuell statlig medverkan i
projektet. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Transportnämnden för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 767 000 kr., därav tre fjärdedelar att
avräknas mot automobilskattemedlen.

G 2. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Förvaltningskostnader
1967/68 Utgift ............................................... U2 767 700
1968/69 Anslag ............................................... >12 604 000
1969/70 Förslag............................................... 15 999 000
1 Anslagen Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Avlöningar och Sveriges meteoro
logiska och hydrologiska institut: Omkostnader.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut har till uppgift att in
hämta tillförlitlig kännedom om Sveriges meteorologi och hydrologi samt
att delta i det internationella samarbetet på dessa områden. I institutets
uppgifter ingår bl. a. att anordna och övervaka meteorologiska och hydro
logiska observationer och mätningar inom landet och att bearbeta insamlat
material. Vidare handhar institutet den allmänna väderlekstjänsten, stormvarningstjänsten och kustistjänsten samt den civila flygväderlekstjänsten.
Institutet utför undersökningar och utredningar på uppdrag av offentlig
myndighet eller enskild.
Institutet är organiserat på tre byråer — väderleksbyrån, klimatbyrån
och hydrologiska byrån — vidare två fristående avdelningar — forskningsoch undervisningsavdelningen samt kansliavdelningen.
5 — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 1. Bil. 8.
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1968/69

Personal
Handläggande personal.............................................................
Övrig personal...............................................................................

Beräknad ändring 1969/70
Dep.chefen
Institutet

59
193

+ 6
+ 11

—

253

+ 17

—

Anslag
Avlöningar till tjänstemän.......................................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organiastion................
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70..................
Arvoden till sakkunniga m. m................................................
Arvoden till observatörer..........................................................
Ersättningar till timlärare.......................................................
Sjukvård m. m..............................................................................
Reseersättningar..........................................................................

7 865 000
---—

+
“f"
+

25 000
154 000

+
+

—
--48 000
385 000
105 000

959 000

+ 1 882 000
+ 147 000

26 000
2 128 200
110 800

a)

Beräknade hyror för nuvarande lokaler....................
b) Beräknad ändring av lokalhyror till budgetåret
1969/70.......................................................................................
c) Bränsle, lyse, vatten..........................................................
d) Övriga expenser...................................................................
Publikationstryck......................................................................
Biblioteket....................................................................................
Kostnader för maskinell databehandling.........................
Telegramkostnader m. m........................................................

+

200

476 800
5 000

+ 725 000

+

10 000

748 000
1 044 000

+
4"

5 000
64 000
412 000

45 000

—

5 000

Särskilda uppbördsmedel
12 604 000

+
+

75 000

—
15 000
41 000
6 000

+4 810 000

404 000

+ 1 882 000
—

+
+
+

2 000

+
+
+
+

Försäljning av publikationer............................................

+

+
+
+
+

200

308 800
5 000
1 000
8 000

725 000
—
15 000
26 000
6 000
1 000

+
+

15 000
3 000

—

5 000

+3 395 000

Sveriges meteorologiska och hgdrologiska institut
1. Löne- och prisomräkning m. m. 3 264 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 2 607 000 kr.
2. Inom väderleksbyrån behövs dels en förste statsmeteorolog i Ae 26
och en förste meteorologassistent i Ae 15 för rutin- och utvecklingsarbeten
avseende utnyttjande av molnbilder och annat observationsmaterial från
väderlekssatelliter, dels en byrådirektör i Ae 26 för system- och program
meringsarbete samt en tjänst som ingenjör i högst Ae 17 (+ 160 584 kr.).
3. Inom klimatbyrån erfordras en förste statsmeteorolog i Ae 26 för agrikulturmeteorologiska undersökningar och en förste statsmeteorolog i Ae 28
för luftföroreningsunder sökningar samt en ny ingenjör stjänst i Ae 19
( + 143 808 kr.).
4. Upprepade framställningar har gjorts från Meteorologiska världsorga
nisationen (WMO) och Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO)
om en utökning av det aerologiska nätet över Sverige. Institutet föreslår
med hänsyn härtill upprättandet av en aerologisk station i Kiruna. I första
hand begärs en förste meteorologassistent i Ae 17 samt en förste meteoro
logassistent i Ae 13. För att möjliggöra två dagliga radiosonderingar behövs
därutöver en förste meteorologassistent i Ae 15 samt två förste meteorologassistenter i Ae 13 (+ 166 068 kr.).
5. Institutet planerar en utbyggnad av det hydrografiska stationsnätet.
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För skötseln av nätet och för utförandet av oceanografiska prognoser bl. a.
för oljeskadeskyddsberedskapen erfordras vid hydrologiska byrån en förste
statshydrolog i Ae 26 och en kontorist i Ae 9. För erforderlig programmering,
för utformning av prognosteknik och för prognoser krävs vidare en byrå
direktör i Ae 26 och ett stansbiträde i Ae 9 (+ 146 112 kr.).
6. Kansliavdelningen behöver förstärkas med en kansli skrivare i Ae 11
för avlöningsuträkning och personalmatrikelföring (+ 24 084 kr.).
7. För arvoden till observatörer upptas — utöver en i löne- och prisomräkningsposten under p. 1 ingående ökning med 258 700 kr. — ytterligare
ett belopp av 218 000 kr. Sålunda är det för att kunna vidmakthålla ett för
bl. a. den hydrologiska verksamheten erforderligt klimatologiskt observationsnät nödvändigt med en kraftig höjning av observationsarvodena. För
budgetåret 1969/70 erfordras en anslagsökning med 197 000 kr. -__ Ytter
ligare observatör sper sonal krävs för att betjäna de av institutet föreslagna
nya pegelstationerna, vilket medför ett ökat medelsbehov av 21 000 kr.
8. Utöver 15 000 kr. i prisomräkning bör under posten kostnader för
maskinell databehandling upptas ytterligare 49 000 kr. Beloppet erfordras
för att öka driftsäkerheten på institutets beräkningsmaskin genom en dubb
lering av radskrivaren.
9. Ytterligare 412 000 kr. upptas för telegramkostnader, varav 3 000 kr.
avser prisomräkning.
För ett ökat internationellt utbyte av meteorologiska data håller f. n. —
som ett resultat av samarbetet inom WMO — ett nytt telekommunikations
system av global omfattning på att upprättas. Som ett led häri kommer i
början av år 1970 de båda världsmeteorologiska centra Washington och
Moskva att sammanknytas med en förbindelse, som kännetecknas av vä
sentligt högre telegraferingshastigheter. Förbindelsen passerar Centraleuro
pa, och på en lämplig punkt — förslagsvis Offenbach i Tyskland — bör även
Sverige anknytas till densamma.
Med de högre telegraferingshastigheterna och den kraftigt ökade infor
mationsmängden blir kapaciteten hos institutets f. n. manuellt betjänade
telecentral helt otillräcklig. Med hänsyn härtill bör den manuella centralen
ersättas med ett datamaskinsystem. Efter hand kan då även en väsentlig
besparing i kostnaderna för teleprinterpersonal göras. Den erforderliga ut
byggnaden av datamaskinsystemet beräknas dra ökade årliga kostnader i
form av maskinhyror i storleksordningen 750 000 kr. Anläggningen kan
inte levereras förrän under budgetåret 1970/71, men med hänsyn till att en
tredjedel av årshyran kan behöva betalas vid beställningen beräknas kost
naderna för budgetåret 1969/70 till 250 000 kr.
Institutet framställer varje dygn ett trettiotal produkter i kartform (ana
lyser, prognoser, temperaturdiagram etc.). Distributionen av kartorna sker
med telefax och med anlitande av dels kortvågsradio dygnet runt, dels långvågsradio fyra timmar per dygn, dels fasta trådförbindelser till Arlanda
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och Bromma flygplatser samt flygvapnets »Central Ost». Systemet med kortvågsöverföring är behäftat med flera brister. Det medger bl. a. ingen automatisering på mottagarsidan, och de mottagna kartorna är ofta av mycket
dålig kvalitet. Institutet föreslår med hänsyn härtill övergång till långvågssändningar. Kostnadsökningen beräknas till 277 000 kr. per år, vilken ök
ning med hänsyn till leveranstiden dock inträffar först under budgetåret
1970/71. För budgetåret 1969/70 beräknar institutet — i avvaktan på en ny
långvågssändare —• ett ökat medelsbehov om 97 000 kr. för temporär om
läggning till trådöverföring till flygplatserna i Bulltofta, Tor slända och
Sundsvall/Härnösand.
Datamaskiner för meteorologiska beräkningar finns f. n. i Stockholm och
Oslo. För snabb utväxling av meteorologiska data och för att erhålla en
ömsesidig datamaskinreserv planeras från svensk och norsk sida anord
nandet av en telefonförbindelse mellan resp. maskiner. För institutets vid
kommande innebär detta en årskostnad av 60 000 kr. och en engångskostnad
av 2 000 kr.
Yttrande
över institutets förslag har efter remiss yttrande avgivits av stats kon
toret.
Statskontoret framhåller, att dess undersökningar gett vid handen att
institutets fortsatta uvecklingsarbete i syfte att åstadkomma säkrare prog
noser i första hand bör inriktas på institutets telekommunikationssystem.
I fråga om institutets förslag att ersätta den nuvarande telecentralen med
ett datamaskinsystem framhåller statskontoret att detta bl. a. torde utgöra
ett nödvändigt led i integrationen med WMO:s nya väderlekstjänstsystem
World Weather Watch och att en uppsnabbning av observationsinsamlingen
erfordras för att öka prognossäkerheten. Statskontoret avser att i sin anslags
framställning beträffande statens datamaskinfond för budgetåret 1969/70
beakta frågan om medel för anskaffning av ifrågavarande utrustning. Några
hyreskostnader för institutet beräknas inte utgå före budgetåret 1970/71.
Statskontoret tillstyrker den av institutet föreslagna omläggningen av
sändningen av telefaxkartor från kortvågs- till långvågssändning. Även
den begärda tillfälliga ökningen av telefaxsändning med tråd till Bulltofta,
Torslanda och Sundsvall/Härnösand tillstyrks för att institutet i väntan
på omläggningen redan nu skall kunna avhjälpa de osäkra mottagningsförhållandena vid dessa flygplatser.
Med hänsyn till nödvändigheten av snabbare telekommunikationer och
till önskvärdheten av att de nationella ADB-systemen inom WMO samman
binds tillstyrker statskontoret vidare institutets begäran om en telefon
linje mellan de svenska och norska väderlekstjänsternas datamaskiner.
I fråga om de av institutet föreslagna förstärkningarna inom väderleksbyrån och klimatbyrån med en ingenjör stjänst i högst Ae 17 resp. i Ae 19
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framhåller statskontoret, att en omorganisation av institutets teletekniska
verksamhet först måste övervägas innan ställning kan tas till de begärda
tjänsterna. Beträffande de övriga begärda tjänsterna inom väderleksbyrån
bör den förstärkning dessa åsyftar kunna tillgodoses genom omdisponering
av viss personal i anslutning till ADB-utvecklingen vid institutet.
Statskontoret vitsordar behovet av en aerologisk station i Kiruna och
har inte heller något att erinra mot institutets bedömning av personalbe
hovet.
Den begärda förstärkningen för programmering m. m. i samband med
den planerade utbyggnaden av det hydrografiska stationsnätet tillstyrks av
statskontoret.
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
15 999 000 kr. Jag har därvid beräknat bl. a. 85 000 kr. för förstärkning av
institutets planeringsresurser samt 50 000 kr. för höjning av observatörsarvoden. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut:
Förvaltningskostnader för budgetåret 1969/70 anvisa ett för
slagsanslag av 15 999 000 kr.

G 3. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Underhåll av
materiel m. m.
1967/68 Utgift........................................................... 744 200
1968/69 Anslag
.................................................... 922 000
1969/70 Förslag .................................................... 972 000
Beräknad ändring 1969/70
Institutet
Dep.chelen
1.
2.
3.
4.
5.

Prisomräkning m. m.............................................................................................
Instrument för ökat underhåll av fartygsstationer..............................
Driftkostnader för aerologisk station i Kiruna......................................
Underhåll av nya automatiska värderleksstationer............................
Underhåll av nya hydrologiska och hydrografiska stationer...........

+ 45 000
+ 20 000
+ 200 000
+ 15 000
+ 28 000

+ 45 000
—
—
+ 5 000

+ 308 000

+50 000

—1

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Majli
föreslår riksdagen
att till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut:
Underhåll av materiel m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 972 000 kr.
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.G 4. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Nyanskaffning av
instrument m. m.
1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

487 400 Reservation 60 700
300 000
300 000

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
1. Medel bör beräknas för installation av tre automatiska väderleksstafcioner som ersättning bl. a. för de på grund av fyrarnas automatisering bort
fallna observationerna. Kostnaderna beräknas till 130 000 kr.
2. I samband med ett inrättande av den begärda aerologiska stationen
i Kiruna behövs ett engångsbelopp om 55 000 kr. för inköp av viss mark
utrustning, bl. a. radiomottagare.
3. Nätet av vattenföringsstationer är helt otillräckligt i Mälarens tillrinningsområde och i södra Sverige. I dessa områden utgör vattenförsörj
ningen och vattenföroreningen ett stort problem. Institutet har för avsikt
att successivt bygga ut stationsnätet och anser, att utbyggnaden under bud
getåret 1969/70 bör omfatta dels 20 registrerande stationer med tillhörande
instrumenthus för en kostnad av 200 000 kr., varav 10 förses med telepeglar
för 66 000 kr., dels 12 fasta pegelstationer till en kostnad av 12 000 kr. Sam
manlagt behövs således 278 000 kr.
4. Det har vid vattenståndsmätningar visat sig nödvändigt att i ökad ut
sträckning utnyttja automatiskt registrerande instrument, bl. a. beroende
på ökade svårigheter att skaffa observatörer. Institutet föreslår nyanskaff
ning av 12 peglar, som kan stansa mätvärdena på hålremsor, vilka sedan
direkt kan matas in i en datamaskin. Härför beräknas sammanlagt 66 000 kr.
5. Det ökade behovet av vattentäkt har medfört, att grundvattentill
gångarna blivit otillräckliga. Man har därför tvingats att tillgripa ytvatten
och många gånger även mindre vattendrag. För institutets del föreligger
ett länge eftersatt behov av stationer i små vattendrag för att få ett rim
ligt antal typexempel. Institutet föreslår, att tre mätdammar anskaffas till
en beräknad kostnad av 162 000 kr.
6. Bl. a. med hänsyn till det allt intensivare utnyttjandet av kust- och
skärgårdsområdena för fritidsbebyggelse och fritidsändamål ökar kraven
på en ändamålsenlig planering av de där förekommande utsläppen av kom
munalt och industriellt avloppsvatten. Under senare år har vidare oljeut
släpp i havet tilldragit sig stort intresse, och önskemål har framförts an
gående prognoser av oljefläckars rörelse på havet. För att lösa dessa pro
blem krävs en ingående kännedom om ström- och skiktningsförliållandena
i kust- och skärgårdsvatten. Institutet har funnit att hydrografiska sta
tioner bör inrättas på åtminstone 15 platser längs den svenska kusten för
att institutet skall kunna tillfredsställa behovet av data. För 1969/70 före
slår institutet upprättandet av tre stationer, som bör förses med digitala mät
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system. Kostnaderna beräknas till sammanlagt 360 000 kr.
Totalt föreslås en medelsanvisning av 1 051 000 kr., innebärande en ök
ning jämfört med innevarande budgetår om 751 000 kr.
Departementschefen
Anslaget bör föras tipp med oförändrat belopp. Jag hemställer, att Kungl.
Maj :t föreslår riksdagen
att till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut:
Nyanskaffning av instrument m. m. för budgetåret 1969/70
anvisa ett reservationsanslag av 300 000 kr.

G 5. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Uppdragsverksamhet
5 198 900
3 100 000
3 600 000

1967/68 Utgift ..................
1968/69 Anslag ................
1969/70 Förslag ...........
1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Institutet
Dep.chefen

Personal
106

—

—

2 280 000
820 000

+576 000
+ 277 000

+ 350 000
+ 150 000

3 100 000

+ 853 000

+500 000

Antal anställda............................................................. ..............

Anslag
Avlöningar till tjänstemän m. m........................... ..............
Omkostnader .............................................................. ..............

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Löne- och prisomräkning m. m. 853 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 712 000 kr.
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut:
Uppdragsverksamhet för budgetåret 1969/70 anvisa ett för
slagsanslag av 3 600 000 kr.

G 6. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Väderlekstjänst för
luftfarten
1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

6 341 400
6 416 000
7 998 000
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1968/69

Personal
Handläggande personal..............................................................
Övrig personal...............................................................................

Beräknad ändring 1969/70
Institutet
Dep.chefen

_

47
125

—
—

172

—
—

Anslag
Avlöningar till tjänstemän.......................................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation................
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70..................
Sjukvård m. m...............................................................................
Reseersättningar..........................................................................
Expenser
a) Beräknade hyror för nuvarande lokaler......................
b) Beräknad ändring av lokalhyror till budgetåret
1969/70......................................................................................
c) Övriga expenser.....................................................................
Kostnader för underhåll av instrumentutrustning m. m.
Kostnader för maskinell databehandling............................
Telekommunikationer.................................................................

5 486 000
—
—

+

250 000

+

250 000

8 000
110 000

+ 1 319 000
—
—
4 000
+

+ 1 319 000
__
__
4 000
+

—

—

—

127
108
320
257

—
000
000

+
+

000
000

—

6 416 000

—
7 000
7 000
—
34 000

+ 1 553 000

+
+

__
7 000
2 000

—
—

+ 1 582 000

Sveriges meteorologiska och hgdrologiska institut
1. Löne- och prisomräkning m. m. 1 580 000 kr., varav för lönekostnadspålägg 1 319 000 kr.
2. Driftkostnaderna för de nya instrument, som föreslås anskaffade med
anlitande av den under luftfartsverkets investeringsanslag upptagna pos
ten Utrustning för flygväderlekstjänsten, beräknas till 7 000 kr.
3. Under posten till telekommunikationer erfordras 11 000 kr. — varav
3 000 kr. av engångskaraktär — för anskaffning av utrustning för dupli
cering av höjdvindtabeller vid flygväderlekstjänsterna i Stockholm/Bromma
och Göteborg/Torslanda.
Under förutsättning av bifall till det under anslaget Förvaltningskostnader,
posten Telegramkostnader m. m., upptagna förslaget om omläggning av
telefaxsändningarna från långvåg till trådöverföring i vad avser vissa flyg
platser minskas medelsbehovet under detta anslag med 45 000 kr.
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Sveriges meteorologiska och hgdrologiska institut:
Väderlekstjänst för luftfarten för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 7 998 000 kr.

G 7. Bidrag till väderleksstationer i Nordatlanten och på Grönland m. m.
1967/68 Utgift .................................................... 1 167 800
1968/69 Anslag .................................................... 1 621 000
1969/70 Förslag
............................................... 1 355 000
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Sveriges meteorologiska och hgdrologiska institut
Vid sammanträde i Oslo den 7 oktober 1968 mellan representanter för
svenska och norska myndigheter har utgifterna för v åderleksstationer i
Nordatlanten för budgetåret 1969/70 beräknats till 4 830 000 norska kr.,
innebärande en minskning i förhållande till innevarande år med 350 000
norska kr. Minskningen beror på att underhållskostnaderna beräknats vä
sentligt lägre än tidigare år. Inför den år 1968 företagna 24-årsklassningen
hade nämligen upptagits betydande utgifter för reparation och underhåll.
På grund av sjunkande oljepriser har även en minskning beräknats för
posten till olja, som dock uppvägs av kostnadsökningar för de övriga pos
terna.
Från ICAO utgår bidrag till Sverige och Norge för fartygens drift. Bi
draget förväntas nästa budgetår uppgå till ca 2 270 000 norska kr., inne
bärande en ökning med 176 000 norska kr. Det utgiftsbelopp, som efter
avdrag av angivna bidrag återstår att täcka, utgör (4 830 000 - 2 270 000)
2 560 000 norska kr. Med tillämpning av gällande fördelningsgrunder bör
Sverige härav svara för 1 510 400 norska kr., vilket motsvarar ca 1 095 000
svenska kr.
Sveriges bidrag till väderleksstationer på Grönland m. m. för budgetåret
1969/70 kan med ledning av tillgängliga uppgifter beräknas till 260 000 kr.,
vilket jämfört med innevarande budgetår innebär en minskning med 40 000
k1"Vid kostnadsfördelningen har för Sveriges del räknats med en oför
ändrad procentuell andel av flygtrafiken över nordatlantområdet med
1,88 %.
Det sammanlagda medelsbehovet blir sålunda (1 095 000 + 260 000)
1 355 000 kr., innebärande en minskning i förhållande till innevarande
budgetår med 266 000 kr.
Departementschefen
Institutets beräkning av medelsbehovet för väderleksstationer i Nordat
lanten och på Grönland har inte gett mig anledning till erinran. Jag hemstäl
ler, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till väderleksstationer i Nordatlanten och
på Grönland m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett för
slagsanslag av 1 355 000 kr.
G 8. Statens väginstitut
1967/68 Utgift .................................................... 1 458 300
1968/69 Anslag .................................................... 1 699 000
1969/70 Förslag
............................................... 3 307 000
Statens väginstitut är centralt organ för den med statsmedel bedrivna
vägforskningen. Institutet handlägger vägtekniska och vägtrafiktekniska
5* —Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 8.
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ärenden i den mån dessa inte ankommer på annan statlig myndighet. I
institutets uppgifter ingår bl. a. att utföra vetenskapliga undersökningar
och praktiska försök samt att bearbeta och, när det anses lämpligt, offent
liggöra resultat som erhålls vid verksamheten.
Institutet biträder statens vägverk och, i den mån arbetet i övrigt tillåter
det, annan statlig myndighet, kommunal myndighet eller enskild med vägtekniska och vägtrafiktekniska undersökningar och utredningar. För upp
drag som institutet fullgör uppbär institutet ersättning enligt grunder som
fastställs av Kungl. Maj :t eller enligt Kungl. Maj :ts bemyndigande av in
stitutet.
Institutets verksamhet bedrivs på fem forskningsavdelningar, nämligen
beläggningsavdelningen, bärighetsavdelningen, geologiska avdelningen, ma
skintekniska avdelningen och trafiktekniska avdelningen. Vidare finns ett
administrativt och ett tekniskt kansli.
1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Institutet
Dep.chefen

Personal
Allmän verksamhet
Antal anställda.........

48

—

—

70
118

—

—

—

—

Uppdragsverksamhet
Antal anställda.........

Anslag
A. Allmän verksamhet
Avlöningar till tjänstemän.....................................,............. .
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation..............
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70................
Arvoden och särskilda ersättningar...................................
Sjukvård m. m.............................................................................
Reseersättningar........................................................................
Expenser
a) Beräknade hyror för nuvarande lokaler....................
b) Beräknad ändring av lokalhyror till budgetåret
1969/70....................................................................................
c) Bränsle, lyse, vatten..........................................................
d) Övriga expenser...................................................................
Publikationstryck......................................................................
Övriga utgifter
a) Materialkostnader m. m....................................................
b) Tekniska inventarier och maskiner.............................
c) Kostnader för förhyrd datamaskintid m. m.............
d) Underhåll av tomt och gata...........................................
e) Bibliotek.................................................................................
f) Avgifter för deltagande i fortbildningskurser.........

B. Uppdragsverksamhet
Avlöningar till tjänstemän.....................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70.

2 006 000

—

74 000

+

74 000

+ 478 000

+

478 000

1 000

+

1 000

+

14 000
4 000
47 000

+

—

+

—

—

—

—

560 000

+

—
25 000
77 000

—

20 000

—

150 000
50 000
25 000
24 000
9 000

+

15 000

.

560 000

_
—
—
+

15 000

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2 453 000

+ 1 128 000

+ 1 128 000

1 836 000

+ 250 000

+ 250 000

—

+ 480 000

+

2 000

480 000
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1968/69
Beräknade hyror för nuvarande lokaler............................
Omkostnader.................................................................................

C. Särskilda uppbördsmedel
Ersättning för uppdrag m. m..................................................
Nettoutgift

Beräknad ändring 1969/70
Institutet
Dep.chefen

380 000
1 230 000

—

-

3 446 000

+ 730 000

+ 730 000

4 200 000

+ 250 000

+ 250 000

1 699 000

+ 1 608 000

+ 1 608 000

Statens väginstitut
Löne- och prisomräkningen utgör för allmän verksamhet 1 112 000 kr.
och för uppdragsverksamhet 730 000 kr.
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att till Statens väginstitut för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 3 307 000 kr., att avräknas mot automobilskattemedlen.

G 9. Statens väginstitut: Utrustning
1967/68 Utgift...................................... 268 000 Reservation 1 000
1968/69 Anslag .................................. 170 000
1969/70 Förslag .................................. 170 000
Från anslaget bestrids kostnaderna för anskaffning av utrustning för
Statens väginstituts verksamhet i allmänhet.
Statens väginstitut
Institutet har anmält ett behov av utrustning för de närmaste åren till
en kostnad av 990 000 kr., men begränsar sitt äskande för budgetåret 1969/70
till 200 000 kr.
Departementschefen
Jag föreslår att anslaget förs upp med oförändrat belopp. Jag hemställer,
att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Statens väginstitut: Utrustning för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 170 000 kr., att av
räknas mot automobilskattemedlen.
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G 10. Statens geotekniska institut: Förvaltningskostnader
1967/68 Utgift .................................................... U 632 000
1968/69 Anslag
............................................... >1 623 000
1969/70 Förslag ............................................... 2 140 000
1 Anslagen Statens geotekniska institut: Avlöningar och Statens geotekniska institut: Omkost
nader.

Statens geotekniska institut handlägger geotekniska ärenden i den mån
handläggningen av dessa inte ankommer på annan statlig myndighet. I
institutets uppgifter ingår bl. a. att bedriva forskning samt utföra veten
skapliga undersökningar och praktiska försök, att bearbeta och när det
anses lämpligt offentliggöra resultat, som erhålls vid verksamheten, att
utprova nya metoder för markförstärkning och att biträda statliga och
kommunala myndigheter samt enskilda med geotekniska undersökningar
och utredningar.
Institutet är organiserat på tre forsknings- och konsultationsavdelningar,
en laboratorieavdelning och en mekanisk avdelning, vidare ett tekniskt
och ett administrativt-kameralt kansli.

1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Institutet
Dep.chefen

Personal
Antal anställda..............................................................................

31

+ 2

+1

1 336 000

+ 168 000

+ 117 000

+ 319 000
+ 27 000
—
—
+ 5 000

+ 319 000
+ 15 000
—
—
+ 4 000

+ 50 000

+ 50 000

Anslag
Avlöningar till tjänstemän.......................................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation................
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70..................
Arvoden och särskilda ersättningar......................................
Sjukvård m. m...............................................................................
Reseersättningar..........................................................................
Expenser
a) Beräknade hyror för nuvarande lokaler.....................
b) Beräknad ändring av lokalhyror till budgetåret
1969/70......................................................................................
cj Bränsle, lyse, vatten............................................................
d) Övriga expenser.....................................................................
Publikationstryck........................................................................
Övriga utgifter
a) Underhåll och anskaffning av apparater och redskap
för forskning............................................................................
b) Kostnader för provfält, förbrukningsmateriel m. m.
c) Böcker och tidskrifter.........................................................
d) Utbildning och förslagsverksamhet................................
Geoteknisk verksamhet i Götaälvdalen..............................

_
—
9 000
5 000
27 000

_
__
25 000
67 000
25 000

59 000
13 000
10 000

5 000
50 000

__

__

+
+
+

1000
8 000
1000

+
+
+

1 000
6 000
1 000

+
+
+

5 000

-f*
+

3 000

1000
2 000

—
—

1 000

—
—
—

Särskilda uppbördsmedel
Försäljning av publikationer.............................................

8 000

—

—

1 623 000

+ 587 000

+ 517 000
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Statens geotekniska institut
Utvecklingen inom byggnads- och anläggningsverksambeten ställer allt
större krav på insatser från institutets sida. Årligen investeras i Sverige ca
1 miljard kr. i grundkonstruktioner, vilket motsvarar närmare 10 %
av den sammanlagda byggnadskostnaden. Det är av stor betydelse att de
geotekniska problemen i samband med detta byggande blir rik Ligt bedöm
da och rationellt lösta. För att detta skall kunna ske fordras ett omfattande
forsknings- och utvecklingsarbete. För institutets del gäller att det sedan
1963 års omorganisation inte skett någon förstärkning av de personella
resurserna för institutets allmänna verksamhet, till vilken det egentliga
forskningsarbetet är att hänföra och vilken utgiftsmässigt belastar före
varande anslag. Med hänsyn till utvecklingens krav är det angeläget, att
en successiv förstärkning av forskningsresurserna kommer till stånd. En
sådan upprustning är också en förutsättning för ett effektivt bedrivande
av institutets uppdragsverksamhet. Särskilt framhålls behovet av en ökad
forskning rörande grundläggningsproblem i samband med husbyggnader
med hänsyn till den ekonomiska betydelsen av rationalisering och effektivisering på bl. a. bostadsbyggandets område.
1. Löne- och prisomräkning m. m. 437 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 369 000 kr.
2. Vid 1963 års omorganisation av institutet inrättades två forskningsoch konsultationsavdelningar. Fr. o. m. budgetåret 1964/65 har en tredje
sådan avdelning inrättats. I motsats till vad som är fallet med de båda
förstnämnda avdelningarna gäller för den sistnämnda att verksamheten
där i sin helhet bestrids med medel från uppdragsverksamheten. Något ut
rymme finns med en sådan ordning inte för den forskning, som samtliga här
berörda avdelningar förutsatts ägna sig åt. För att möjliggöra för avdelning
C att bedriva forskning med inriktning på grundläggningsproblem rörande
anläggnings- och planeringsverksamhet föreslås inrättandet av en tjänst
som avdelningsdirektör inom den allmänna verksamheten. Innehavaren av
tjänsten skall fungera som avdelningschefens ställföreträdare. Han skall vi
dare under avdelningschefen bedriva forskningsarbete samt självständigt
handlägga ärenden av konsultativ art (+ 64 896 kr.).
3. Den successiva förändringen i fråga om arbetsuppgifternas art på me
kaniska avdelningens konstruktionskontor har starkt ökat behovet av ar
betskraft för mera forskningsbetonat konstruktions- och utvecklingsarbete.
Med hänsyn härtill föreslås inrättandet av en tjänst som förste forsknings
ingenjör. Därvid kan en motsvarande befattning inom uppdragsverksam
heten dras in (+ 51 252 kr.).
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 2 140 000
kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytterligare en avdelningsdirek
tör (2).
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Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Statens geotekniska institut: Förvaltningskostna
der för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
2 140 000 kr.

Gli. Statens geotekniska institut: Uppdragsverksamhet
1 737 000
2 000 000
2 550 000

1967/68 Utgift ........................................
1968/69 Anslag ........................................
1969/70 Förslag........................................
1968/69

Personal
Antal anställda..............................................................................

Beräknad ändring 1969/70
Dep.chefen
Institutet

46

—i

—

1 509 000

+ 25 000

+ 76 000

+ 364 000
— 12 000
+ 1 000
+ 30 000

+ 364 000
+ 1 000
+ 10 000

+ 45 000

+ 45 000

Anslag
Avlöningar till tjänstemän............................................. ..
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation.................
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70......... ..
Sjukvård m. m..............................................................................
Reseersättningar..................... ...........................................
Expenser
a) Beräknade hyror för nuvarande lokaler......................
b) Beräknad ändring av lokalhyror till budgetåret
. 1969/70......................................................................................
c) Bränsle, lyse, vatten............................................................
d) Övriga expenser.....................................................................
Övriga utgifter....................................................... ,...................

_
—
3 000
135 000

—

_

_

25 000
58 000
270 000

+ 1 000
+ 8 000
+ 74 000

__
+ 1 000
+ 8 000
+ 45 000

2 000 000

+536 000

+ 550 000

Statens geotekniska institut
Institutet konstaterar, att intäkterna av uppdragsverksamheten, vilka
tidigare under en följd av år varit tämligen konstanta och haft storleksord
ningen 1,3 milj. kr. per budgetår, under 1965/66 ökade till ca 1,9 milj. kr.,
under 1966/67 till ca 2,2 milj. kr. och under 1967/68 till ca 2,5 milj. kr.
Större delen härav hänförde sig till inkomster av uppdrag för det statliga
vägväsendet. För budgetåret 1969/70 räknar institutet med en fortsatt sti
gande tendens.
1. Löne- och prisomräkning m. m. 600 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 409 000 kr.
2. I enlighet med förslag under institutets anslag till förvaltningskost
nader bör en tjänst som förste forskningsingenjör indras och en motsvaran
de tjänst inrättas inom den allmänna verksamheten (— 51 252 kr.).
Departementschefen
: Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
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att till Statens geotekniska institut: Uppdragsverksamhet
för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 2 550 000
kr.

G 12. Statens geotekniska institut: Utrustning
1967/68 Utgift .................................. 135 000 Reservation 70 000
1968/69 Anslag .................................. 150 000
1969/70 Förslag
............................. 150 000
Statens geotekniska institut
Inom institutet har utarbetats en anskaffningsplan, som representerar
en totalkostnad av 700 000 kr. I planen har beaktats dels behovet att kom
plettera institutets utrustning så att denna motsvarar den tekniska utveck
lingens krav, dels nödvändigheten att genomföra en långtgående mekanise
ring och rationalisering inom institutets verksamhetsområde för att klara de
problem, som följer med de successiva löne- och prisstegringarna. Anskaff
ningarna avser geoteknisk fältutrustning, verkstadsmaskiner, geoteknisk
och kemisk laboratorieutrustning samt foto- och mätapparatur.
Av de 700 000 kr. som erfordras för anskaffningarna har hittills 350 000
kr. ställts till förfogande. I enlighet med planen bör för budgetåret 1969/70
anvisas 150 000 kr. samt för ettvart av budgetåren 1970/71 och 1971/72
100 000 kr.
Departementschefen
I enlighet med institutets förslag torde anslaget böra uppföras med oför
ändrat 150 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Statens geotekniska institut: Utrustning för bud
getåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 150 000 kr.

G 13. Statens brandinspektion
1967/68 Utgift
.................................................. 1732 214
1968/69 Anslag ................................................... '798 1)00
1969/70 Förslag .................................................. 950 000
i Anslagen Statens brandinspektion: Avlöningar och Statens brandinspektion: Omkostnader

Statens brandinspektion har som central förvaltningsmyndighet tillsyn
över brandförsvaret i riket. I inspektionens uppgifter ingår bl. a. att ge råd
och anvisningar till kommuner och enskilda i frågor av allmän betydelse
för brandförsvaret, att verka för att brandförsvaret ordnas ändamålsenligt
och att verka för standardisering av brandmateriel.
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1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Brandin
spektionen
Dep.chefen

Personal
Handläggande personal....................................................
Övrig personal........................................................

6

3

+1

—

383 000

4- 39 000

4- 17 000

+ 92 000
+ 5 000
+ 10 000

+ 92 000

+

500

+

500

+

3 000

+

3 000

Anslag
Avlöningar till tjänstemän.......................................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation................
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70..................
Arvoden till sakkunniga............................................
Arvoden till länsbrandinspektörer m. m.............................
Sjukvård m. m........................................................
Reseersättningar åt personal vid statens brandinspek
tion m. fl.....................................................
Expenser
a) Beräknade hyror för nuvarande lokaler......................
b) Beräknad ändring av lokalhyror till budgetåret
1969/70............................................................
c) Bränsle, lyse, vatten............................................................
d) Övriga expenser................................................
Publikationstryck............................................
Reseersättningar åt länsbrandinspektörer m. fl...............

10 000
220 000
1 000

29 000

1
61
27
65

500
500
000
000

798 000

+ 10 000

+ 25 000

+ 25 000

+
+

+
+

3 000
3 000

+ 180 500

1 500
3 000

+ 152 000

Statens brandinspektion
1. Löne- och prisomräkning in. m. 143 500 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 117 000 kr.
2. Brandinspektionen saknar särskild arbetskraft för vaktmästar sys slör
som förekommer i mycket stor utsträckning. Medel bör därför beräknas för
en expeditionsvakt (+ 27 000 kr.).
3. En förstärkning av brandinspektionens utredningskapacitet är i hög
grad påkallad för att inspektionen skall kunna fullgöra de krav som ställs
från olika håll (+ 10 000 kr.).
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 950 000
kr. Jag har därvid under delposten till övriga expenser räknat in 28 500 kr.
för engångsanskaffning av inventarier. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t fö
reslår riksdagen
att till Statens brandinspektion för budgetåret 1969/70 an
visa ett förslagsanslag av 950 000 kr.

G 14. Statens brandskola
1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

1893 039
n 024 000
1 652 000

1 Anslagen Statens brandskola: Avlöningar och Statens brandskola: Omkostnader
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Statens brandskola har till uppgift att i anslutning till kompetensföre
skrifterna i brandstadgan den 30 mars 1962 (nr 91) utbilda brandpersonal
och skorstensfejare och att genom annan utbildningsverksamhet och brand
teknisk forskning främja brandförsvarets utveckling. Utbildningen sker
vid en huvudskola och vid kurser som anordnas på olika orter.
1968/69

Beräknad ändring 1969/70

Brandskolan

Dep.chefen

__

__
—

Personal
Utbildningspersonal....................................................................
Övrig personal...............................................................................

3
5

+i

694 000

+ 17 000

+

—

+ 159 000
+ 3 000
—
—
+ 3 000

+ 159 000

+ 460 000

+ 460 000

24 000
226 500

+

1000

+

1 000

15 000

+

1 000

+

1 000

500
46 000

+

6 000

+

—
3 000

Anslag
Avlöningar till tjänstemän.......................................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation................
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70..................
Arvoden och särskilda ersättningar.....................................
Sjukvård m. m...............................................................................
Reseersättningar..........................................................................
Expenser
a) Beräknade hyror för nuvarande lokaler......................
b) Beräknad ändring av lokalhyror till budgetåret
1969/70......................................................................................
c) Bränsle, lyse, vatten............................................................
d) Övriga expenser.....................................................................
Övriga utgifter
a) Ersättning till kommuner för lokaler och materiel,
drivmedel m. m......................................................................
b) Ersättning till kommuner för skador på materiel
m. m...........................................................................................
c) Diverse utgifter.....................................................................

5 000
1 000
12 000

1 024 000

—
—
+

—
+ 650 000

2 000

2 000

+ 628 000

Styrelsen för statens brandskola
1. Löne- och prisomräkning m. m. 626 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 619 000 kr.
2. På grund av ökning av kansliets arbetsuppgifter behövs en assistent
och en institutionstekniker. 1 samband härmed kan en vaktinästartjänst
dras in och ytterligare undervisningstimmar tas ut av ämnesläraren
( + 18 000 kr.).
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Statens brandskola för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 1 652 000 kr.
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H. Diverse
H. 1. Ersättning till statens järnvägar för drift av icke lönsamma järnvägslinjer
m. m.
1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

U94 000 000
1205 000 000
215 000 000

i Anslaget Ersättning till statens järnvägar för drift av icke lönsamma järnvägslinjer

Från anslaget utgår ersättning till SJ för underskott för drift av icke
lönsamma järnvägslinjer. Det förutsätts att från anslaget skall bestridas
också SJ:s kostnader för drift av sådana icke lönsamma järnvägsanstalter,
som Kungl. Maj :t prövat skola bibehållas, samt ersättning för 67-kortsrabattens utvidgning till förtidspensionärer m. fl.
Ersättning till SJ för drift av icke lönsamma järnvägslinjer utgår sedan
budgetåret 1964/65 enligt riksdagens beslut med anledning av prop. 1963:
191 (S3LU 1, rskr 424) angående riktlinjer för den statliga trafikpolitiken
m. m. För vart och ett av budgetåren 1964/65—1968/69 har i ersättningen
också inräknats 4 milj. kr. som kompensation för intäktsbortfall genom
att SJ vid nedläggning av järnvägar övergångsvis tillämpar en reducerad
taxa för styckegodssändningar i samtrafik järnväg—billinje.
Statens järnvägar
I skrivelse den 24 augusti 1968 hemställer SJ om ersättning med 220
milj. kr. för drift av icke lönsamma järnvägslinjer för budgetåret 1969/70,
varav -—• som tidigare — 4 milj. kr. i kompensation för inkomstbortfall
genom reduktion av styckegodsavgifterna. Beräkningarna av ersättningen
grundar sig på 1966 års separatredovisning av SJ:s trafiksvaga bannät, vars
resultat räknats fram t. o. m. budgetåret 1969/70. Beloppet har justerats
med hänsyn till kända och antagna ändringar i löne-, pris- och taxenivån,
den allmänna arbetsgivareavgiften samt nedläggningar t. o. m. budgetåret
1969/70. I beloppet ingår inte kostnader för investeringar i ersättningsberättigade järnvägslinjer.
I avvaktan på affärsverksutredningens förslag rörande affärsverkens pensionsberäkningar har från budgetåret 1964/65 SJ:s förräntningsplikt satts
ned med hänsyn till att i ersättningsbeloppet för det olönsamma nätet in
kalkylerade, försäkringstekniskt beräknade pensionskostnader understiger
det olönsamma nätets beräknade andel av de faktiska pensionsutgifterna.
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För budgetåret 1968/69 beräknades skillnaden till 19 milj. kr. För budget
året 1969/70 beräknas motsvarande belopp till 23 milj. kr. SJ hemställer
att förräntningskravet därför för budgetåret 1969/70 sätts ned med 23
milj. kr.
Departementschefen
Riktlinjerna för den statliga trafikpolitiken innebär bl. a. att SJ skall
ersättas för driftunderskott på de trafiksvaga järnvägslinjer vars trafikering belastar SJ från företagsekonomiska synpunkter men på vilka sam
hället anser att trafiken tills vidare måste upprätthållas. Ersättningens
storlek skall grundas på en vart tredje år utförd bandelsundersökning.
Sådana bandelsundersökningar har hittills gjorts åren 1963 och 1966,
varvid den sistnämnda bildar underlag för beräkningen av ersättningen
för budgetåren 1967/68—1969/70. En redogörelse för 1966 års separatredovisning lämnades i prop. 1967: 1 (bil. 8 s. 118—123).
För budgetåret 1969/70 har SJ hemställt om ersättning med sammanlagt
220 milj. kr., varav 4 milj. kr. som ersättning för nedsättning av stycke
godsavgifter vid övergång till billinjetrafik. Beräkningen av ersättningens
storlek bygger på bl. a. SJ :s bedömning av hur lönekostnader samt bespa
ringar genom nedläggning av ersättningsberättigade banor kan väntas
utveckla sig intill budgetårets utgång. Hittills verkställda nedläggningar
har inte kunnat kompensera personalkostnadsökningarna.
Jag har vid en bedömning av bl. a. de ärenden rörande järnvägsned
läggningar och ersättningstrafik som kommer att påverka behovet av
ersättning för budgetåret 1969/70 funnit att driftersättningen bör utgå med
211 milj. kr., vilket innebär en ökning med 10 milj. kr. jämfört med budget
året 1968/69. Liksom för detta budgetår bör SJ därutöver erhålla 4 milj. kr.
som ersättning för de tillämpade reduceringarna ifråga om styckegods
taxorna. Jag förordar därför att ersättningen i vad avser drift av icke lön
samma järnvägslinjer för budgetåret 1969/70 utgår med sammanlagt
215 milj. kr.
Enligt riksdagens beslut i samband med propositionen om trafikpolitiken
kräver statsmakterna inte förräntning av investeringar i ersättningsbe
rättigade bandelar. I SJ :s investeringsprogram för nästa budgetår ingår
8,5 milj. kr. för dylika investeringar. I likhet med tidigare år bör dessa
i sin helhet avskrivas med anslag på rilcsstaten. Jag återkommer härtill
vid min behandling av investeringarna under statens järnvägars fond på
kapitalbudgeten.
I likhet med vad som skett för vart och ett av budgetåren 1964/65—
1968/69 förordar jag att SJ:s förräntningskrav för budgetåret 1969/70
sätts ned med hänsyn till att de inkalkylerade, försäkringstekniskt beräk
nade pensionskostnaderna för det olönsamma bannätet understiger bannätets andel av de faktiska pensionsutgifterna. För budgetåret 1969/70 har
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skillnaden beräknats till 23 niilj. kr. Jag förordar, att förräntningskravet
för budgetåret 1969/70 sätts ned med nämnda belopp.
Frågan om ersättning för bibehållande av olönsamma järnvägsanstalter har aktualiserats genom att 1968 års riksdag (SU 9, rskr 113) gett
Kungl. Maj :t tillkänna att det bör övervägas huruvida inte ersättningen för
drift av olönsamma järnvägslinjer bör utsträckas att gälla också sådana
olönsamma stationer som Kungl. Maj :t efter framställning från berörda
kommuner finner böra bibehållas och att det är angeläget att Kungl. Maj :t
också prövar formerna för fattande av beslut i dessa ärenden. Motiveringen
är att nedläggning av järnvägsstationer i vissa fall kan föranleda lika bety
dande svårigheter för berörda bygder som nedläggande av bandelar. Riks
dagen uttalade att bedömningen av uppkommande ersättningsfall bör ske
efter restriktiva grunder.
Kungl. Maj :t har fastställt en plan som från hösten 1968 försöksvis tilllämpas av SJ vid handläggning av ärenden angående nedläggning av olön
samma järnvägsanstalter. Planen innebär att kommun, som med hänsyn till
trafikförsörjningen anser att en olönsam järnvägsanstalt bör bibehållas, i
särskild ordning får möjlighet att göra framställning till Kungl. Maj :t i ären
det. Planen är tidsmässigt anpassad till SJ :s arbete med tidtabeller m. m.
med sikte på trafikomläggning vid tidtabellsskiftet i maj månad varje år. I
planen förutsätts bl. a. att berörd kommun sex månader i förväg, dvs. senast
den 1 november, underrättas om SJ :s preliminära beslut samt att kommun
som med hänsyn till trafikförsörjningen anser att olönsam järnvägsan
stalt bör bibehållas senast den 1 december gör framställning till Kungl.
Maj :t. Enligt planen förutsätts med hänsyn till tidtabellsarbetet Kungl.
Maj :t senast den 1 mars fatta beslut i ärendet. I fråga om storleken av det
ersättningsbelopp till SJ som kan bli aktuellt för ifrågavarande ändamål
för budgetåret 1969/70 föreligger f. n. intet beräkningsunderlag. När sådant
underlag föreligger avser jag att anmäla frågan om storleken av den sär
skilda ersättning som behöver beräknas för detta ändamål.
Enligt riksdagens beslut med anledning av prop. 1968: 155 (SU 188, rskr
398) har personer, som enligt lagen om allmän försäkring åtnjuter förtids
pension, sjukbidrag, invaliditetsersättning eller hustrutillägg beretts möj
lighet att från den 1 januari 1969 begagna sig av 67-kortet för rabattresor
på SJ :s tåg och bussar. Den som tagit ut ålderspension före 67 års ålder
jämställs med förtidspensionär. Eftersom den ifrågavarande rabattutvidg
ningen enligt SJ :s bedömning inte är företagsekonomiskt motiverad, aktuali
seras frågan om särskild ersättning till SJ. Ersättningen skall enligt riks
dagsbeslutet utgå i form av ett anslag på riksstaten. Storleken av ersätt
ningen för budgetåret 1969/70 kan — i avvaktan på att SJ under år 1969
inkommer med en på vunna erfarenheter utförd beräkning av de ekonomiska
konsekvenserna för SJ — f. n. inte bedömas med tillräcklig säkerhet. Jag
avser att senare anmäla även denna fråga.
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Med hänsyn till vad jag förordat i fråga om ersättning för drift av olön
samma järnvägsanstalter och för 67-kortsrabattens utvidgning bör anslagets
benämning ändras till Ersättning till statens järnvägar för drift av icke
lönsamma järnvägslinjer m. m.
Jag hemställer, att Knngl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Ersättning till statens järnvägar för drift av icke
lönsamma järnvägslinjer m. m. för budgetåret 1969/70 an
visa ett anslag av 215 000 000 kr.

H 2. Ersättning till trafikföretag för drift av icke lönsamma busslinjer
1967/68 Utgift
............................. 6 997 500 Reservation 50 000
1968/69 Anslag ............................. 9 000 000
1969/70 Förslag............................. 9 935 000
Anslaget avser att genom statsbidrag möjliggöra upprätthållandet av icke
lönsamma busslinjer på landsbygden. Bidrag utgår för högst en person
förande dubbeltur per dag med i regel högst 2: 50 kr. per vagnmil bidragsgrundande trafikarbete. Bidragsbeloppet var tidigare 2 kr. per vagnmil och
höjdes till 2:50 kr. den 1 januari 1968. Principerna för bidragsgivningen
har närmare angivits i prop. 1961:98, 1964:1 (bil. 8 s. 207—211) och
1968:1 (bil. 8 s. 143—145). De närmare bestämmelserna för bidrags
givningen har upptagits i kungörelsen den 7 maj 1965 (nr 201) om stats
bidrag till viss linjetrafik på landsbygden (ändrad senast 1968: 118).
Anslagets fördelning handläggs av transportnämnden.
Transportnämnden
Sammanlagt inkom 482 ansökningar om bidrag för 1967 års trafik,
varav 43 från statliga företag. Transportnämnden ansåg 471 ansökningar
bidragsgrundande med ett sammanlagt belopp av 6 932 000 kr. Elva an
sökningar ansågs inte kunna bifallas.
De 471 sökandena bedrev med sammanlagt ca 4 340 fordon trafik, som för
hela trafikrörelsen uppgick till 211,3 milj. vagnkm. Det bidragsgrundande
trafikarbetet beräknades till ca 35,7 milj. vagnkm. De fem nordligaste länen
erhöll ca 3,78 milj. kr. eller ca 55 % av det totala beloppet.
Den ekonomiska situationen för busslinjetrafiken har enligt transport
nämnden försämrats under det senaste året. Transportnämnden föreslår
därför en höjning av begränsningsregeln till 3 kr. per vagnmil bidrags
grundande trafikarbete, innebärande 50 öre mer än vad som gäller från
den 1 januari 1968. Medelsbehovet för bidragsverksamheten under år 1969
beräknas enligt följande.
Behövligt bidragsbelopp för år 1967 var 6 932 000 kr. Vid tidpunkten för
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anslagsframställningen har inte beräkning av det statsbidragsgrundande
underskottet för år 1968 ännu hunnit göras. Det bidragsgrundande be
loppet för år 1968 kan emellertid beräknas komma att uppgå till samma
andel av det redovisade underskottet som under år 1967. Anspråken på
statsbidrag kan vidare uppskattas öka med 6 % från år 1968 till år 1969.
Det bidragsberättigade underskottet för år 1969 beräknas med tillämpning
härav och med gällande begränsningsregel 2:50 kr. per vagnmil till
9 935 000 kr. Vid ökning av beloppet per vagnmil till 3 kr. erfordras ytterligare 1 990 000 kr. Härutöver beräknas 150 000 kr. för att begränsningsbe
loppet för det större antalet sökande inte skall behöva underskridas vid
utbetalningen. Sammanlagt beräknas medelsbehovet för år 1969 till
(9 935 000 + 1 990 000 + 150 000) 12 075 000 kr. Transportnämnden föreslår
ett belopp av 12,1 milj. kr.
Departementschefen
Transportnämnden erhöll i november 1968 från länsstyrelserna material
för bedömningen av 1968 års trafik. Vissa avvikelser föreligger jämfört
med de preliminära uppgifterna i nämndens anslagsframställning. Sam
manlagt har 472 ansökningar inkommit, varav 45 från statliga företag.
Länsstyrelserna har tillstyrkt bidrag om sammanlagt 7,9 milj. kr. Efter
vissa justeringar av transportnämnden torde bidragsbeloppet komma att
uppgå till 8,9 milj. kr. Häremot svarar ett för budgetåret 1968/69 anvisat
belopp av 9 milj. kr., från vilket också kostnaderna för viss administration
av bidragsgivningen, 76 500 kr., skall bestridas.
Den generella maximigränsen för bidragsbeloppen höjdes med 50 öre till
2:50 kr. per vagnmil bidragsgrundande trafikarbete från den 1 januari
1968. För närmare undersökningar beträffande formerna för den ifrågava
rande bidragsgivningen och därmed sammanhängande frågor har jag enligt
Kungl. Maj :ts bemyndigande -— i överensstämmelse med vad som angavs
vid anmälan av frågan i statsverkspropositionen år 1968 — tillkallat en
sakkunnig. Den sakkunnige har påbörjat sitt arbete under hösten 1968. Med
hänsyn till den höjning som genomförts förra året är jag inte beredd att
nu förorda någon ytterligare höjning av gällande generella maximibelopp
för bidragen. I avvaktan på resultatet av utredningen bör bidragsgivningen
ske enligt samma beräkningsgrunder som hittills.
Med beaktande härav beräknar jag medelsbehovet under anslaget för
budgetåret 1969/70 till 9 935 000 kr., vilket innebär en höjning med 935 000
kr. i förhållande till anvisat belopp för innevarande budgetår.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Ersättning till trafikföretag för drift av icke lön
samma busslinjer för budgetåret 1969/70 anvisa ett reserva
tionsanslag av 9 935 000 kr., att avräknas mot automobilskattemedlen.
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H 3. Driftbidrag till luftfartsverket
1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

1 900 000
18 000 000
8 500 000

Enligt riksdagens beslut med anledning av prop. 1967:57 (SU 107, rskr
267) angående riktlinjer för luftfartsverkets verksamhet och organisation
skall de av 1963 års riksdag antagna riktlinjerna för den statliga trafikpoli
tiken (prop. 1963: 191, S3LU 1, rskr 424) gälla även i fråga om den civila
luftfarten. Tills avsedd kostnadstäckning uppnås skall ett driftbidrag anvisas
över driftbudgeten.
Luftfartsverket
I skrivelse den 27 augusti 1968 har styrelsen för luftfartsverket lagt
fram beräkning rörande anslaget Driftbidrag till luftfartsverket för bud
getåret 1969/70. I anslutning till beräkningarna anför styrelsen bl. a. föl
jande.
Enligt bokslutet för budgetåret 1967/68 uppgick luftfartsverkets intäk
ter till 99,5 milj. kr. mot i driftstaten beräknade 74,7 milj. kr. Genom
införande av en bättre periodisering av intäkterna inkluderar det redovi
sade beloppet 10,5 milj. kr., som hänför sig till verksamheten under bud
getåret 1966/67. Enligt Kungl. Maj :ts medgivande den 28 juni 1968 har
beloppet använts för extra avskrivningar.
Luftfartsverkets kostnader — inkl. ränta på statskapitalet om 13,6 milj.
kr. och nyssnämnda belopp för extra avskrivningar — uppgick under året
till ca 101,4 milj. kr. Av anslaget till driftbidrag om 22,5 milj. kr. behöv
des således endast tas i anspråk (101,4 — 99,5) 1,9 milj. kr.
För budgetåret 1968/69 har kostnaderna i driftstaten inkl. ränta på stats
kapitalet, 14,1 milj. kr., tagits upp med 107 milj. kr. och intäkterna exkl.
driftbidrag med 98,5 milj. kr. För att uppnå balans mellan kostnader och
intäkter skulle härvid (107,0-98,5) 8,5 milj. kr. av det för budgetåret an
visade anslaget till driftbidrag om 18 milj. kr. behöva tas i anspråk.
Utöver verkställda extra avskrivningar under budgetåret 1967/68 före
ligger behov av ytterligare extra avskrivningar till ett belopp av 3,3 milj.
kr. för att åstadkomma en fullständig uppräkning av före den 1 juli 1967
gjorda avskrivningar på flygfältsanläggningar, byggnader och fordon i en
lighet med de avskrivningstider som fastställts för dylika tillkommande
objekt. Verket hemställer att få företa dessa extra avskrivningar under
budgetåret 1968/69.
Enligt beräkningarna torde de totala intäkterna för budgetåret 1969/70,
exkl. driftbidrag, komma att uppgå till ca 104,7 milj. kr., vilket innebär
en ökning från i driftstaten 1968/69 upptagna 98,5 milj. kr. med 6,3 %.
För intäktsposten landningsavgifter räknar verket med en ökning av drygt
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5,5 % från 1968/69, vilket innebär en viss nedgång av ökningstakten från
de båda senaste åren. Intäkterna från passageraravgifter beräknas öka med
9 %. Samtliga övriga intäkter beräknas öka med 4 %.
Kostnaderna för budgetåret 1969/70 har verket uppskattat till 113,7 milj.
kr. inkl. ränta på statskapitalet, 16,2 milj. kr. I förhållande till motsvarande
kostnader enligt driftstaten för innevarande budgetår, 107 milj. kr., ut
gör ökningen 6,3 %. Kostnaden för personal, exkl. pensioner, beräknas
stiga med 8,8 %. För kostnadsposten väderlekstjänst till luftfarten väntas
en stegring med 21 % beroende på de nya riktlinjerna för vissa lönekostnadstillägg inom de icke affärsdrivande verken. Sveriges meteorologiska
och hydrologiska institut har anmält att institutet måste betinga sig ersätt
ning för dessa kostnader. Vidare har genomförts en omläggning av syste
met beträffande kostnader och intäkter för den vapenfria tjänstepliktiga
personal som används inom luftfartsverkets brandorganisation. Omlägg
ningen beräknas för budgetåret 1969/70 medföra en nettokostnadsökning av
ca 0,7 milj. kr.
Räntekostnaderna beräknas öka med 2,1 milj. kr., varav 1,4 milj. kr.
faller på den nya flygplatsen vid Stump. Om verkets hemställan att få före
ta extra avskrivningar bifalles kommer räntekostnaderna att bli ca 0,2
milj. kr. lägre.
Skillnaden mellan intäkter och kostnader visar ett underskott om (113,7
- 104,7) 9 milj. kr. Med hänsyn till vad statsmakterna tidigare uttalat
om driftbidrag till luftfartsverket och till att nuvarande konjunkturer inom
luftfarten är relativt goda bedömer luftfartsverket det rimligt att driftbi
draget för 1969/70 beräknas till 9 milj. kr.

Departementschefen
Med riksdagens beslut om de nya riktlinjerna för luftfartsverkets verk
samhet ändrades fr. o. m. den 1 juli 1967 normerna för avskrivning av det
i luftfartsverkets fond investerade kapitalet. Luftfartsverket föreslår att
de avskrivningar som gjordes före nämnda tidpunkt räknas upp med de
kortare avskrivningstider som för framtiden fastställts för de olika objektsgrupperna.
Med hänsyn till den hittillsvarande relativt gynnsamma utvecklingen av
luftfartsverkets ekonomi kommer jag senare att föreslå Kungl. Maj :t att
verket medges rätt att ta i anspråk den del av det anvisade driftbidraget
som vid utgången av innevarande budgetår kan kvarstå outnyttjad för att
verkställa sådana extra avskrivningar intill ett belopp av högst 3,3 milj. kr.
Härmed minskas driftkostnaderna för budgetåret 1969/70. Med hänsyn här
till och till den förväntade utvecklingen av verkets ekonomi beräknar jag
till driftbidrag för budgetåret 1969/70 8,5 milj. kr.
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Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
till Driftbidrag till luftfartsverket för budgetåret 1969/70
anvisa ett anslag av 8 500 000 kr.

H 4. Ersättning till postverket för befordran av tjänsteförsändelser
1967/68 Utgift ...............................................
97 515 400
1968/69 Anslag ............................................... 104 000 000
1969/70 Förslag
........................................... 104 000 000
Postverket
Enligt en promemoria beräknar postverket ersättningarna för tjänstebrevsförsändelser för budgetåret 1968/69 till 100 868 000 kr.
Ersättning för befordran av tjänsteförsändelser i allmänhet utgår jämlikt
2 § tjänstebrevsförordningen med viss procent av postverkets frankoteckensuppbörd. Ersättningen erläggs under kvartalet näst efter det, som ersätt
ningen avser. Storleken av procenten bestäms av postverket och riksrevi
sionsverket. Fr. o. m. budgetåret 1956/57 tills vidare har procenttalet be
stämts till 12. Med utgångspunkt från nämnda procenttal synes ersättning
för befordran av tjänsteförsändelser i allmänhet under budgetåret 1969/70
kunna beräknas till ca 91 085 000 kr.
Även ersättning för befordran av post från de statliga kristidsorganen
erläggs kvartalsvis i efterskott. Den ersättning, som kommer att inflyta till
postverket under budgetåret 1969/70, beräknas till 74 000 kr.
Från anslaget utgår sedan den 1 januari 1948 även ersättning för postdelgivning enligt delgivningskungörelsen den 10 juli 1947 (nr 641). Ersätt
ningen uppgick under budgetåret 1967/68 till 1 697 423 kr. och uppskattas
för budgetåret 1969/70 till 1 848 000 kr.
Ersättning till postverket för befordran av militärbrev utgår också från
förevarande anslag. Ersättningen härför uppgick under budgetåret 1967/68
till 208 100 kr. och beräknas under innevarande budgetår till 174 000 kr.
För budgetåret 1969/70 torde ersättningen kunna upptas med 200 000 kr.
För budgetåret 1967/68 har postverket i ersättning för tjänsteförsändelser
från de allmänna försäkringskassorna erhållit ca 10 842 000 kr. För budget
året 1969/70 synes posten böra beräknas till ca 11 007 000 kr.
Ersättning till postverket för befordran av tjänsteförsändelser för bud
getåret 1969/70 skulle alltså enligt verkets beräkningar uppgå till (91 085 000
+ 74 000 + 1 848 000 + 200 000 + 11 007 000) 104 214 000 kr. eller avrundat
104 000 000 kr.
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Departementschefen
Postverkets beräkning av medelsbehovet har inte gett mig anledning till
någon erinran. Anslaget bör sålunda för nästa budgetår uppföras med
104 milj. kr. Härav bör ett så stort belopp avräknas mot automobilskattemedel, som svarar mot den del av ersättningen för befordran av tjänsteförsändelser, som beräknas falla på sådan verksamhet vid myndigheter,
för vilken kostnaderna avräknas mot angivna medel. Med ledning av upp
lysningar från postverket kan denna del av ersättningen för nästa budgetår
uppskattas till 2,5 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Ersättning till postverket för befordran av tjänsteförsändelser för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsan
slag av 104 000 000 kr., därav 2 500 000 kr. att avräknas mot
automobilskattemedlen.

H 5. Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m. m.
1967/68 Utgift .................................................... 1 009 600
1968/69 Anslag
............................................... 1 200 000
1969/70 Förslag
............................................... 1 591 000

1. Meteorologiska världsorganisationen (WMO) m. m...........................
2. Internationella föreningen för frågor rörande vägväsendet
(PIARC) m. m...................................................................................................
3. Vissa förhandlingar rörande luftfarten...................................................
4. Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (ECE)
5. Europeiska transportministerkonferensen (CEMT)............................
6. Internationella järn vägsfördragen (C IM-CIV).....................................
7. Vissa förhandlingar rörande vägtransporter.........................................
8. Europeiska konferensen angående telekommunikationer via
satelliter (CETS)..............................................................................................
9. Internationella federationen för bostadsbyggande och samhälls
planering (IFHP)............................................................................................
10. Internationella organisationen för fyrtekniska frågor (IALA) ...
11. Internationella hydrografiska byrån.......................................................
12. Mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisationen (IMCO)..............
13. Bidrag till internationell ispatrulleringstjänst i norra Atlanten..
14. Bidrag till driften av livräddnings- och väderleksfartyg i Nordsjön
15. Internationella föreningen i Bryssel för sjöfartskongresser
(PIANO)...........................................
16. Bidrag till vissa fyrar i Röda havet.......................................................

1968/69

Beräknad
ändring
1969/70
Dep.chefen

328 000

+ 59 000

1 300
—
23 300
—
30 000
—160 000 +300 000
20 000
—
20 000
—40 000

+ 30 000

15 000
7 400
35 000
+
300 000
100 000
91000

—
—
2 000
—
—

5 000
24 000

—
—

1200 000

+391000

Under budgetåret 1969/70 skall årsavgiften för kalenderåret 1970 erläggas
till Meteorologiska världsorganisationen (WMO). Sveriges avgift torde kun
na uppskattas till 227 000 kr. Kostnaderna för sändandet av representan
ter till WMO:s olika organ beräknas till 85 000 kr. — Inom WMO har upp
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rättats ett nytt internationellt meteorologiskt system, World Weather Watch.
I anslutning härtill har tillskapats en särskild utvecklingsfond att använ
das för meteorologiska installationer företrädesvis i utvecklingsländerna.
Sverige lämnade ett bidrag om 53 000 kr. för år 1968. För ändamålet har
nu beräknats ett belopp om 75 000 kr. avseende år 1969. — Sammanlagt
bör således posten uppföras med (227 000 + 85 000 + 75 000) 387 000 kr.,
innebärande en ökning med 59 000 kr.
Sverige kommer att ha ordförandeskapet i den europeiska transport
ministerkonferensen (CEMT) under år 1969. På grund av den därmed föl
jande skyldigheten att anordna en ministerkonferens beräknades för bud
getåret 1968/69 ett belopp av 100 000 kr. till täckande av vissa förberedelse
kostnader för konferensen. De totala kostnaderna för konferensen beräknas
uppgå till 500 000 kr., varför anslagsposten bör höjas med 300 000 kr. för
budgetåret 1969/70.
Vidare har beräknats ett ökat medelsutrymme om 30 000 för bidrag till
täckning av vissa sekretariatskostnader inom Europeiska konferensen an
gående telekommunikationer via satelliter (CETS), vilka följer med svenskt
deltagande i ett raketprojekt (det s. k. F-9-projektet).
Under åberopande av det anförda samt med hänvisning till sammanställ
ningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till vissa internationella sammanslutningar
m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
1 591 000 kr.

H 6. Beredskap för civil luftfart
1967/68 Utgift
............................. 533 000 Reservation 466 000
1968/69 Anslag ............................. 800 000
1969/70 Förslag
........................ 800 000
Luftfartsverket
I skrivelse den 29 augusti 1968 har styrelsen för luftfartsverket beräknat
medelsbehovet för budgetåret 1969/70 till 2 170 000 kr. Med hänsyn till
handlingarnas innehåll torde någon redogörelse inte böra lämnas till stats
rådsprotokollet. Handlingarna torde få bringas till riksdagens kännedom
i samband med att de ställs till vederbörande utskotts förfogande.
Departementschefen
Med hänvisning till den begränsning till vissa beredskapsfrämjande åt
gärder som redovisats i prop. 1966: 1 (bil. 8 s. 201) beräknar jag för bud
getåret 1969/70 800 000 kr. I beloppet räknar jag även in erforderliga medel
för utbyte av viss radionavigeringsutrustning m. m.
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Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Beredskap för civil luftfart för budgetåret 1969/70
anvisa ett reservationsanslag av 800 000 kr.

H 7. Bidrag till kostnader för kommunal beredskap
1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

— Reservation 1 000 000

2 000 000
2 000 000

Från anslaget bestrids utgifter för bidrag till kommuner för beredskaps
planläggning enligt 7 § lagen den 20 mars 1964 (nr 63) om kommunal
beredskap. Vissa bestämmelser för tillämpningen av nämnda lag har med
delats i kommunala beredskapskungörelsen den 16 oktober 1964 (nr 722,
ändrad 1968: 521) och i Kungl. Maj :ts brev den 14 oktober 1966.
Riksnämnden för kommunal beredskap
Riksnämnden har i Kungl. Maj :ts brev den 15 mars 1968 fått i uppdrag
att låta genomföra en provplanläggning av den kommunala beredskapen.
I avvaktan på resultatet av provplanläggningen skall i princip all annan
kommunal beredskapsplanläggning anstå. Nämnden avser att genomföra
provplanläggningen i två skeden med början i september 1968. Under
första skedet begränsas provplanläggningen till Norrköpings och Kungs
backa kommunblock samt i viss omfattning Göteborgs stad. Under andra
skedet kommer provplanläggning att genomföras för samtliga kommun
block i Västmanlands län samt därutöver i ett par fristående — ännu inte
utvalda — kommunblock. Provplanläggningen avses i sina huvuddrag vara
genomförd kring årsskiftet 1969/70 och först då kunna ge underlag föl
en beräkning av statsbidragskostnaderna för genomförande och vidmakt
hållande av en kommunal beredskapsplanläggning samt en uppskattning
av statsbidragskostnaderna för reservanordningar för gas-, vatten- och
elektricitetsför sörj ningen samt de särskilda anordningar eller förberedelser
för vattenförsörjningen och den allmänna hälsovården som behövs i inkvarteringskommuner. Dessa uppgifter skall överlämnas till Kungl. Maj :t
senast den 1 juni 1970.
En slutreglering av kommunernas ackumulerade planläggningskostnader per den 1 juli 1968 medför att reservationen på anslaget kommer att i
det närmaste förbrukas.
Provplanläggningen samt därutöver en planläggning i begränsad om
fattning i några kommuner med särskilt anställd personal beräknas för
perioden 1968/69—1969/70 dra en kostnad av högst 3,9 milj. kr. Utöver de
för budgetåret 1968/69 anvisade medlen om 2 milj. kr. föreligger alltså för
budgetåret 1969/70 ett medelsbehov av 1,9 milj. kr. eller avrundat 2 milj. kr.
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Departementschefen
Jag biträder riksnämndens förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t före
slår riksdagen
att till Bidrag till kostnader för kommunal beredskap för
budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 2 000 000
kr.

H 8. Vissa kostnader i anledning av allmänna val
1967/68 Utgift .................................................... 1 468 186
1968/69 Anslag
............................................... 4 000 000
1969/70 Förslag
...............................................
500 000
Från anslaget bestrids statsverkets del av kostnaderna för valtillbehör och
utbetalas ersättning till vissa myndigheter och verk för biträde i samband
med allmänna val. Vidare utgår från anslaget gottgörelse till de politiska
partierna för tryckning av valsedlar.
Kostnaderna under nästa budgetår beräknar jag till i runt tal 500 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Vissa kostnader i anledning av allmänna val för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 500 000 kr.

H 9. Bidrag till förebyggande och släckning av brand
1967/68 Utgift .................................................... 1 586 160
1968/69 Anslag
............................................... 1 800 000
1969/70 Förslag
............................................... 1 800 000
Från anslaget bestrids utgifter för skogsbrandbevakning och ersättningar
för verksamhet vid brandsläckning m. m. Bidragsbestämmelserna återfinns
dels i kungörelsen den 30 november 1962 (nr 607) om ersättning på grund
av verksamhet för brandsläckning m. m. och dels i Kungl. Maj :ts brev den
19 mars 1965 och den 6 juni 1968 angående skogsbrandbevakning m. m.
Statens brandinspektion
Länsstyrelserna har för budgetåret 1969/70 begärt sammanlagt 2 115 800
kr. Brandinspektionen vill erinra om att medelsåtgången är nära nog omöj
lig att beräkna, då väderleksförhållandena under skogsbrandsäsongen spe
lar en avgörande roll, och föreslår oförändrat anslag.
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Departementschefen
Jag biträder brandinspektionens förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslåi- riksdagen
att till Bidrag till förebyggande och släckning av brand
för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 1 800 000
kr.
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KAPITALBUDGETEN
Investeringsplan för kommunikationsverken m.m.
I prop. 1968: 1 (bil. 8 s. 153) framlades investeringsplaner för huvudde
len av de under kommunikationsdepartementet hörande kapitalfonderna.
Därvid redovisades postverkets, televerkets (exkl. rundradio), statens järn
vägars och luftfartsverkets fonder samt statens vägverks förrådsfond och
sjöfartsverkets fond. I det följande lämnas för budgetåren 1967/68—1969/70
en motsvarande redovisning för dessa fonder. Vidare framläggs en sam
manfattande redogörelse för investeringarna i övrigt såvitt avser kommuni
kationsdepartementets del av kapitalbudgeten.
Investeriiigsutfall för budgetåret 1967/68
I följande tabell redovisas de anslagsmedel, som under det gångna bud
getåret stått till förfogande, och den omfattning i vilken de tagits i an
språk. Enligt beräkningarna i prop. 1968:1 skulle medelsförbrukningen
på kommunikationsverkens investeringsanslag, exkl. anslaget Rundradio
anläggningar, uppgå till 1 111,7 milj. kr. under budgetåret 1967/68. De sam
manlagda faktiska investeringsutgifterna har emellertid stannat vid 1 099,5
milj. kr. och således underskridit de beräknade utgifterna med 12,2 milj.
kr.
Utfall budgetåret 1967/68

Postverket..................................
Televerket, exkl. rundradio.
Statens järnvägar...................
Luftfartsverket.........................
Förrådsfonden..........................
Sjöfartsverket...........................

Medelsförbrukning
Utg. behålln.
faktisk
beräknad i
prop. 1968:1
miljoner kronor

Ing. behålln.

Anvisade
anslag

1,4
49,3
28,8
18,5

16,3
599,0
428,0
15,3
41,7
18,9

16,1
588,0
415,0
29,7
43,0
19,9

16,1
588,4
414,9
16,3
43,0
20,8

0,8

1 119,2

1 111,7

1 099,5

126,5

6,1

2,7

106,8

1,6

59,9
41,9
17,5
4,8

Avvikelsen för luftfartsverket beror bl. a. på att medel inte utbetalats
för förvärv av mark för ny flygplats vid Sturup. För sjöfartsverkets del har
enligt beslut i juni 1968 medelsramen höjts med 0,9 milj. kr. för vissa
beställningar i sysselsättningsfrämjande syfte.
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Budgetåret 1968/69
I prop. 1968: 1 förordades för budgetåret 1968/69 ett totalt rambelopp av
1 101,0 milj. kr., för här berörda fonder, exkl. rundradioanläggningar un
der televerkets fond. Jämfört med motsvarande belopp för det föregå
ende budgetåret innebar detta en minskning med 10,7 milj. kr. Genom be
slut under våren 1968 har statens järnvägar medgetts ram ökning om 0,3
milj. kr. för teckning av aktier i Kalmar Verkstads AB. Genom särskilda be
slut i december 1968 har investeringsramarna räknats upp i anledning
av vissa beställningar i sysselsättningsfrämjande syfte dels för televerket
med 5,4 milj. kr., dels för statens järnvägar med ytterligare 18,7 milj. kr.,
dels för luftfartsverket med 0,8 milj. kr., dels för förrådsfonden med 10,7
milj. kr., dels slutligen för sjöfartsverket med 1,6 milj. kr. Vad gäller luft
fartsverket förutses vidare en ytterligare höjning av investeringsramen
med 6,5 milj. kr. för att täcka viss del av kostnaden för markförvärv för
den nya flygplatsen vid Sturup. Den totala investeringsomslutningen för
budgetåret 1968/69 beräknas därmed uppgå till 1 145,0 milj. kr. I föl
jande tabell redovisas dels beräkningarna i prop. 1968: 1, dels de beräk
ningar som gjordes under våren 1968, dels den medelsförbrukning som f. n.
kan förutses.
Beräknad medelsförbrukning budgetåret 1968/69
Beråkn. i
prop. 1968:1
Postverket....................................................
Televerket, exkl. rundradio............................
Statens järnvägar...............................................
Luftfartsverket................................
Förrådsfonden...................................
Sjöfartsverket..............................................

Beräknat
Beräknat
våren 1968 hösten 1968
miljoner kronor
21,1

1 101,0

587,0
398,8

592.4
417.5

24,9

60,7
26,5

1 101,3

1 145,0

Budgetåret 1969/70
Affärsverksfonderna samt förrådsfonden och sjöfartsverkets fond
För budgetåret 1969/70 föreslår verksstyrelserna investeringar om sam
manlagt 1 229,4 milj. kr., vilket jämfört med beräkningarna i prop. 1968:1,
exkl. rundradio, för innevarande budgetår skulle innebära en ökning med
128,4 milj. kr. och i förhållande till nu verkställda beräkningar för samma
budgetår en ökning med 84,4 milj. kr. När det gäller de olika verken före
slås i förhållande till prop. 1968: 1 ökningar för postverket, televerket exkl.
rundradio, luftfartsverket, förrådsfonden och sjöfartsverket med resp.
24,6, 75,3, 20,4, 17,0 och 4,6 milj. kr. och en minskning för statens järnvä
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gar med 13,5 milj. kr. Jämfört med nu gjorda beräkningar rörande medels
förbrukningen budgetåret 1968/69 innebär äskandena för televerket, luft
fartsverket, förrådsfonden och sjöfartsverket ökningar med resp. 69,9, 13,1,
6,3 och 3,0 milj. kr. och för statens järnvägar minskning med 32,5 milj. kr.
Vid en avvägning från olika synpunkter har jag för nästa budgetår an
sett mig böra för ifrågavarande fonder räkna med en total medelsförbrukning av 1 113,8 milj. kr., vilket innebär en ökning med 12,8 milj. kr.
jämfört med motsvarande totalbelopp för innevarande budgetår enligt prop.
1968: 1 och en minskning med 31,2 milj. kr. vid jämförelse med de hösten
1968 gjorda beräkningarna. I förhållande till sistnämnda beräkningar in
nebär mina bedömningar för postverkets, luftfartsverkets och sjöfartsverkets
investeringar höjningar med resp. 18,1, 8,2 och 0,2 milj. kr. och för tele
verkets, statens järnvägars och förrådsfondens investeringar minskningar
med resp. 0,4, 51,0 och 6,3 milj. kr. Jag förordar vidare en förstärkning av
televerkets rörelsemedel genom en höjning av maximibeloppet för den till
verkets förfogande stående rörliga krediten hos riksgäldskontoret med
125 milj. kr. till 325 milj. kr.
I den inledande översikten har jag lämnat en sammanfattande redogö
relse för investeringsbehovet inom de olika verken och i korthet berört in
riktningen av investeringarna för nästa budgetår.
Den för budgetåret 1969/70 förordade investeringsverksamheten framgår
av följande tabell. Som jämförelse har i denna även tagits upp beloppen
för den hösten 1968 beräknade förbrukningen under budgetåret 1968/69.
Beräknad medelsförbråkning budgetåret 1969/70
1968/69
Enl. prop.
1968:1 m. m.

Postverket................................
Televerket, exkl. rundradio
Statens järnvägar.................
Luftfartsverket......................
Förrådsfonden........................
Sjöfartsverket.........................

1969/70
Verkens
Dep.chefen
förslag
miljoner kronor

21,1
592,4
417,5
26,8
60,7
26,5

45,7
662,3
385,0
39,9
67,0
29,5

39,2
592,0
366,5
35,0

1 145,0

1 229,4

1 113,8

54,4
26,7

Övriga kapitalinvesteringar
Under statens allmänna fastighetsfond upptas för kommunikationsde
partementets del investeringsmedel för nästa budgetår för byggnadsarbeten
för länsstyrelserna. Medelsförbrukningen för detta ändamål beräknas för
budgetåret 1969/70 till 6,0 milj. kr. och det behövliga anslaget till 5,9 milj.
kr. För innevarande budgetår har anslaget uppförts med 0,9 milj. kr. och me
delsförbrukningen beräknats till 3,7 milj. kr.
Under kommunikationsdepartementets kapitalbudget upptas vidare an6 — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. S.
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slag om ett formellt belopp om 1 000 kr. till statens lånefond för den mindre
skeppsfarten, 7,5 milj. kr. för garanti till Aktiebolaget Aerotransport samt
2,7 milj. kr. till förskott till vissa plankostnader m. m.
Sammanställning
En sammanfattning över anvisade resp. förordade anslagssummor för affärsverksfonderna, förrådsfonden och sjöfårsverkets fond samt beräknad
medelsförbrukning under budgetåren 1968/69 och 1969/70 ges i följande
sammanställning.
Anslag och medelsförbrukning budgetåren 1968/69 och 1969/70
Behålln.

Anslag

1.7.1968

1968/69

Medelsförbr.

1968/69

Anslag

1969/70

Medelsförbr.

1969/70

miljoner kronor

Postverket....................................
Televerket, exkl. rundradio..
Statens järnvägar......................
Luftfartsverket...........................
Förrådsfonden............................
Sjöfartsverket..............................

1,6
59,9
41,9
17,5
4,8
0,8

21,6
585,4
396,6
17,3
55,9
25,7

21,1
592,4
417,5
26,8
60,7
26,5

41,0
598,3
382,2
30,5
59,8
29,4

39,2
592,0
366,5
35,0
54,4
26,7

126,5

1 102,5

1 145,0

1 141,2

1 113,8

Anslagsbehållningarna per den 1 juli 1968 uppgick till 126,5 milj. kr.
Tillsammans med för innevarande budgetår anvisade anslag om 1 102,5
milj. kr. utgör den för budgetåret disponibla anslagssumman 1 229 milj.
kr. Med nu föreslagna investeringsramar kommer medelsförbrukningen
under innevarande budgetår att uppgå till totalt 1 145 milj. kr. Behållning
arna vid budgetårets slut kommer därmed att utgöra 84 milj. kr.
De beräknade anslagsbeloppen för nästa budgetår avser att jämte be
hållningarna för innevarande budgetår täcka den förutsatta medelsför
brukningen och därutöver ge en marginal om ca 10 % för att möjliggöra
ökade investeringsramar om det skulle påkallas av konjunkturmässiga el
ler andra särskilda skäl. De förordade anslagen uppgår till sammanlagt
1 141,2 milj. kr. Tillsammans med de beräknade till budgetåret 1969/70
ingående behållningarna kommer den under samma budgetår tillgängliga an
slagssumman att uppgå till ca 1 225 milj. kr. Då medelsförbrukningen upp
skattas till ca 1 114 milj. kr. utgör anslagsreserven ca 111 milj. kr.
Medräknas även övriga anslag under kommunikationsdepartementets
del av kapitalbudgeten, dvs. anslagen under statens allmänna fastighetsfond, statens utlåningsfonder, fonden för låneunderstöd och fonden för
förlag till statsverket, blir totalsumman för budgetåret 1969/70 enligt för
slaget 1 157 348 000 kr. att jämföras med på riksstaten för budgetåret 1968/69
för motsvarande ändamål upptagna 1 106 701 000 kr. Anslagen ökar så
ledes totalt med 50,6 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj: bereder riksdagen tillfälle
att avge yttrande med anledning av vad jag sålunda anfört.
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I. Statens aftarsverksfonder
B. Postverket
Av balansräkningen per den 30 juni 1968 för postverkets fond framgår,
att postverkets tillgångar exkl. postsparbanks- och postgirorörelsen uppgår
till sammanlagt 963,6 milj. kr., varav 155,7 milj. kr. belöper på fast egen
dom, huvudsakligen posthus, 59,3 milj. kr. på inventarier och förråd samt
återstoden på poster av finansiell natur.
Kapitalbehållningen exkl. balanserade överskottsmedel har ökat med 5,2
milj. kr. under budgetåret 1967/68 och utgör vid budgetårets utgång 112,6
milj. kr. Överskottet uppgick för budgetåret 1967/68 till 6,2 milj. kr. mot
15,0 milj. kr. under budgetåret 1966/67.
Postverket
I skrivelse den 29 augusti 1968 har styrelsen för postverket hemställt om
investeringsanslag för budgetåret 1969/70.
Posthus m. m.

Anslag

Ing. behållning

1967/68 ........................................
1968/69
1969/70 verket
departementschefen

1401
1 645
2 145
2 145

000
000
000
000

16
21
48
41

300
600
200
000

000
000
000
000

Utgift

16 056
i21 100
i45 700
i39 200

000
000
000
000

1 Preliminärt belopp

Medelsförbrukning under budgetåren 1967/68—1969/70

För budgetåret 1967/68 fastställdes investeringsramen till 16,1 milj. ltr.,
vilket belopp förbrukades helt.
För budgetåret 1968/69 har medgetts en investeringsram om 21,1 milj.
kr. Postverket räknar med en medelsförbrukning av motsvarande belopp.
För budgetåret 1969/70 anger postverket en medelsförbrukning av 45,7
milj. kr.
Investeringsprogram

I följande sammanställning redogörs för faktisk resp. beräknad medels
förbrukning 1967/68—1969/70 med fördelning på olika objektsgrupper.
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Faktisk utgift
1967/68

Posthus
Postgirohuset i Stockholm...................................................
Övriga posthus.........................................................................
Inköp av fastigheter...................................................................
Anskaffning av bilar m. m........................................................
Garagebyggnader m. m..............................................................
Anskaffning av bilar m. m. för diligensrörelsen..............
Förvärv av billinjer.....................................................................
Diverse och oförutsett................................................................
Summa

_

Beräknad utgift
1969/70
1968/69
tusental kronor
5 000
5 000

20 000

200

7 100
700

200
6 700
200

2 200

3 400
1 200

20

400
500

16 056

21 100

45 700

4 006
825
5 296
207
4 194
1 508

13 500

500

Postverket meddelar följande rörande de olika objektsgrupperna.
Posthus
Postverket framlägger i det följande återgiven investeringsplan för post
husbyggnader.
Under budgetåret 1967/68 har för posthus förbrukats ca 4,0 milj. kr.
Medelsutrymmet har utnyttjats för ny-, om- och tillbyggnadsarbeten i bl. a.
Kramfors, Linköping, Malmö, Sollefteå och Ange. Byggnadsföretagen i
Kramfors, Malmö och Sollefteå kommer att fortsätta under innevarande
budgetår. Nybyggnad av posthus i Örnsköldsvik samt om- och tillbyggnad
av posthusen i Kristinehamn, Skellefteå och Västervik kommer att påbörjas
under hösten 1968. Härjämte avses rivnings- och schaktningsarbeten för till
byggnad av postgirohuset i Stockholm igångsättas under innevarande bud
getår.
För tidigare anmälda objekt överhuvud gäller att byggnadsstyrelsen med
anledning av de kostnadsökningar på byggnadsmarknaden som inträtt under
budgetåret 1967/68 verkställt en omprövning av förut beräknade kostna
der.
För igångsättning under budgetåret 1969/70 har anmälts tre byggnadsobjekt, nämligen om- och tillbyggnad av posthuset i Ängelholm samt nyUtgift

Byggnads
kostnad
beräknad
1967

Byggnads
kostnad
beräknad
1968

—

—

—

200

—

7 050

7 050

6 502

250

300

1 686

1 715

1 686

30

1 482

1 520

486

620

420

44 000

46 680

5 000

20 000

3 630

3 740

800

2 200

Faktisk
t. o. m.
30.6.68
tusental kronor

Beräknad för
1968/69
1969/70

I. För riksdagen tidigare
anmälda byggnadsobjekt
Äldre företag..........................
Sorterings- och postkontorsbyggnad i Ange.........
Tillbyggnad av centralposthuset i Malmö....................
Om- och tillbyggnad av
posthuset i Sollefteå....
Tillbyggnad av postgirohuset i Stockholm............
Om- och tillbyggnad av
posthuset i Kristinehamn

280
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Byggnads
kostnad
beräknad

Byggnads
kostnad
beräknad

Faktisk
t. o. m.

Utgift

1967

1968

30.6.68

Beräknad för
1968/69

1969/70

tusental kronor
Om- och tillbyggnad av
posthuset i Skellefteå.. .
Om- och tillbyggnad av
posthuset i Västervik. . .
Posthus i Örnsköldsvik....

1 235

1 270

254

400

580

2 970
4 500

3 060
4 635

334
268

700
2 000

1 900
2 300

Summa I

66 553

69 670

9 810

10 000

27 700

Posthus i Växjö.....................
Om- och tillbyggnad av
posthuset i Ängelholm . .
Posthus i Mellersta förstaden i Malmö........................

—

8 400

—

—

3 300

—

1 000

—

.—

500

—

3 440

—

—

2 000

Summa II

—

12 840

—

—

5 800

Summa I—II

66 553

82 510

9 810

10 000

33 500

II. Nya byggnadsobjekt

byggnad av posthus i Växjö och Mellersta förstaden i Malmö.
Om- och tillbyggnad av posthuset i Ängelholm. Postkontoret har haft sina
nuvarande lokaler sedan år 1954. Sedan dess har ingen utökning skett trots
att posttrafiken kraftigt tilltagit i omfattning. Trafikutvecklingen beror inte
enbart på stadens tillväxt utan även på anpassningen av den postala servicen
på landsbygden i anslutning till den fortgående urbaniseringen. Sålunda har
fem poststationer dragits in i Ängelholmstrakten och ytterligare en förutses
nedlagd. Ersättningsanordningarna utgörs av sex från postkontoret ut
gående lantbrevbäringslinjer. Vissa andra organisatoriska ändringar har
vidtagits, som ökat det område som postkontoret betjänar. Med hänsyn här
till måste postkontoret — som f. n. disponerar lokaler om 580 m2 — beredas
ökade utrymmen. Genom om- och tillbyggnaden räknar man med att få
ett lokaltillskott om 430 m2. Byggnadsstyrelsen har beräknat kostnaderna
för projektet till 1,84 milj. kr. varav 0,84 milj. kr. avser ändrings- och under
hållsarbeten av ej värdehöjande natur.
Nybyggnad av posthus i Växjö. Lokalerna för postkontoret i Växjö är
numera helt otillräckliga, varför ett nytt posthus måste byggas. Sålunda har
poströrelsen vuxit kraftigt under senare år till följd av stadens snabba till
växt. I särskild grad påverkas verksamheten vid postkontoret av den om
läggning till en ny transport- och sorteringsorganisation, som genomfördes
den 12 maj 1968 och som bl. a. innebar att Växjö blev centralort i ett av de
nya brevområdena. Härmed följer att all brevpost till postanstalterna inom
Växjö brevområde — ca ett fyrtiotal — i princip sänds till ifrågavarande
postkontor för spridningssortering. Kontoret är också uppsamlingspostanstalt för avgående brevpost, som lämnas in vid postanstalterna inom om
rådet. Vidare är det omlastningspostanstalt för såväl ankommande som av
gående paket inom brevområdet. Härjämte påverkas lokalbehovet bl. a. av
den fortgående utbyggnaden och centraliseringen av stads- och lantbrev-
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bäringen. Sammantaget medför de organisatoriska förändringarna och tra
fikutvecklingen ett kraftigt ökat behov av utrymmen för brevbärings-, sor
terings- och kassaexpeditionerna, av administrations- och undervisnings
lokaler etc. samt också av yttre anordningar för mottagning och avsändning
av posten. På grundval av de huvudhandlingar som upprättats för projektet
och som förutsätter en ökning av lokalytorna från 1 200 till 2 300 m2 har
byggnadsstyrelsen beräknat kostnaderna till 8,4 milj. kr.
Nybyggnad av posthus i Mellersta förstaden i Malmö. Postutdelningen i
Malmö är f. n. uppdelad på sex postutdelningsområden. Brevbäringen inom
de intill varandra belägna områdena Malmö Ö och Malmö SÖ utgår från två
fristående brevbäringsexpeditioner som är inrymda i provisoriska lokaler på
skilda håll. Inom dessa båda postutdelningsområden planeras en kraftigt
ökad bostadsproduktion under de närmaste åren. Vid full utbyggnad kom
mer områdena att omfatta ca 47 000 hushåll mot f. n. ca 23 000 med påföljd
att antalet brevbärare måste ungefär fördubblas. De provisoriska lokalerna
är helt otillräckliga för en så stor personalstyrka, och möjligheter till ut
ökning av lokalerna saknas liksom möjligheter att invid expeditionerna
ställa upp det trettiotal brevbärarbilar som planenligt skall sättas in i dessa
områden. Postverket föreslår en sammanslagning av de båda provisoriska
expeditionerna till en enda driftenhet i en helt ny byggnad, varigenom möj
ligheter även skapas till avsevärda rationaliseringsvinster. På grundval av
huvudhandlingarna liar byggnadsstyrelsen beräknat kostnaderna för pro
jektet till 3,44 milj. kr.
Inköp av fastigheter
Under budgetåret 1967/68 har postverket tagit i anspråk 825 000 kr. för
förvärv av mark i Örnsköldsvik för nytt posthus i staden. Av det för inne
varande budgetår för tomtförvärv disponibla beloppet om 200 000 kr. har
50 000 kr. använts för inköp av mark för bussgarage i Storuman. Återstoden
kommer att till större delen tas i anspråk för förvärv av mark för utbyggnad
av post- och telehuset i Kristinehamn.
Postverket har för budgetåret 1969/70 beräknat utgifterna för inköp av
fastigheter till 200 000 ler.
Anskaffning av bilar m. m.
Under budgetåret 1989/70 beräknas ca 100 fordon uppnå en sådan för
slitning att de bör bytas ut. Vidare bedöms en utökning av fordonsparken
med ca 25 bilar erforderlig med hänsyn till poströrelsens fortgående till
växt och till den övergång till landsvägsbefordran av post som följer av
järnvägsnedläggelser och tågindragningar m. m. Dessutom beräknas en
ökad användning av containers, lastpallar och andra arbetsbesparande hjälp
medel medföra, att ytterligare ett antal gaffeltruckar måste anskaffas. För
denna ersättnings- och nyanskaffning behövs ett belopp av 2,8 milj. kr.
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Som ett led i postverkets rationaliseringsverksamhet ingår motorisering av
stadsbrevbäringen. För ändamålet anskaffas särskilda brevbärarbilar. Motoriseringen avses under budgetåret 1969/70 fortsätta enligt tidigare uppgjord
plan. Enligt ett mellan postverket och Kalmar Verkstads Aktiebolag träffat
avtal om inköp av sådana fordon kommer 280 brevbärarbilar att levereras
under budgetåret 1969/70. För detta ändamål erfordras ett belopp om
3,9 milj. kr.
De beräknade utgifterna för objektsgruppen uppgår således sammanlagt
till 6,7 milj. kr.
Garagebyggnader m. m.
För innevarande budgetår har 700 000 kr. beräknats för ändamålet. Detta
belopp kommer att helt tas i anspråk för garagebyggnad i Storuman. Kost
naderna för företaget i konventionellt utförande har tidigare beräknats till
1 250 000 kr. Med hänsyn till de höga kostnaderna har emellertid postverket
i samråd med byggnadsstyrelsen låtit utreda möjligheterna att så långt
möjligt utföra anläggningen i monteringsfärdigt material. Som resultat av
utredningen har postverket stannat för en sådan lösning, vilket innebär att
kostnaderna för projektet reduceras till 875 000 kr.
För budgetåret 1969/70 beräknar postverket ett belopp om 200 000 kr.,
vilket avser återstående kostnader för garagebyggnaden i Storuman.
Anskaffning av bilar m. m. för diligensrörelsen
Antalet bussar som anskaffats under år 1957 och tidigare uppgår till 35.
Av dessa måste 25 bussar på grund av förslitning ersättas under budgetåret
1969/70 för en beräknad total kostnad av 3,2 milj. kr. För ersättnings
anskaffning av 20 släpvagnar byggda år 1960 och tidigare erfordras 200 000
kr. De beräknade utgifterna för objektsgruppen uppgår således samman
lagt till 3,4 milj. kr.
Förvärv av billinjer
För att möjliggöra en rationalisering av trafiken inom postdiligensnätet
är det angeläget att postverket i vissa fall förvärvar sådana enskilda trafik
företag, som trafikerar vägsträckor inom eller i nära anslutning till de
områden som betjänas av diligenstrafiken. Härigenom kan det bli möjligt
att åstadkomma en samordning av transportarbetet och överhuvud ge trans
portapparaten en utformning, som innebär fördelar för såväl trafikanterna
som det allmänna. För budgetåret 1969/70 bör ett belopp av 1,2 milj. kr.
beräknas för ändamålet.
Diverse och oförutsett
Med hänsyn till ändamålets art är det inte möjligt att med säkerhet be
döma storleken av det belopp som under denna rubrik kan komma att
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behövas under budgetåret 1969/70. Postverket har kalkylerat med en medels
förbrukning av 500 000 kr.
Postverket har lämnat sedvanlig redogörelse för användningen av an
slagsposten under det gångna budgetåret. Redogörelsen torde få bringas till
riksdagens kännedom i samband med att handlingarna i ärendet ställs till
vederbörande utskotts förfogande.
Yttrande
Arbetsmarknadsstyrelsen har avgett det yttrande som redovisats under
den allmänna översikten över vägväsendet (s. 92).
Departementschefen
Investeringsramen för postverket uppgår för innevarande budgetår till
21,1 milj. kr. För budgetåret 1969/70 har verket föreslagit en medelsför
brukning av 45,7 milj. kr., varav 20 milj. kr. avser tillbyggnaden av postgirohuset i Stockholm.
Som framgår av investeringsplanen för kommunikationsverken har jag
tillstyrkt en medelsförbrukning budgetåret 1969/70 om 39,2 milj. kr. I föl
jande sammanställning redovisas hur inom ramen för nämnda belopp post
verkets investeringar ungefärligt kan beräknas komma att fördela sig på
olika ändamål. Av sammanställningen framgår även utfallet för budgetåret
1967/68 och den beräknade medelsförbrukningen innevarande budgetår.
1967/68
Utfall

Posthus
Postgirohuset i Stockholm.......................
Övriga posthus..............................................
Inköp av fastigheter.......................................
Anskaffning av bilar m. m............................
Garagebyggnader m. m...................................
Anskaffning av bilar m. m. för diligens
rörelsen ............................................................
Förvärv av billinjer.........................................
Diverse och oförutsett....................................

1968/69

1969/70

Beräknat
Verket
miljoner kronor

Dep.chefen

—
4.0
0,8
5,3
0,2

5,0
5,0
0,2
7,1
0,7

20,0
13,5
0,2
6,7
0,2

18,5
10,5
0,1
5,9
0,2

4,2
1,5
—

2,2
0,4
0,5

3,4
1,2
0,5

3,0
0,5
0,5

16,0

21,1

45,7

39,2

Den medelstilldelning jag förordar möjliggör igångsättning under budget
året 1969/70 av en nybyggnad för postkontoret i Växjö samt av en om- och
tillbyggnad av posthuset i Ängelholm. I övrigt medger den förordade medels
tilldelningen bl. a. ny- och ersättningsanskaffningar av motorfordon samt
övertagande i vissa fall av enskild busslinjetrafik.
Anslaget under postverkets fond torde med beaktande av förefintliga be
hållningar böra uppföras med 41,0 milj. kr. Beloppet har beräknats med
hänsyn till att en marginal utöver ramen bör finnas för att möjliggöra en av
konjunkturmässiga eller andra särskilda skäl påkallad ökning av medels
förbrukningen.
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Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Posthus m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett
investeringsanslag av 41 000 000 kr.

— Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 1. Bil. 8.
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C. Televerket
Av balansräkningen per den 30 juni 1968 för televerkets fond framgår att
verkets tillgångar uppgår till sammanlagt 8 489,5 milj. kr., varav 7 651,0
milj. kr. belöper på fast egendom, 182,5 milj. kr. på inventarier och förråd
samt återstoden på poster av finansiell art.
Kapitalbehållningen, inklusive balanserade överskottsmedel, uppgick per
den 30 juni 1968 till 2 441,7 milj. kr., vilket innebär en ökning under bud
getåret 1967/68 med 86,6 milj. kr.
överskottet för budgetåret 1967/68 uppgick till 192,6 milj. kr. I procent
av det i medeltal disponerade kapitalet var överskottet 9,5 under budgetåret
1967/68 mot 9,9 under budgetåret 1966/67.

Televerket
I skrivelse den 30 augusti 1968 har styrelsen för televerket hemställt om
investeringsanslag till teleanläggningar m. m. för budgetåret 1969/70.

1. Teleanläggningar m. m.
Ing. behållning

1967/68
..................................
1968/69
..................................
1969/70 verket ....................
departementchefen
1

49 300
59 900
58 300
52 900

000
000
000
000

Anslag

599 000
585 400
670 200
598 300

000
000
000
000

Utgift

588 400
1592 400
1662 300
1592 000

000
000
000
000

Preliminärt belopp

Av skrivelsen och i samband därmed lämnade uppgifter inhämtas föl
jande.

Utvecklingen av televerkets rörelse

Televerket har lämnat följande uppgifter rörande utvecklingen under bud
getåret 1967/68 av verkets rörelse, mätt i antalet telefonapparater, telexabonnemang, taxerade samtal, telegram och telexskrivningar. Beträffande
utvecklingen av nämnda verksamhetsgrenar under tidigare budgetår torde
få hänvisas till handlingarna.
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Telefonapparater...................................................
Telexabonnemang.................................................
Telefonsamtal
manuellt kopplade............................................
automatiskt kopplade.....................................
Taxerade telegram................................................
Telexskrivningar
inländska (antal markeringar).....................
till utlandet (antal minuter).........................

.....................
.....................

Antal
(prel. siffror)

absolut

ökning
i procent

'3 934 700
25 040

177 200
572

12,8

.....................
237 000 000 —24 000 000
..................... 24 690 000 000 232 000 000
..............
23 934 000
—293 000
.....................
.........

217 923 000
212 156 000

172 000
1 879 000

4,7

3—39,3
35,2

— 6,9
1,0

18,3

1 Den 1 januari
2 Vid budgetårets utgång
3 Totalt sett föreligger en ökning av telefontrafiken med 4,6%.

Antalet nytecknade telefonabonnemang uppgick under budgetåret 1967/
68 till ca 250 000, vilket är något mindre än under föregående budgetår.
Nettoökningen av antalet telefonapparater har under samma tid uppgått
till 177 200.
Antalet installerade telefonapparater utgjorde den 1 januari 1968 3,93
milj. Internationellt sett belägger Sverige i fråga om telefontäthet (appa
rater per 1 000 invånare) andra platsen bland världens nationer, överträffat
endast av Förenta staterna och närmast följt av Nya Zeeland, Schweiz,
Canada och Danmark i nu nämnd ordning. Mäts tätheten i antalet huvud
abonnemang per invånare ligger Sverige på första plats. Vid utgången ay
budgetåret 1967/68 hade uppskattningsvis drygt 90 % av landets hushåll åt
minstone ett huvudabonnemang.
Telefontrafiken utväxlas i allt högre grad automatiskt. Sålunda utgjorde
proportionen mellan antalet lokal- och närsamtal samt inländska riks
samtal i automatisk resp. manuell trafik för budgetåret 1967/68 127:1
gentemot 73:1 föregående budgetår och 18: 1 budgetåret 1963/64. Antalet
markeringar på abonnentsamtalsmätarna vid automatstationer ökade från
12 067 milj. år 1966/67 till 12 465 milj. år 1967/68, dvs. med ca 3 %.
Totala antalet inländska rikssamtal ökade under samma tid från 630'
milj. till 662 milj., dvs. med ca 5 %.
Televerket räknar med att efterfrågan på telefonabonnemang kommer
att ligga på en hög nivå under de närmaste budgetåren. Verket redovisar
en prognos, enligt vilken nytecknade telefonabonnemang förväntas uppgå
till 255 000 under vart och ett av budgetåren 1968/69 och 1969/70 för att
därefter öka med 5 000 abonnemang under vart och ett av budgetåren
1970/71—1972/73.
Den inhemska telefontrafiken automatiseras alltmer. Vid ingången av
år 1968 var ca 92 % av samtliga telefonstationer helautomatiska, och till
dessa stationer var 99 % av alla telefonapparater anslutna. I början på 1970talet beräknas automatiseringen av Såväl lokal- och närtrafik som inländsk
rikstrafik vara helt genomförd. Automatiseringen av utlandstrafiken fort
sätter.
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Telegraftrafiken har sedan början av 1950-talet minskat, främst på
grund av att telefon- och telexgrenarna i viss utsträckning övertagit såväl
inländsk som utländsk trafik. Under perioden 1963/64—1967/68 har så
lunda antalet inländska telegram minskat från ca 3 300 000 till 2 700 000,
dvs. med ca 18 %. Antalet utländska telegram har under budgetåret 1967/
68 minskat från 1 290 000 till 1 199 000 eller med ca 8 % från att under
tidigare budgetår ha legat praktiskt taget på konstant nivå.
Telexrörelsen har i motsats till telegrafrörelsen visat en fortgående till
växt. Sålunda ökade antalet telexabonnemang under budgetåret 1967/68
med ca 570 och uppgick vid utgången av budgetåret till över 5 000. För
framtiden räknar verket med att antalet telexabonnenter kommer att öka
än kraftigare och år 1980 sannolikt uppgå till 11 000, vilket jämfört med
nuläget innebär mer än en fördubbling.
Telextrafiken har kännetecknats av en fortgående tillväxt. Under perio
den 1963/64—1967/68 har antalet markeringar för inländska skrivningar
ökat med ca 38 % och volymen för skrivningar till utlandet med ca 70 %.
Antalet telexstatiöner har under budgetåret 1967/68 ökat med 5 till 31.
I fråga om personalutvecklingen erinrar televerket om att antalet i ver
kets tjänst anställda personer från 1950-talets mitt och fram till bör
jan av 1960-talet visat en nedåtgående tendens. Fr. o. m. budgetåret 1962/63
gör sig denna tendens inte längre gällande beroende på att verket numera
drivit automatiseringen så långt, att den ytterligare besparing som kan
uppnås på denna väg inte längre uppväger den med rörelsens utvidgning
följande ökningen av främst anläggnings- och underhållspersonal. I fort
sättningen har man med hänsyn härtill att räkna med en successiv upp
gång i antalet anställda, som vid utgången av budgetåret 1967/68 uppgick
till ca 38 600.

ftfedelsfbrbrukning under budgetåren 1967/68—1969/70

Under budgetåret 1967/68 uppgick medelsförbrukningen till 588,4 milj.
kr., vilket innebar att då den till verkets förfogande ställda investeringsra
men såvitt avser teleanläggningar inkl. viss ramhöjning utgjorde 589,9 milj.
kr. det uppkom en besparing på 1,5 milj. kr.
För budgetåret 1968/69 har investeringsramen exkl. rundradioanlägg
ningar fastställts till 587,0 milj. kr. Vid bifall till av televerket gjorda
framställningar om ökning av medelsramen dels med 0,9 milj. kr. för
påbörjande av anläggningsarbeten på en nordisk jordstation för teletrafik
via satelliter, dels med 5,4 milj. kr. för vissa beställningar av telefonstationsutrustning skulle ramen komma att uppgå till 593,3 milj. kr.
För budgetåret 1969/70 har televerket räknat med en medelsförbrukning
av 662,3 milj. kr. för verkets investeringar exkl. rundradioanläggningar.
Beloppet är beräknat med utgångspunkt i löne- och prisläget den 1 juli 1968.
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Ökningen i förhållande till innevarande budgetår beror huvudsakligen
på att tillströmningen av nya abonnenter alltjämt är stor och att trafiken
visar fortsatt ökning som nödvändiggör en vidare utbyggnad av olika an
läggningar.
Televerkets investeringar har sedan början av 1950-talet till största de
len finansierats genom verkets egna avskrivningar, varför investeringarna
med relativt begränsade belopp belastat statsbudgeten. Verket beräknar, att
belastningen på statsbudgeten under budgetåren 1968/69—1973/74 kom
mer att uppgå till 90,2, 145,2, 105,2, 78,0, 74,8 resp. 44,3 milj. kr. Självfinansieringsdelen skulle under nämnda budgetår då komma att uppgå till
86, 80, 85, 88, 89 resp. 94 %.
'

Investeringsprogram

I följande sammanställning lämnas en redogörelse för faktisk resp.
beräknad medelsförbrukning 1967/68—1969/70 med fördelning efter objektsgrupper.
Beräknad utgift
Faktisk utgift
1969/70
1967/68
1968/69
tusental kronor

Inköp och byggande av fastigheter
Telefonstationsbyggnader..............................
Byggnader för arbetscentraler.....................
Förrådsbyggnader............................................
Verkstadsbyggnader........................................
Övriga byggnader............................................
Inköp av fastigheter.......................................
Summa

31 100
—
5 500
700
30 100
4 100

36 500
—

56 700
16 300

6 200

8 000
2 000
10 000

71 500

78 600

102 50»

195 300
129 500
175 200

199 100
136 300
153 800

200 900
167 700
169 300

500 000

480 200

537 90»

5 000
8 000
3 000

8 200
8 000
3 000

8 400
10 50»
3 000

588 400

587 000

662 30»

—
31 500
4 400

9 500

Telefon- och telegrafanläggningar
Abonnentanläggningar...................................
Fj ärrf örbindelseanläggningar.......................
Telefon- och telegrafstationer.....................
Summa

Radioanläggningar för kommersiell trafik.
Försvarsberedskap..........................................
Diverse och oförutsett....................................
Totalsumma

Televerket meddelar följande rörande de olika objektsgrupperna.
Telefonstationsbyggnader
För telefonstationsbyggnader har föreslagits 56,7 milj. kr., vilket be
lopp enligt föreliggande planer avses bli fördelat på olika slag av byggnader
på sätt framgår av följande tablå.
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Total bygg Återstående
nadskostnad
kostnad
beräknad
1.7.1969
1968
miljoner kronor

Därav
under
1969/70

I. För riksdagen tidigare anmälda byggnadsobjekt
Arvika.......................................................................................
Göteborg, Askim.............................. ........................
Göteborg, Hisings-Kärra. .................... .....................
Halmstad......... .....................................................
Jönköping...’.................. ......................................
Jönköping, Ekhagen.................................... ..
Jönköping, Ljungarum..................... ............ .......................
Karlstad . . :.................................. .......... ..;.....
Lidköping.................................................................................
Linköping, Åleryd..................................................................
Luleå..........................................................................................
Malmö, Hyllie..........................................................................
Mariestad..................................................................................
Märsta.......................................................................................
Norrköping, Hageby..............................................................
Nyköping . ......................................... ......................................
Oskarshamn.
....
..:... ,y;!.
Oxelösundj. .'»«<»■<.-; v»
.... i...
Paj ala........................................................................................
Piteå..........................................................................................
Rönninge...................................................................................
Stockholm, Aspudden............... ............................................
ymcå, Ålidhem...,...........,... ... ...................................
Uppsala, Öster. .'..................................................................
Vetlanda..................... .............................................................
Ystad.........................................................................................
^Ividaberg. .............................. ..............................................
tiiverse byggnader med beräknad kostnad av högst 0,5
! milj. kr. per. objekt............................................................
$tandardhus.............................. ..............................................
■

Summa I

0,9
0,7
0,7

0,9

0,5

0,2

0,2
0,6

0,7

1,8

1,8

1,5

4,5

4,5
0,4
0,4
1,4
0,3
0,5
1,4
1,4
2,3
1,3
0,9
0,3
0,7
0,7

2,0

1,3
0,9
0,3
0,7
0,7

0,7

0,2
0,2

0,2
0,2

1,1

0,5

0,5

1,3

0,6
0,6
1,6

0,6
0,6
1,6

1,0
1,0

1,4
0,6
1,2

1,4
2,5
2,3
2,0
2,0
.1,0

1,4
1,4
1,0

1,2
2,8
1,1

0,4
0,4
0,8

0,3
0,5
0,9
1,4
0,8

0,4

0,4

0,7

0,1

0,1

1,0

0,4

0,4

7,2'
3,4

1,8
1,0

1,8
1,0

27,5

21,6

0,5
0,5

49,3

II. Nya byggnadsobjekt
Arlöv.................................................................................................
Avesta..............................................................................................
RAlsta..............................................................................................
Pälkojjing.............. ....................................................
Finspång.........................................................................................
Éloda.............. ............................... .. ...............................................
Gråbo............. ...........................:......................... .... ..............
Göteborg, Örgryte........................................................................
Hallstahammar.............................................................................
Hälsingborg, Drottninghög.
..........................................
Karlskrona, Gullberna. .............................................................
Karlstad, Kroppkärr................................................ ,,.............
Köping.......................................................................................;..
Sala....................................................................................................
Staffanstorpi■•>;:»!............................ ..
..........,.
Stockholm, Hammarby..............................................................
Strängnäs........................................................................................
Vingåker..........................................................................................
Västervik.........................................................................................
Ängelholm.,... i4........ ................ ........
Örebro,. ................................................... ............... .....................
Diverse byggnader med beräknad kostnad av högst 0,5
milj. kr. per objekt................................................................;
Standardhus...................................................................................

1,0

1,0

0,9
1,5
0,7
0,7
1,3

0,9
1,5
0,7
0,7
1,3

0,6

0,6

0,5

1,3
0,7
1,5

1,3
0,7
1,5

0,3

0,6

0,6

0,8

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

0,8

0,8

0,4
0,7
0,5
0,4
0,5

30,2
0,9

30,2
0,9

12,0
0,6

0,8

0,8

0,4

1,4

1,4

2,1
6,2

2,1
6,2

0,8
1,2
2,1

.6,7
5,1

6,7
5,1

5,2
4,0

Summa II

68,0

68,0

35,1

Summa I—II

17,3

95,5

56,7

1,3

1,3

1,0

1,0

0,7

0,7
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I de angivna uppgifterna över sådana byggnadsobjekt, som redan tidi
gare anmälts för riksdagen, överensstämmer nu lämnade uppgifter om to
talkostnader i stort sett med tidigare beräknade belopp utom beträffande
Jönköping, Norrköping-Hageby, Umeå-Ålidhem och Uppsala-Öster, vilka
projekt tidigare beräknats till 2,8, 1,5, 0,9 resp. 1,5 milj. kr. Kostnadsök
ningen för dessa företag beror enligt verket huvudsakligen på viss av tek
niska och ekonomiska skäl motiverad ökning av byggnadsvolymen.
Beträffande de byggnadsobjekt, som var för sig beräknas kosta över
0,5 milj. kr. och som inte tidigare anmälts för riksdagen, lämnar verket
1 huvudsak följande motiveringar.
Om- och tillbyggnad av telefonstationsbyggnaden i Arlöv
Den nuvarande telefonstationsbyggnaden i Arlöv rymmer utrustning för
maximalt 6 000 abonnenter. Detta beräknas täcka behovet t. o. m. år 1971.
Erforderliga lokaler kan erhållas genom om- och tillbyggnad av den befint
liga telefonstationsbyggnaden. Lokalerna måste stå färdiga under första
kvartalet 1971. Kostnaden för om- och tillbyggnaden har beräknats till
1,0 milj. kr.
Tillbyggnad av telefonstationsbyggnaden i Avesta
Den nuvarande telefonstationsbyggnaden i Avesta rymmer utrustning
för 7 000 abonnenter, vilket beräknas täcka behovet t. o. m. första kvar
talet 1971. Erforderliga lokaler kan erhållas genom tillbyggnad av den be
fintliga telebyggnaden. Dessa lokaler bör stå färdiga under tredje kvarta
let 1970. Kostnaden för tillbyggnaden har beräknats till 0,9 milj. kr.
Ny telefonstationsbyggnad i Bålsta
Den befintliga telefonstationsbyggnaden i Bålsta rymmer utrustning för
2 000 abonnenter. Detta beräknas täcka behovet till slutet av år 1970. För
utökning av stationskapaciteten samt för utrustning för en planerad fjärr
förbindelseanläggning Jakobsberg—Bålsta behövs nya lokaler. Erforder
liga lokaler kan erhållas genom uppförande av en ny stationsbyggnad, vil
ken bör stå färdig i mitten av år 1970. Kostnaden för nybyggnaden har
beräknats till 1,5 milj. kr.
Tillbyggnad av telefonstationsbyggnaden i Falköping
Nuvarande telefonstationsbyggnad i Falköping rymmer utrustning för
maximalt 10 000 abonnenter och närtrafikutrustning. Lokaler för utökning
av närtrafikutrustningen beräknas bli erforderliga under år 1971. Genom
tillbyggnad av telestationen kan nödvändiga utrymmen erhållas. Den pla
nerade tillbyggnaden, som bör stå färdig i början av år 1971, har kost
nadsberäknats till 0,7 milj. kr.
Tillbyggnad av telefonstationsbyggnaden i Finspång
Nuvarande telefonstationsbyggnad i Finspång rymmer utrustning som
medger en utbyggnad för maximalt 7 000 abonnenter. Detta beräknas täc
ka behovet till mitten av 1971, då en utökning av stationsutrustningen mås
te vara färdig. Erforderliga lokaler kan erhållas genom tillbyggnad av den
befintliga telefonstationsbyggnaden. Lokalerna bör stå färdiga för mon-
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tering av utrustning under tredje kvartalet 1970. Kostnaden för tillbygg
naden har beräknats till 0,7 milj. kr.
Ny telefonstationsbyggnad i Flöda
Den befintliga telefonstationsbyggnaden i Flöda rymmer utrustning för
2 000 abonnenter, vilket beräknas täcka behovet fram till år 1971. Då tom
ten inte medger någon tillbyggnad av stationsbyggnaden måste en ny telestation byggas på annan plats. De nya lokalerna, som bör stå färdiga i
mitten av år 1970, har kostnadsberäknats till 1,3 milj. kr.
Ny telefonstationsbyggnad i Gråbo
Telefonstationsbyggnaden i Gråbo rymmer utrustning för maximalt 1 400
abonnenter. Detta beräknas täcka behovet till och med år 1970. För att
kunna ansluta nytillkommande abonnenter till telenätet måste uppföras
en ny telestation, vilken bör stå färdig i mitten av 1970. Kostnaden för
nybyggnaden har beräknats till 0,6 milj. kr.
Tillbyggnad av telefonstationsbyggnaden i Göteborg, Örgryte
Telefonstationsbyggnaden i Örgryte rymmer i nuvarande lokaler utrust
ning för maximalt 10 000 abonnenter, vilket beräknas täcka behovet till
och med år 1970. För att kunna ansluta nytillkommande abonnenter till
telenätet efter denna tidpunkt måste stationen byggas till. Tillbyggnaden,
som bör stå färdig att tagas i bruk omkring september 1970, har kostnads
beräknats till 1,3 milj. kr.
Tillbyggnad av telestationsbyggnaden i Hallstahammar
Telestationen i Hallstahammar rymmer i befintliga lokaler utrustning
för 6 000 abonnenter, vilket beräknas täcka behovet fram till omkring år
1972. För utökning av stationens kapacitet och för utrustning för en pla
nerad koaxialanläggning Västerås—Hallstahammar erfordras nya lokaler
för montage av utrustning under tredje kvartalet 1970. Kostnaden för till
byggnaden har beräknats till 0,7 milj. kr.
Ny telefonstationsbyggnad i Hälsingborg, Drottninghög
Den befintliga telefonstationsbyggnaden i Hälsingborg kan byggas ut
för maximalt 43 000 abonnenter, vilket täcker behovet till senare delen av
år 1971. För att möjliggöra anslutning till telenätet av nytillkommande
abonnenter i nya bostadsområden har de framtida stationsutökningarna
planerats ske genom uppförande av s. k. randstationer. Den första randstationen i Hälsingborg planeras i det nya bostadsområdet Drottninghög.
Den bör stå färdig att tagas i bruk i oktober 1971. Lokalerna måste vara
färdiga under andra halvåret 1970. Kostnaden beräknas till 1,5 milj. kr.
Tillbyggnad av telefonstationsbyggnaden i Karlskrona, Gullberna
Telefonstationsbyggnaden i Gullberna rymmer utrustning för maximalt
6 000 abonnenter, vilket beräknas täcka behovet t. o. m. år 1971, då en ut
ökning av stationsutrustningen måste vara färdig. Erforderliga lokaler kan
erhållas genom en tillbyggnad av den befintliga stationsbyggnaden. Till
byggnaden bör stå färdig för montering av stationsutrustning i slutet av år
1970. Kostnaden beräknas till 0,6 milj. kr.
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Ny telefonstationsbyggnad i Karlstad, Kroppkärr
För att möjliggöra anslutning till telenätet av nytillkommande abon
nenter inom det planerade bostadsområdet Kroppkärr har en ny randstation
inom området planerats. Den nya stationen bör stå färdig i slutet av år
1970. Kostnaderna för nybyggnaden har beräknats till 1,3 milj. kr.
Tillbyggnad av telefonstationsbyggnaden i Köping
Den nuvarande telefonstationsbyggnaden i Köping rymmer utrustning
för maximalt 10 000 abonnenter, vilket beräknas täcka behovet fram till
slutet av 1971 då utökning av stationens kapacitet blir nödvändig. Erforder
liga lokaler kan erhållas genom tillbyggnad av den befintliga telefonstations
byggnaden. Lokalerna bör stå färdiga för montage av utrustning i slutet av
år 1970. Tillbyggnaden har kostnadsberäknats till 1,0 milj. kr.
Tillbyggnad av telefonstationsbyggnaden i Sala
I den befintliga telefonstationsbyggnaden i Sala kan utrustning för 6 000
abonnenter inrymmas. Denna kapacitet beräknas vara utnyttjad under
1971. En utökning av stationsutrustningen måste därför vara genomförd
vid denna tidpunkt. Erforderliga lokaler kan erhållas genom tillbyggnad
av den befintliga stationsbyggnaden. Tillbyggnaden, som bör stå färdig
i slutet av 1970, har kostnadsberäknats till 0,7 milj. kr.
Ny telefonstationsbyggnad i Staffanstorp
Telefonstationen i Staffanstorp, som är inrymd i ett s.k. standardhus
av trä, rymmer utrustning för maximalt 3 000 abonnenter. Denna kapacitet
beräknas vara fullt utnyttjad under andra halvåret 1972. Den befintliga
byggnaden bör ersättas av en ny stationsbyggnad för maximalt 8 000 abon
nenter. Nybyggnaden bör stå färdig andra halvåret 1970. Kostnaderna har
beräknats till 0,8 milj. kr.
Tillbyggnad av telefonstationsbyggnaden i Strängnäs
Som ett led i den fortskridande automatiseringen av rikstrafiken pla
neras en fjärrförbindelseanläggning Eskilstuna—Strängnäs. För den tek
niska utrustningen måste lokaler vara disponibla i Strängnäs i mitten av år
1970. Därtill erfordras i slutet av år 1974 lokaler för utökning av den
befintliga stationsutrustningen. Erforderliga lokaler kan erhållas genom
tillbyggnad av den befintliga stationsbyggnaden. Kostnaderna har beräk
nats till 0,9 milj. kr.
Tillbyggnad av telefonstationsbyggnaden i Vingåker
Telefonstationsbyggnaden i Vingåker rymmer utrustning för 3 000 abon
nenter, vilket beräknas täcka behovet till april 1971. För att kunna ansluta
nytillkommande abonnenter till telenätet efter denna tidpunkt erfordras
en utökning av stationsutrustningen. Genom en tillbyggnad av telefastigheten kan erforderliga lokaler erhållas. Dessa lokaler bör stå färdiga att
tagas i bruk i oktober 1970. Kostnaderna för tillbyggnaden har beräknats
till 0,8 milj. kr.
Tillbyggnad av telefonstationsbyggnaden i Västervik
Den nuvarande telefastigheten i Västervik rymmer maximalt utrustning
för 10 000 abonnenter, vilket beräknas täcka behovet till början av år
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1971, då utökning av stationens kapacitet blir nödvändig. Nya lokaler kan
anskaffas genom tillbyggnad av den befintliga stationsbyggnaden och bör
vara färdiga för montage av utrustning under andra halvåret 1970. I till
byggnaden skall också inrymmas utrustning för en klenkoaxialkabelanläggning Fårhult—Västervik som är avsedd att tagas i drift vid årsskiftet
1971/72. Tillbyggnaden har kostnadsberäknats till 1,4 milj. kr.
Tillbyggnad av telefonstationsbyggnaden i Ängelholm
Nuvarande telefonstationsbyggnad i Ängelholm rymmer utrustning för
maximalt 8 000 abonnenter, vilket beräknas räcka till år 1972 då utökning
av stationens kapacitet erfordras. Lokaler härför och montage av utrust
ning för en klenkoaxialkabelanläggning Ängelholm—östra Ljungby er
fordras vid slutet av år 1970. Erforderliga lokaler kan erhållas genom till
byggnad av den befintliga telestationsbyggnaden. Tillbyggnaden har kost
nadsberäknats till 2,1 milj. kr.
Ny telefonstationsbyggnad i Örebro
Telefonstationsbyggnaden i Örebro rymmer utrustning för 48 000 abon
nenter och viss teknisk utrustning för när- och fj ärrtrafik. Denna kapa
citet beräknas täcka behovet till årsskiftet 1971/72. Då det inom den nuva
rande stationsbyggnaden inte kan rymmas ytterligare teleteknisk utrust
ning, planeras uppförande av en ny stationsbyggnad. De nya lokalerna, som
bör stå färdiga i mitten av år 1971, har kostnadsberäknats till 6,2 milj. kr.
Ny riks- och överdragsstation i Stockholm, Hammarby
I skrivelse till Kungl. Maj:t den 31 augusti 1965 har televerket redogjort
för planerna avseende byggandet av en andra riks- och överdragsstation
i Stockholm. Kostnaden för nybyggnaden (inkl. sprängningsarbeten) har
uppskattats till 30,2 milj. kr. i prisläget den 1 juli 1968. Av beloppet be
hövs 12,0 milj. kr. under budgetåret 1969/70. Till den angivna totalkostna
den skall läggas 10,0 milj. kr., vilket belopp avser investeringar av försvarsberedskapsnatur.
Byggnader för arbetscentraler
Vissa av de byggnadsobjekt som redovisas under denna rubrik har
tidigare angetts under den följande objektsgruppen förrådsbyggnader.
För byggnader för arbetscentraler har upptagits 16,3 milj. kr., vilket be
lopp är avsett att fördelas på följande objekt.

Total byggnadskostnad
beräknad
1968

Återstående
kostnad
1.7.1969

Därav
under
1969/70

miljoner kronor

I. För riksdagen tidigare anmälda byggnadsobjekt
Nybyggnad av nio arbetscentraler (ortsförråd) ..

9,1

6,2

6,2
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Total bygg
nadskostnad
beråknad
1968

Återstående
kostnad
1.7.1969

Därav
under
1969/70

miljoner kronor
II. Nya byggnadsobjekt
Nybyggnad av nio arbetscentraler och komplettering av
elva ortsförråd till arbetscentraler i
Göteborg.....................................................................................
Jönköping...................................................................................
Norrköping.................................................................................
Varberg.......................................................................................
Sexton mindre objekt............................................................

6,7

6,7

6,7

Summa

21,5

18,6

16,3

1,9
1,7

1,9
1,7

0,9
0,7

1,0
1,1

1,0
1,1

1,0
0,8

De befintliga ortsförråden kommer i allt större utsträckning att utökas
med personal- och garageutrymmen till s. k. arbetscentraler. Syftet är att
underhålls- och anläggningspersonalen skall ha en fast utgångspunkt i
centralerna och att arbetsledning skall kunna utövas därifrån. Vidare
skall viss servicepersonal finnas, som kan se över fordonen och utrusta dem
för arbetspassen.
Förrådsbyggnader
För förrådsbyggnader har upptagits 8,0 milj. kr., vilket belopp är avsett
att fördelas på följande objekt.
Total byggnadskostnad
beråknad
1968

Återstående
kostnad
1.7.1969

Därav
under
1969/70

miljoner kronor
I. För riksdagen tidigare anmälda byggnadsobjekt
Tillbygnad av distributionsförråd i bl. a. Uppsala.........

2,1

0,9

0,9

1,5

1,5

1,0
1,2

1,0
1,2

1,0
1,0
1,0

3,3

3,3

2,9

1,2

1,2

1,2

10,3

9,1

8,0

II. Nya byggnadsobjekt
Tillbyggnad vid distributionstörråd i
Boden...........................................................................................
Nässjö..........................................................................................
Östersund...................................................................................
Sju mindre objekt...................................................................
Anläggning av stickspår och förrådsgård på två nya
distributionslörrådstomter...................................................
Summa

Televerket anför i anslutning till här upptagna tidigare anmälda objekt
att den beräknade totala byggnadskostnaden för distributionsförrådet i
Uppsala överstiger det tidigare angivna beloppet av 1,0 milj. kr. med 0,5
milj. kr., vilket sammanhänger med en ökning av byggnadsvolymen på
grund av vissa tillkommande kapacitetsbehov. Som ett led i den långsik
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tiga upprustningen av verkets förrådsorganisation ingår tillbyggnad av
distributionsförråden bl. a. i Boden, Lycksele, Nässjö, Uddevalla, Umeå,
Växjö och Östersund samt anläggning av stickspår och förrådsgård på tomt
mark för distributionsförråd i Stenkullen (Göteborg) och Uppåkra( Malmö).
Verkstadsbyggnader
För verkstadsbyggnader har upptagits 2,0 milj. kr., vilket belopp avses
disponerat för uppförande av en ny matsalsbyggnad i Nynäshamn. Total
kostnaden för projektet beräknas till 3,0 milj. kr., varav 2,0 milj. kr. behövs
för budgetåret 1969/70.
Övriga byggnader
Under denna rubrik har upptagits 10,0 milj. kr., vilket belopp är avsett
för televerkets förvaltningsbyggnader i Farsta. Den för riksdagen tidigare
anmälda totalkostnaden för byggnadsprojektet om 78,8 milj. kr. beräknas
numera till 83,0 milj. kr. Av ökningen hänför sig 1,9 milj. kr. till anläg
gande av gångkulvert mellan administrations- och laboratoriebyggnaderna
samt 2,3 milj. kr. till huvudsakligen indexmässigt beräknade kostnadsstegringar.
Inköp av fastigheter
Televerket har lämnat en sedvanlig redogörelse för de inköp av fastighe
ter som skett under budgetåret 1967/68. Redogörelsen torde få bringas till
riksdagens kännedom i samband med att handlingarna ställs till veder
börande utskotts förfogande.
Enligt televerket kommer under de närmaste budgetåren vissa fastighets
köp att bli aktuella för telefonstationer och för förrådsändamål. För bud
getåret 1969/70 beräknas ett belopp av 9,5 milj. kr. bli erforderligt.
Abonnentanläggningar
För abonnentanläggningar har upptagits 200,9 milj. kr., vilket belopp
avses bli fördelat på sätt framgår av följande tablå.
Beräknad
Därav
totalunder
kostnad
1969/70
miljoner kronor

Telefonabonnemang...............
Lokalnät.....................................
Abonnentväxlar.......................
Fj ärrskriftsutrustning............
In- och omkopplingsarbeten

27,6
113,0
41,5
16,7
2,1

27,6
113,0
41,5
16,7
2,1

200,9

200,9
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Under denna rubrik upptagna poster avser kostnaderna för dels nya abon
nentanläggningar, dels sådan utbyggnad av telefonnätet som erfordras för
att kunna ta emot nya abonnenter, dels in- och omkopplingsarbeten på led
ningar.
Under budgetåret 1967/68 installerades ca 260 000 nya telefonapparater.
Antalet nytecknade abonnemang på apparater uppgick under samma tid
till ca 250 000. Kön av väntande abonnenter kunde sålunda under budget
året minskas med ca 10 000 till ca 38 000. Med de medel som står till verkets
förfogande för budgetåret 1968/69 beräknas ca 265 000 nya apparater kunna
installeras. Under antagande att antalet beställningar av abonnemang detta
år uppgår till ca 255 000 kommer abonnentkön den 1 juli 1969 att uppgå
till ca 28 000, vilket motsvarar ca 3 veckors genomsnittlig väntetid.
Televerket bedömer, att antalet beställda telefonabonnemang också under
budgetåret 1969/70 kommer att uppgå till ca 255 000. För det fall den av
televerket föreslagna medelstilldelningen under posten till abonnentan
läggningar om 200,9 milj. kr. ställs till verkets förfogande, skulle det bli
möjligt att under budgetåret installera ca 263 000 apparater. Abonnentkön
skulle härigenom kunna minskas till ca 20 000 den 1 juli 1970, vilket skulle
innebära en genomsnittlig väntetid för abonnenterna på 1 å 2 veckor.
Även i fråga om automatiska abonnentväxlar bör anläggningsverksamheten intensifieras så att kortare leveranstider kan uppnås.
Fj ärrförbindelseanläggningar
För budgetåret 1969/70 har televerket beräknat det för fjärrförbindelse
anläggningar behövliga beloppet till 167,7 milj. kr., vilket belopp är avsett
att fördelas på följande projekt.

Större tj ärrförbindelseanläggningar......................................
Anläggningar för kortväga mellanortsförbindelser ....
Utökning av telefon- och telegrafutrustning på överdragsstationer............................................................................

Återstående
Beräknad
kostnad
total
1.7.1969
kostnad
miljoner kronor

Därav
under
1969/70

100,1
86,3

53,4
78,3

176,9
133,6
86,9

45,4

36,0

397,4

231,8

167,7

En specifikation rörande kostnaderna för större fjärrförbindelseanlägg
ningar lämnas i följande sammanställning.

182

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 8: Kommunikationsdepartementet
Beräknad
totalkostnad

Återstående
Därav
kostnad
under
1.7.1969
1969/70
miljoner kronor

I. Anläggningar som påbörjats
a) Nya anläggningar
Enköping-Västerås..............................................koaxialkabel
Kristianstad-Karlshamn-Karlskrona..........
#
Luleå-Älvsbyn-Arvidsjaur.....................................
»
Mora-Hagfors..............................................................
»
Mora-Sveg-östersund...............................................
»
Norrköping-Fårhult-Kalmar.................................
»
Stockholm-Eskilstuna-Norrköping..............
>
Sundsvall-Skellefteå-Luleå.....................................
,>
Östersund-Strömsund-Vilhelmina.......................
»
Sverige-Västtyskland.......................................
»
Boden-överkalix........................................................ radiolänk
Gällivare-Jokkmokk-Arvidsjaur.............................
»
Gällivare-Pajala.............................................................
»

1.4
9,1
6.5
5.7
15,5
16,2
13.4
24.4
11,8
6,4
1,0
4.8
1,7

b) Kapacitetsökning på befintliga anläggningar
Boden-Luleå......................................................... koaxialkabel
Göteborg-Malmö........................................................ radiolänk
Karlstad-norska gränsen.............................................
»
Stockholm-Göteborg....................................................
»
Sundsvall-Umeå.............................................................
»
Sundsvall-Östersund....................................................
»

0,6
3,7
1,1
13,1
3,3
2,2

0,5
2,2
0,6
10,2
2,8
2,0

0,1
1,8
0,6
6,5
1,0
1,1

2,0

2,0

1,6

7,6
1,3
2,1
3,5

7,6
1,3
2,1
3,5

4,1
0,8
0,5
3,0

1,6

1,6

1,0

6,0

6,0

6,0

10,9
176,9

10,0
100,1

3,0
53,4

0,5
0,6
1,5
4,1
0,3
2,8
11,2
20,3
0,3
3,8
0,4
1,5
0,4

0,4
0,1
0,7
0,6
0,3
2,3
7,7
3,8
0,3
3,8
0,4
1,5
0,4

II. Anläggningar avsedda att påbörjas under budgetåret
1969/70
a) Nya anläggningar
Hudiksvall-Ljusdal............................................. koaxialkabel
Hälsingborg-Markaryd med avgrening till
Landskrona och Ängelholm.......................
*
Jakobsberg-Märsta.............................................
»
Göteborg-norska gränsen........................................ radiolänk
Gällivare-Kiruna-norska gränsen......................
»

b) Kapacitetsökning på befintlig anläggning
Falun-Mora................................................................... radiolänk

III. Internationella förbindelser
Sveriges andel i kabel Europa-USA.....................................
Sveriges andel i jordstation för telesatellitförbindelser i
Tanum.....................................................................

I fråga om jordstationen för telesatellitförbindelser under III angivna
internationella förbindelser erinrar televerket om att verket i särskild
skrivelse hemställt att Kungl. Maj :t bemyndigar verket att med teleförvalt
ningarna i Danmark, Norge och Finland teckna avtal om upprättande och
drift av en gemensam jordstation för teletrafik via satelliter i Tanum i
Bohuslän. Av totalkostnaden faller på Sverige 10,9 milj kr., varav 3,0 milj.
kr. avser budgetåret 1969/70.
Det för budgetåret 1969/70 beräknade medelsbehovet för fjärrförbindelser
m. m. innebär jämfört med innevarande budgetår en ökning med 31,4 milj.
kr., varav 5,7 milj. kr. utgör kompensation för prishöjningar.
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Telefon- och telegrafstationer
Det för telefon- och telegrafstationer behövliga beloppet under budget
året 1969/70 har av televerket beräknats till 169,3 milj. kr., vilket belopp
specificeras på följande sätt.
Beräknad
total
kostnad

Återstående
kostnad

Därav
under

1.7.1969

1969/70

miljoner kronor

Automatisering av telefonstationer.......................................
Utökning av telefonstationer..................................................
Stationsutrustning för myntapparater m. m. och trafikvägsprovarutrustning............................................................
Telegraf- och telexutrustning..................................................

216,4

8,6
180,6

7,8
139,0

26,5
12,0

22,1
12,0

17,5
5,0

264,9

223,3

169,3

10,0

Automatisering av telefonstationer avser bl. a. stationerna i Jokkmokk,
Paj ala, Åsele och Dorotea.
Utökning av telefonstationer avser i huvudsak den utbyggnad av befint
liga stationer, som är nödvändig för att ta emot tillströmningen av nya
abonnenter. I denna grupp ingår även sådan utrustning i de automatiska
förmedlingsstationerna, som erfordras för att avveckla den automatiska
rikstrafiken.
Genom installation av trafikvågsprovarutrustning blir ett förbättrat un
derhåll och en minskning av underhållskostnaderna möjlig.
Det för telegraf- och telexutrustning upptagna beloppet avser främst den
utbyggnad av de automatiska telexstationerna, som måste ske för att tele
verket skall kunna koppla in det växande antalet telexabonnenter.
Jämfört med innevarande budgetår har det för telefon- och telegrafsta
tioner upptagna beloppet höjts med 15,5 milj. kr. Det ökade medelsbehovet
beror dels på inträffade prishöjningar, dels på den fortsatta trafik- och
abonnentökningen som motiverar utbyggnad av stationsnätet och stationsutrustningarna.
Radioanläggningar för kommersiell trafik
Det för budgetåret 1969/70 under denna rubrik erforderliga beloppet har
av televerket beräknats till 8,4 milj. kr., varav 6,0 milj. kr. för fai tygs
radiostationer m. m. och 2,4 milj. kr. för ombyggnad av Hörby kortvågsstation.
Av det för fartygsradiostationer m. m. upptagna beloppet om 6,0 milj. kr.
beräknas 2,2 milj. kr. behövas för radioinstallationer i kontrakterade far
tygsbyggen. Vidare erfordras 2,5 milj. kr. för fortsatt utbyte av omoderna
sändare och diverse moderniserings- och kompletteringsarbeten på de fasta
stationerna för radiotelegraf- och radiotelefontrafik med andra länder. Slut
ligen beräknas 1,3 milj. kr. komma att erfordras för fortsatt rationalisering
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av kustradiotrafiken. Sålunda avser man bl. a. att upprätta ett nät av VHFstationer samt vidtaga diverse moderniserings- och kompletteringsarbeten
vid befintliga kuststationer för radiotrafik med fartyg på havet.
Beträffande ombyggnaden av Hörby kortvågsstation har televerket i an
slagsframställningen för budgetåret 1967/68 redogjort för planerna för
anskaffning av tre kortvågssändare om vardera 300—400 kW för sändningar till utlandet som ersättning för de år 1947 inköpta båda sändarna. I
samband med anbudsprövningen har det emellertid visat sig från såväl
teknisk som ekonomisk synpunkt fördelaktigare att anskaffa sändare om
500 kW. Vidare föreslår verket efter samråd med Sveriges Radio att två
av sändarna placeras i Hörby och en vid Karlsborgs radiostation. Den sist
nämnda sändaren beräknas kunna tas i bruk under budgetåret 1970/71
och de båda sändarna i Hörby under 1971/72. Totalkostnaden för anlägg
ningarna som tidigare angivits till 9,5 milj. kr. beräknas nu till 10,8 milj.
kr. ökningen om 1,3 milj. kr. beror dels på kostnadsstegringar, dels på de
något ändrade förutsättningarna i utförandet av anläggningarna.
Försvarsberedskap vid televerket
Televerket har lagt fram förslag till olika arbeten, för vilka medelsför
brukningen under budgetåret 1969/70 beräknas uppgå till sammanlagt 10,5
milj. kr. Dessa investeringar bör i sin helhet omedelbart avskrivas genom
anslag på driftbudgeten.
Den närmare motiveringen till de för nästa budgetår föreslagna inves
teringarna har verket lämnat i en särskild skrivelse den 30 augusti 1968.
Med hänsyn till skrivelsens art torde någon närmare redogörelse för inne
hållet i densamma inte böra lämnas till statsrådsprotokollet. Skrivelsen tor
de få bringas till riksdagens kännedom i samband med att handlingarna i
ärendet ställs till vederbörande utskotts förfogande.
Diverse och oförutsett
Liksom för tidigare budgetår har verket under anslaget Teleanläggningar m. m. föreslagit en delpost för diverse och oförutsett. Denna post har
upptagits till 3,0 milj. kr. eller samma belopp som verket enligt bemyn
digande av Kungl. Maj :t under budgetåret 1968/69 får ta i anspråk för så
dana arbeten och anskaffningar, vilka inte ingår i det av departements
chefen förordade investeringsprogrammet.
Yttrande
Arbetsmarknadsstyrelsen har avgett det yttrande som redovisats under
den allmänna översikten över vägväsendet (s. 92).
Departementschefen
Som framgår av den förut redovisade investeringsplanen för kommu-
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liikationsverken m. m. uppgår den för innevarande budgetår ursprungligen
fastställda investeringsramen för televerkets investeringar i teleanläggningar till 587,0 milj. kr. Genom beslut i december 1968 har ifrågavarande
ram räknats upp med 5,4 milj. kr. för vissa beställningar av telefonstationsutrustning i sysselsättningsfrämjande syfte. Den nu gällande investerings
ramen för teleanläggningar uppgår därmed till (587,0 + 5,4) 592,4 milj. kr.
För budgetåret 1969/70 liar televerket föreslagit en medelsförbrukning av
662,3 milj. kr.
I anslutning härtill vill jag erinra om de successivt ökade medel, som
under de senaste budgetåren ställts till televerkets förfogande. Avsikten där
med har varit att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av telekommunikatio
nerna och den allmänna förstärkning av verkets resurser överhuvud som
bedömts motiverad med hänsyn till abonnent- och trafikutvecklingen. Ge
nom insatserna har också installationstakten i fråga om nytillkommande
abonnemang kunnat ökas och framkomligheten på telenätet kunnat för
bättras. För att göra det möjligt för televerket att genom ytterligare inves
teringar säkra en tillfredsställande framkomlighet i teletrafiken tillstyrker
jag för budgetåret 1969/70 en investeringsram om 592,0 milj. kr. Med beak
tande av det minskade medelsbehovet nästa budgetår för arbetena på tele
verkets nya förvaltningsbyggnader i Farsta innebär den föreslagna ramen
jämfört med den som ställts till förfogande i 1968 års statsverksproposition att utrymmet för investeringar i olika slags teleanläggningar ökar med
ca 26 milj. kr.
Av följande sammanställning framgår hur verkets investeringar i tele
anläggningar ungefärligt torde komma att fördela sig under nästa budgetår.
Sammanställningen visar också utfallet för budgetåret 1967/68 och den
beräknade medelsförbrukningen för 1968/69.
1967/68
Utfall
Inköp och byggande av fastigheter.........
Telefon- och telegrafanläggningar............
Radioanläggningar för kommersiell trafik
Försvarsberedskap..........................................
Diverse och oförutsett ...................................

71,5
500,0
5,9

1968/69
1969/70
Beråknad
Verket
Dep.chefen
miljoner kronor
78,6
494,6

8,0

8,2
8,0

3,0

3,0

102,5
537,9
8,4
10,5
3,0

588,4

592,4

662,3

63,5
510,0

592,0

8,0

7,5
3,0

Bland de nya objekt, som ingår i televerkets investeringsplan och som
bör kunna påbörjas under nästa budgetår, kan nämnas en andra riks- och
överdragsstation i Stockholm och vidare nya telefonstationsbyggnader i
bl. a. Arlöv, Bålsta, Flöda, Hälsingborg-Drottninghög, Karlstad-Kroppkärr, Köping, Västervik, Ängelholm och Örebro. 1 fråga om den fortsatta
utbyggnaden av fjärrförbindelsenätet ingår i planerna nya koaxialkabelanläggningar på sträckorna Hudiksvall—Ljusdal, Hälsingborg—Markaryd
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och Jakobsberg—Märsta samt komplettering av befintlig radiolänkförbin
delse på sträckan Falun—Mora. I planerna ingår även förvärv av andel
i en telekabel Europa—USA. Automatiseringen av telefonstationer fortsät
ter och närmast i tur står telefonstationerna i Jokkmokk, Pajala, Åsele och
Dorotea. — Investeringarna i radioanläggningar för kommersiell trafik
avser fortsatta moderniserings- och upprustningsarbeten. I arbetena ingår
bl. a. ombyggnaden av Hörby kortvågsstation.
Anslaget till teleanläggningar m. m. torde på sedvanligt sätt böra beräk
nas med inbegripande av en marginal utöver investeringsramen för att möj
liggöra en av konjunktur mässiga eller andra särskilda skäl påkallad ökning
av medelsförbrukningen under nästa budgetår. Jag förordar med hänvisning
härtill och med beaktande av den beräknade behållningen vid utgången av
innevarande budgetår, att anslaget förs upp med 598,3 milj. kr.
Investeringarna i försvarsberedskapsanläggningar vid televerket torde
som vanligt böra omedelbart avskrivas. Chefen för finansdepartementet
föreslår därför i annat sammanhang denna dag ett avskrivningsanslag på
driftbudgeten om 7,5 milj. kr. för ändamålet.
Med anledning av televerkets driftkostnadsutveckling har en höjning
bedömts böra ske av vissa telefonavgifter. Sålunda kommer per den 1 febru
ari 1969 en höjning att vidtas av den vid automatisk lokal-, lands- och rikstrafik gällande markeringsavgiften med 1 öre, dvs. från 10 till 11 öre per
samtalsmarkering. I anslutning därtill höjs även dels avgifterna för manu
ellt expedierade rikssamtal, dels abonnemangsavgiften för sådana huvud
abonnemang, som inkluderar visst antal samtal. Härigenom beräknas in
täkterna öka med ca 135 milj. kr. för budgetår räknat.
Med hänsyn till behovet av rörelsemedel inom televerket och till önskvärd
heten av att detta behov tillgodoses på ett sätt som gör att räntefaktorn blir
tillräckligt beaktad vid dispositionen av de tillgångar vilka finansieras med
rörelsemedel tillstyrker jag slutligen, att maximibeloppet för verkets rörliga
kredit i riksgäldskontor ökas med 125 milj. kr. till 325 milj. kr.
Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj :t före
slår riksdagen
1. att till Teleanläggningar m. m. för budgetåret 1969/70
anvisa ett investeringsanslag av 598 300 000 kr.
2. att uppdra åt fullmäktige i riksgäldskontoret att för
beredande av ytterligare rörelsemedel åt televerket tillhan
dahålla verket en från 200 000 000 kr. till 325 000 000 kr.
ökad rörlig kredit.
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D. Statens järnvägar
Av balansräkningen per den 30 juni 1968 för SJ:s fond framgår, att till
gångarna uppgår till sammanlagt 8 580,6 milj. kr. Härav belöper för
affärsbanenätet 4 072,4 milj. kr. på fast egendom, 3 074,8 milj. kr. på rullan
de materiel och fartyg m. m., 267,4 milj. kr. på inventarier och förråd samt
för det ersättningsberättigade nätet 774,3 milj. kr. på fast egendom och 32,5
milj. kr. på inventarier. Återstoden utgör poster av finansiell natur.
Kapitalbehållningen uppgick den 30 juni 1968 till 2 507,4 milj. kr. Under
budgetåret 1967/68 har SJ:s fond ökat med 177,5 milj. kr.
Driftöverskottet under budgetåret 1967/68 utgjorde 20,1 milj. kr. Där
vid har ersättningen till SJ för drift av icke lönsamma järnvägslinjer om
194 milj. kr. räknats med som trafikinkomst, lagertillgångarna skrivits upp
med 22 milj. kr. och tidigare avsatta pensionsmedel tagits i anspråk med
30 milj. kr.

Statens järnvägar
I skrivelse den 24 augusti 1968 och i anslutning därtill lämnad komplette
ring har styrelsen för statens järnvägar framlagt förslag till anslag för bud
getåret 1969/70.
Järnvägar m. m.
Ing. behållning

1967/68
1968/69
1969/70 statens järnvägar . .
departementschefen

28 800 000
41 900 000

21 000 000
21 000 000

Anslag

428 000 000
396 600 000
383 800 000
382 200 000

Utgift

414 900 000
1417 500 000
1385 000 000
1366 500 000

1 Preliminärt belopp för budgetåret 1968/69 inkl. medgiven ramvidgning med 18,7 milj. kr.

Utvecklingen av statens järnvägars rörelse m. m.

Trafikutveckling
Konjunkturdämpningen under 1967 har haft en direkt inverkan på SJ:s
godstrafik. Transportarbetet minskade under året med ca 500 milj.
tonkm eller 4 %. Antalet transporterade ton sjönk dock något långsam
mare eller med 1 %. Anledningen till att konjunkturvariationerna ger så
kraftiga utslag är järnvägarnas relativt störa andel av konjunkturkänsligt
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gods. Sett över en längre tidsperiod har dock utvecklingen kännetecknats
av en successiv ökning av godstrafiken. Med 1949 som basår har den årliga
trendmässiga ökningen av transportarbetet varit 2,5 %. Antalet transpor
terade ton har ökat något långsammare eller med 2,0 % per år. Under den
senare delen av perioden har godstrafikens ökningstakt tilltagit. Mellan
1960 och 1967 har transportarbetet sålunda ökat med i genomsnitt 3,5 %
per år. Den angivna utvecklingen har burits upp av den goda transport
konjunktur som rått under en följd av år och möjliggjorts genom utbyggnad
av de fasta anläggningarnas kapacitet på affärsbanenätet samt utökning
och modernisering av lok- och vagnparken.
Godstrafiken på landsväg har under perioden 1950- 1967 ökat ännu
snabbare, främst när det gäller avstånd under 100 km där järnvägstrans
porterna i stället gått tillbaka. Järnvägsandelen av det totala landtransport
arbetet har därmed fortlöpande minskat. På avstånd över 100 km har järn
vägstrafikens relativa andel av samtliga landtransporter med järnväg och
lastbilar i yrkesmässig trafik minskat från 95 % år 1950 till 81 % år 1967.
Under 1967 sjönk vagnslasttrafikens volym mätt i tonkm (exkl. lapplandsmalm) med 5 % jämfört med föregående år. Under senare delen av 1967
förbyttes nedgångstrenden i en svag uppgång, som tilltagit under 1968.
De nuvarande tendenserna i trafikutvecklingen och den förväntade kon
junkturutvecklingen gör det sannolikt att vagnslasttrafikens volym (exkl.
lapplandsmalm) blir större under budgetåret 1968/69 än under föregående
budgetår.
Under 1967 ökade efterfrågan på lapplandsmalm, vilket medförde att
transporterna nådde en omfattning, som överträffats endast under 1965.
Helårssiffran mätt i tonkm kom att ligga 2 % över föregående års siffra.
Under 1968 väntas 1965 års nivå komma att överskridas.
Styckegodstrafiken minskade 1967 i något ökad takt jämfört med före
gående år eller med 8 %. Under året skedde en övergång från il- till frakt
styckegods i ökad utsträckning, vilket medförde att ilstyckegodset minska
de särskilt markant. Under 1968 väntas nedgången i styckegodstrafiken
fortsätta, dock i långsammare takt.
Vid en samlad bedömning räknar SJ på något längre sikt med en årlig
genomsnittlig tillväxt av det totala godstransportarbetet med ca 4,5 % dvs.
en större genomsnittlig ökning än under senare år. SJ påpekar, att
den beräknade tillväxten är nettoresultatet av ökningar i vissa typer
av transporter och minskningar i andra samt att de tillkommande trans
porterna i regel ger lägre, ibland väsentligt lägre intäkt per tonkm än
de som faller bort. Bland de faktorer som väntas öka SJ:s trafikvolym kan
nämnas utrikeshandelns expansion, koncentreringen av hamnrörelsen, koncentrationstendenserna inom den tunga industrin samt överföringen av virkestransporter från flottning till järnväg.
SJ:s persontrafik på järnväg har mellan 1949 och 1959 minskat med
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23 % mätt i personkm, dvs. med i medeltal nära 3 % per år. Under första
hälften av 1960-talet har persontrafikvolymen varit i stort sett oförändrad
på grund av att nedgången på korta avstånd kompenserats av en uppgång
i antalet långväga resor. De båda senaste åren har nedgångstendenser
även i den långväga persontrafiken konstaterats, beroende på bl. a. inrikes
flygets expansion. Antalet resor har sedan 1949 minskat med 63 %, dvs.
med i genomsnitt 5 % per år. En liknande nedgång har ägt rum i alla
länder med en starkt utvecklad bilism. Sveriges snabbt ökande biltäthet
har medfört att trafikminskningen på kortare avstånd blivit särskilt mar
kant, vilket medverkat till att medelreselängden fördubblats från 1949 (46
km) till 1967 (91 km). Genom urbaniseringen har vidare trafikunderlaget
för kollektiv trafik genom glesbygderna minskat i sådan omfattning, att
det varit nödvändigt dra in tåg eller helt lägga ned persontrafiken. Anpassningsåtgärderna har medfört att platsbeläggningen ökat fram t. o. m. 1965.
Under de båda senaste åren har dock trafikbortfallet varit större än tåg
inskränkningarna, varför platsbeläggningen försämrats. Mellan åren 1965
och 1967 har andelen utnyttjade platskm av antalet offererade minskat från
32,5 till 30,4 % och medeltalet resande per tåg från 71,2 till 66,4.
Under 1967 präglades reseutvecklingen liksom tidigare av ett accelere
rande bortfall av kortväga resor. Också på avstånd över 400 km har re
sorna fortsatt att minska. Däremot har resefrekvensen inom intervallet
200—400 km inte undergått någon nämnvärd förändring. Totalt minskade
trafiken mätt i personkm med 6 % under året. Antalet resor sjönk med
7,4 milj. eller 13 %. Resebortfallet var störst under våren och försommaren.
Högertrafikreformen i september med åtföljande hastighetsnedsättningar
på landsvägarna medförde trafikökning för SJ. Under årets sista månader
avtog denna ökning på reseavstånd mellan 200 och 700 km. Hittills under
1968 har nedgångstakten för resor på längre avstånd bromsats upp. Vidare
har månadsbiljettresorna utvecklats fördelaktigare än tidigare. Resor på
expresståg uppvisar också en inte obetydlig ökning.
Resandetågplanen förändrades radikalt vid tidtabellsskiftet den 12 maj
1968. Den nya tågplanen, som var resultatet av ett mycket omfattande utred
ningsarbete, innebar bl. a. att antalet snabba fj ärrtåg väsentligt utökades,
samtidigt som åtskilliga kortväga tåg med dålig beläggning ersattes av bus
sar. Omläggningen har medfört betydande förbättringar för trafikanterna
i de stora trafikströmmarna, som är grundvalen för SJ :s persontrafik.
Biltrafiken inom SJ omfattade under 1967 en körd väglängd av 103 milj.
km, vilket var 2 % mer än 1966. Mellan 1960 och 1966 ökade antalet busskm trendmässigt med närmare 5 % per år. Omkring en fjärdedel av trafik
arbetet avsåg nu förortstrafik i Stockholm (SL-trafik). Den trafikerade våg
längden har under hela 1960-talet legat kring 25 000 km, vilket sålunda
innebär att den genomsnittliga trafikintensiteten ökat. Denna utveckling
har samband med att lågtrafikerade busslinjer lagts ned samtidigt som
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ny trafik tillkommit, bl. a. inom storstadsområdena samt som ersättning
för indragna olönsamma tåg och nedlagda järnvägslinjer.
SJ bedriver färjetrafik över Öresund i samarbete med Danske Statsbaner
(DSB). Leden Hälsingborg—Helsingör trafikeras av danska färjor och
leden Malmö—Köpenhamn i regel av svenska. SJ och Deutsche Reichsbahn
(DR) trafikerar gemensamt leden Trelleborg—Sassnitz. SJ liar dessutom
trafik på leden Malmö/Trelleborg—Travemiinde samt godstrafik på leden
Värtan—Nådendal. Antalet resor på Öresundslederna ökade under 1967
med 12 %, varvid Öresundsbolagens båt- och färjetrafik inte räknats med.
Betydande ökning noteras för sträckan Hälsingborg—Helsingör, medan an
talet färjeresor mellan Malmö och Köpenhamn minskade något. Skärpta
tullbestämmelser i oktober 1966 medförde en minskning av resorna på
Trelleborgslederna med 22 %. Trafikutvecklingen på godsleden Värtan—
Nådendal, som öppnades under 1967, har varit mycket gynnsam.
Personal- och produktivitetsutveckling
Till följd av personalkostnadernas stora betydelse för SJ :s ekonomi in
riktas rationaliseringsåtgärderna i första hand på att nedbringa arbets
kraftsbehovet. Under de senaste fem budgetåren har personalantalet mins
kat med i medeltal ca 1 740 personer eller drygt 3 % per år, trots att
trafiken ökat. Personalutvecklingen under budgetåren 1963/64—1967/68
framgår av följande tabell.

Budgetår

1963/64
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68

.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

Totalantal
anställda i
medeltal
57 320
55191
53 463
52 303
50 894

Minskning från föregående budgetår
Antal

%

2 267
1 728

3,8
3,7
3,1

1 160

2,2

1 409

2,7

2 128

Fram till budgetåret 1973/74 räknar SJ med en fortsatt årlig minskning
med ca 1 550 man. Antalet har framräknats på basis av förväntad av
gång minus en mindre nyrekrytering, eftersom vakanser inte alltid kan
fyllas av övertalig personal. Det skulle i och för sig vara möjligt att driva
rationaliseringsverksamheten betydligt hårdare varigenom personalbeho
vet skulle bli mindre än den redovisade personaltillgången. Om personalav
gången inte ökas skulle emellertid sådan ökad rationalisering endast leda
till personalöverskott och inte på kort sikt påverka personalkostnaderna.
För att mer noggrannt kunna kartlägga förväntade överskott och under
skott på personal tillämpas inom SJ sedan någon tid ett system för rul
lande personalplanering. Systemet bygger på uppgifter om personalbehov
och personaltillgång inom olika verksamhetskategorier och geografiska om
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råden. Med ledning av sålunda sammanställda uppgifter sker i första hand
en utjämning internt inom SJ. För att kunna eliminera kvarvarande perso
nalöverskott har SJ kontinuerlig kontakt med andra statliga verk, som
kan behöva rekrytera personal. Dessa kontakter har dock ännu inte gett
nämnvärt resultat.
Personalens åldersfördelning är sådan att pensionsavgången kommer att
öka markant på längre sikt, särskilt åren 1975—1989 med maximum 1980.
SJ kommer då att kunna anpassa personalantalet efter behovet utan att
friställa personal eller överflytta personal till annan statlig verksamhet.
Produktiviteten har under perioden 1963/64—1967/68 ökat med omkring
20 % (23 % mätt i trafikenheter per år och anställd och 15 % mätt i vagnaxelkm per år och anställd). Trots att transportkonjunkturen fortfarande
var förhållandevis svag under budgetåret 1967/68 ökade både antalet tra
fikenheter och antalet vagnaxelkm något jämfört med budgetåret 1966/67.
Produktiviteten och i viss mån materielutnyttj andet är i hög grad bero
ende av konjunkturutveckling och trafikvolym. Detta sammanhänger med
svårigheten att anpassa personalantalet och den rullande materielen efter
de konjunkturmässiga trafikvariationerna. Svårigheten är störst då det
gäller att nedbringa personalantalet vid en konjunktur avmattning, bl. a.
därför att den frivilliga personalavgången till andra företag då minskar.
Ekonomisk utveckling
Det ekonomiska resultatet för SJ före bokföringsmässiga dispositioner
men efter ordinarie avskrivningar förbättrades mellan budgetåren 1966/67
och 1967/68 med 6 milj. kr. Trots taxehöjningar 1.1.1967 och 1.1.1968
ökade intäkterna av godstrafik exkl. lapplandsmalm endast obetydligt
under budgetåret. Den svaga intäktsökningen sammanhänger med den
dämpade transportkonjunkturen och den ökade lastbilskonkurrensen. Det
blev därför nödvändigt för SJ att på vissa avsnitt sänka priserna. Kostnads
ökningarna avser huvudsakligen personal. Personalkostnaderna, som upp
gick till 76 % av de totala kostnaderna, ökade med ca 85 milj. kr. eller
5 % trots att personalantalet minskade med ca 1 400 personer eller 2,7 %.
Driftresultatet för budgetåret 1967/68 visar inkomster om sammanlagt
2 303 milj. kr. (2 236 milj. kr. 1966/67) inkl. den av statsmakterna anvisade
ersättningen om 194 milj. kr. för drift av olönsamma järnvägslinjer. Ut
gifterna inkl. ordinarie avskrivningar uppgick till 2 335 milj. kr. (2 274
milj. kr. 1966/67). Efter det att 30 milj. kr. tagits i anspråk av tidigare
avsatta pensionsmedel och lagertillgångarna skrivits upp med 22 milj. kr.
redovisas i bokslutet ett överskott om 20 milj. kr. Förräntningskravet för
budgetåret uppgick till 118 milj. kr.
Vid bedömning av den bristande förräntningen bör man enligt SJ bl. a. be
akta företagets onormalt höga pensionsutgifter, dess kostnader för för
svarsberedskap och underskotten i lokaltrafiken i storstockholmsområdet.
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Långsiktig rationalisering
Omläggningen av SJ :s resandetågplan genomfördes i sin helhet vid över
gången till sommartidtabellen den 12 maj 1968. Vid samma datum startade
även pendeltrafik med moderna motorvagnsätt mellan Södertälje och Kungs
ängen inom ramen för avtal med kommunalförbundet för Stockholms stads
och läns regionala frågor (KSL). Den nya resandetågplanen har tillsam
mans med överflyttningen av svag regional persontrafik till landsväg in
neburit en kraftig rationalisering av persontrafiken på järnväg. Närmast före
står förfining av tågplanen samtidigt som ytterligare lokal persontrafik kan
komma att flyttas över till landsväg om så är ekonomiskt motiverat. Vidare
planeras prov med högre hastigheter — i första hand 160 km/tim —
i expresståg på sträckan Hallsberg—Töreboda.
Den förväntade årliga ökningen av godstrafiken beräknas under de när
maste åren kunna i huvudsak ombesörjas utan personalökning genom ökad
lågstorlek och höjd hastighet. Linje- och bangårdskapaciteten kan dock i
vissa avsnitt behöva förbättras. De fortgående leveranserna av nya lok
samt ombyggnad av äldre till multipeldrift, som kan manövreras av en
förare, skapar förutsättningar för tyngre godståg.
Il- och fraktstyckegodstrafiken uppvisar fortfarande en negativ trend.
Särskilt ilstyckegodstrafiken har under det senaste året minskat markant.
Mycket tyder dock på att SJ nu genom den pågående intensifierade mark
nadsföringen är på väg att bryta den ogynnsamma trenden för i varje fall
det tyngre fraktstyckegodset. Marknaden efterfrågar dörr-till-dörr-transporter i ökad utsträckning. Under 1969 beräknas hemforsling kunna införas
i ökad omfattning på ytterligare ett antal orter.
Den långsiktiga rationaliseringen inom maskintjänsten inriktas på att
koncentrera den åkande personalen till ett färre antal orter. Vidare pågår
en koncentration av driftunderhållet av lok och vagnar till ett mindre
antal väl utrustade verkstäder. Betydande personal- och kostnadsbesparingar
har härigenom erhållits och ytterligare besparingar förväntas bli möjliga
samtidigt som den rullande materielen kan utnyttjas effektivare.
Fjärrblockering har under budgetåret 1967/68 tagits i drift på 75 km, och
totalt var då ca 1 400 km av affärsbanenätet försett med fjärrblockeringsanläggningar. Utbyggnaden fortsätter och under de närmaste två budget
åren beräknas ytterligare 576 km bli färdigställda. F.n. prövas auto
matiserad driftkontroll för att upptäcka varmgångstendenser, tjuvbromsning i tåg och lastförskjutning. Sådan kontroll skulle förenkla vagnsyningspersonalens arbetsuppgifter och öka säkerheten. Ett system för
vagnefterforskning och transportövervakning inom godstransporttjänsten,
det s. k. VET-systemet, har utarbetats och bygger på ADB-teknik. Det har
utprovats och genomförts i vad avser vagnefterforskningen. Automatisk
platsbokning, som under det gångna budgetåret kunnat bättre anpassas
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till andra planerade platsbokningssystem i Europa, beräknas nu kunna
startas 1970.
Regelbunden containertrafik etablerades i relationen Stockholm—Göteborg
under våren 1967. Trafiken sker under natten och enheterna lossas från
tåget och körs ut till mottagarna på förmiddagen. Under 1967 transpor
terades mellan dessa terminaler ca 2 000 container och 3 000 lastbilssläpvagnar. Fr. o. m. senare hälften av 1967 har containertransporterna ökat
kraftigt, främst till följd av rederiernas ökade containertransporter över
Göteborgs hamn. Under 1968 torde mer än 4 000 container och ca 3 000
lastbilssläpvagnar komma att transporteras enbart mellan terminalerna i
Stockholm och Göteborg. I februari 1968 startades prov med regelbunden
containertrafik även mellan Stockholm och Malmö samt Göteborg och
Malmö.
Andra rationaliseringsåtgärder är nedläggning av olönsamma järnvägs
linjer och stationer, mekanisering av terminalarbetet genom fjärrstyrning
av växellok och målbromsning på rangerbangårdar, översyn av den nuva
rande utformningen av verkstadsorganisationen, modernisering och för
bättring av vagn- och lokmaterielen, upprustning av spår och kontaktled
ningar, mekanisering och motorisering av banunderhållet samt modernise
ring och utökning av de tekniska hjälpmedlen för snöröjning. I utvecklingsprogrammet ingår också införande av autoinatkoppel, prestationslön,
linjeradio och automatisk övervakning av tågens hastighet.
Medelsförbrukning under budgetåren 1967/68—1969/70

I prop. 1967: 1 angavs en investeringsram av 415 milj. kr. för budgetåret
1967/68, vilken fastställdes av Kungl. Maj :t den 26 april 1967. De redo
visade investeringsutgifterna under budgetåret uppgick till 414,9 milj. kr.
I prop. 1968: 1 har för budgetåret 1968/69 angivits en investeringsram av
398,5 milj. kr., vilken fastställdes av Kungl. Maj :t den 3 maj 1968. Genom be
slut den 17 maj 1968 höjde Kungl. Maj :t investeringsramen till 398,8 milj.
kr. Styrelsen räknar med samma medelsförbrukning.
För budgetåret 1969/70 har styrelsen beräknat medelsförbrukningen till
385 milj. kr. I samråd med AMS har SJ enligt Kungl. Maj :ts bemyndigande
lagt ut beställningar på verkstadsprodukter för sammanlagt 18,7 milj. kr.
Den beställda materielen skulle normalt ha inköpts under budgetåret 1969/70
och tiden därefter. SJ har förutsatt att betalningen för materielen skall be
lasta SJ under budgetåret 1969/70. SJ har vidare räknat med att i särskild
ordning erhålla kompensation för tidigareläggningen med 10 % av totalbe
loppet (prop. 1968: 125 s. 31). Bortsett från investeringarna för Storstock
holms lokaltrafik understiger den yrkade medelsförbrukningen vad styrelsen
beräknat i sina äskanden i genomsnitt för de tre föregående budgetåren med
ca 35 milj. kr.
Investeringsprogram

Av följande sammanställning framgår total faktisk resp. beräknad medels7 — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 8.
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förbrukning budgetåren 1967/68—1969/70. Den beräknade medelsförbruk
ningen budgetåret 1969/70 avseende järnvägslinjer, för vilkas drift SJ erhål
ler ersättning av statsmedel — ersättningsberättigade banor — redovisas
särskilt.
Faktisk utgift

1967/68

Beräknad utgift

1968/69

1969/70
Totalt

Varav för
ersättnings
berättigade
banor

12 100

6 300

512

—

400
25 000
6 400
10 300
1 600
2 400

2 850
378
108
150

tusental kronor

Bana och byggnader
Bangårdar............................................................
Dubbelspår och linjeomläggningar............
Förstärkning av spåröverbyggnaden....
Broar m. m..........................................................
Husbyggnader...................................................
Lokstationer och driftverkstäder...............
Huvudverkstäder..............................................
Huvudförråd.......................................................
Mindre arbeten..................................................
Summa

Nybyggnad och ombyggnad av järnvägs
linjer .................................................................

17 759
626
25 753
3 412
17 327
17 664
3 023
229

22 000

5 300
21 200

—

3 500
3 000
500
3 400

85 793

71 000

56 900

1 068

—

—

12 501

19 000
9 500
15 300
18 300

20 000

51

9 500
19 700
22 400

800
498

1 100

3 400

3 998

Elektriska anläggningar
Signalsäkerhetsanläggningar........................
Yägskyddsanläggningar.................................
Teleanläggningar..............................................
Anläggningar för elektrisk tågdrift............
Mindre arbeten m. m.......................................
Summa

1 6 660

14 546
14 349
— 401

1 100

1 100

450

47 655

63 200

72 700

1799

34 751
198
18 819
41 445
6 897
19 741
11 783

47 400

46 300

Rullande materiel och sjöfartsmateriel
Dragkraft............................................................
Motorvagnar och släpvagnar.......................
Person-, post- och resgodsvagnar ............
Godsvagnar.........................................................
Tjänstefordon.....................................................
Ombyggnad av rullande materiel m. m.. .
Sjöfartsmateriel.................................. .............
Summa

—

—

700
36 800
800

1 000

21 500
1 500

22 000
200

21 000
6 000

133 634

107 900

97 300

Garage och verkstäder m. m........................
Bilmateriel..........................................................
Förvärv av billinjer.........................................
Summa

827
5 972

100

15 800

400
19 900

—

100

100

6 799

16 000

20 400

Försvarsberedskap vid statens järnvägar ..
Inventarier m. m................................................
Diverse och oförutsett.......................................
Storstockholms lokaltrafik...............................
Återbetalning till AMS av förskotterade
medel.................................................................

2 492
17 235
3 475
116 756

2 000
21 600
8 800
108 300

3 000
20 000
12 500
85 400

—

—

16 800

Totalsumma

414 907

398 800

385 000

Biltrafik

2 000
700

8 497

1 Härtill 1,76 milj. kr. till SJ inbetalda statsbidrag som direkt krediterats investeringsräkningen.
Bruttoinvesteringen var alltså 8,42 milj. kr.
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Styrelsen anför följande rörande de olika objektsgrupperna.
Bangårdar
Av den beräknade medelsförbrukningen 6,3 milj. kr. under budgetåret
1969/70 avser 4,8 milj. kr. tidigare anmälda arbeten som pågår eller kom
mer att igångsättas under innevarande budgetår. För nya arbeten beräknas
en medelsförbrukning av 1,5 milj. kr.
Enda nya större arbete är utbyggnad och modernisering av Malmö
godsbangård. Arbetet är ett led i den planerade mekaniseringen av växlingsarbetet på vissa stationer, särskilt sådana med stort lokalt trafikunderlag.
Malmö skulle härigenom få samma resurser som Stockholm och Göteborg
har. Projektets genomförande medför förbättrad transportstandard, ratio
nellare godstågsplan, minskad undervägsväxling och möjlighet till koncen
trering av växlingsarbetet. Anläggningskostnaden beräknas till 8,0 milj. kr.
och medelsförbrukningen under budgetåret 1969/70 till 1,0 milj. kr.
Dubbelspår och linjeomläggningar
Den angivna medelsförbrukningen 0,4 milj. kr. avser i sin helhet tidigare
anmälda arbeten.
Förstärkning av spåröverbyggnaden
På vissa sträckor av huvudlinjerna Stockholm—Göteborg, Katrineholm
—Malmö och Göteborg—Malmö finns ännu 43 kg/m räler, vilka med hän
syn till förslitning och trafikbelastning bör bytas ut mot nya 50 kg/m räler.
Motsvarande byten behövs även på linjerna Mjölby—Krylbo, Uppsala—Krylbo—Boden, Stockholm—Västerås och Kil—Mellerud. På linjer söder om
Långsele sammansvetsas i regel rälerna till skarvfria spår. På linjerna Stock
holm—Göteborg och Katrineholm—Malmö utförs detta i samband med in
läggning av betongsliprar. Frigjorda räler justeras och används i mån av
behov på mindre starkt trafikerade linjer som därigenom förstärks och kan
medge bättre utnyttjande av loken och godsvagnarnas lastförmåga. Medelsr
förbrukningen har beräknats till 25 milj. kr.
Broar m. m.
Av den beräknade medelsförbrukningen 6,4 milj. kr. avser 3,1 milj. kr.
tidigare anmälda arbeten.
Bland nya större arbeten kan nämnas en kontinuerlig stålbalksbro över
Lule älv mellan Boden och Älvsbyn. Den nuvarande stålkonstruktionen
monterades 1892 och bör nu bytas ut. Totalkostnaden för bron och linje
omläggningen beräknas till 4,1 milj. kr., varav 0,7 milj. kr. behövs under
budgetåret 1969/70. Vidare bör svängbron över Almarestäket på linjen
Stockholm—Enköping byggas om. Ombyggnaden kommer bl. a. att omfatta
en allmän upprustning och förstärkning för att öka tåghastigheten från 40
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till 70 km/tim, elektrifiering av bromaskineriet och nya säkerhetsanordning
ar. Kostnaden beräknas till 0,8 milj. kr., varav med hänsyn till trafik
förhållandena 0,6 milj. kr. måste tas i anspråk redan budgetåret 1968/69
och 0,2 milj. kr. budgetåret 1969/70.
Husbyggnader
SJ beräknar den totala medelsförbrukningen till 10,3 milj. kr. Huvud
delen eller 6,8 milj. kr. hänför sig till förut anmälda företag, bl. a. gods
magasin i Landskrona, tillbyggnad av centralställverket i Norrköping, an
nex till kontorsbyggnaden i Tomteboda, tillbyggnad av ilgodsbyggnaden i
Stockholm, rälsjusteringsanl äggning i Sannahed, godsmagasin i Luleå samt
vissa lokaler i Hälsingborg, Borås, Bollnäs och Mellansel. Arbetet på den i
föregående års anslagsframställning anmälda godsterminalen i Borås vilar
i avvaktan på ytterligare utredningar.
För nya arbeten förutses ett medelsbehov av 3,5 milj. kr., varav 1,9 milj.
kr. för påbörjande av ny godsterminal i Karlstad (totalkostnad 2,5 milj. kr.).
Lokstationer och driftverkstäder
I stort sett hela den planerade medelsförbrukningen om 1,6 milj. kr. hän
för sig till tidigare anmälda arbeten, bl. a. ny vagnverkstad i Nässjö.
Huvudverkstäder
Av den beräknade medelsförbrukningen om 2,4 milj. kr. avser 2,0 milj.
kr. nya arbeten, bl. a. termoblockinstallation i Bollnäs.
Huvudförråd
Det enda större arbete som planeras för budgetåret är en ny förråds
byggnad i Notviken. Till den nya byggnaden koncentreras all materiel som
fordrar inomhuslagring. Kostnaden beräknas till 1,0 milj. kr.
Mindre arbeten
Arbetena avser ett antal objekt som var för sig kostar högst 0,1 milj. kr.
Nybyggnad och ombyggnad av järnvägslinjer
Inga nya arbeten planeras för budgetåret.
Signalsäkerhetsanläggningar
Tidigare anmälda större arbeten som ännu inte avslutats omfattar bl. a.
fjärrblockeringsanläggningar på sträckorna Södertälje—Katrineholm, Jär
na—Åby, Uppsala—Märsta, Enköping—Kungsängen, Krylbo—Frövi och
Ockelbo—Ljusdal. Vidare kan nämnas signalställverk i Eslöv, Nässjö, Lud
vika och Ange samt prov med automatisk hastighetsövervakning på sträc
kan Hallsberg—Töreboda.
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Av den beräknade medelsförbrukningen på 20,0 milj. kr. avser 9,2 milj. kr.
nya arbeten. Bland dessa kan nämnas nya fjärrblockeringsarbeten för 5,0
milj. kr. samt nya signalställverk i Trelleborg, Hässleholm, Falkenberg och
Karlstad.
Vägskyddsanläggningar
Till säkerhetsanordningar vid oskyddade plankorsningar och ändringar
av säkerhetsanordningar för ökat skydd beräknas åtgå 5,5 milj. kr. för
vartdera av budgetåren 1968/69 och 1969/70.
Kostnaderna för övriga vägskyddsanläggningar beräknas uppgå till 4,0
milj. kr. för vartdera av de båda budgetåren. Häri ingår bl. a. kostnader för
fortsatt automatisering av skyddsanordningar i samband med att fjärrblockering installeras.
Teleanläggningar
Av den beräknade medelsförbrukningen 19,7 milj. kr. avser 12,7 milj. kr.
tidigare anmälda arbeten. Bland dessa kan nämnas utrustning för auto
matisk platsboknihg, nya telefonanläggningar Stockholm—Tomteboda,
linjeradio Stockholm—Göteborg och Kiruna—Gällivare, utbyggnad och upp
rustning av fjärrskriftanläggningar, fjärrstyrning av växellok samt anskaff
ning av varmgångsdetektorer.
För nya projekt föreslås 7,0 milj. kr. för bl. a. linjeradio Stockholm—
Göteborg och Luleå—Kiruna. Linjeradio Stockholm—Göteborg anmäldes
redan i förslaget till investeringsbudget för 1968/69. De erfarenheter som
gjorts sedan linjeradioanläggningen på Malmbanans norra del (Kiruna—
Riksgränsen) varit i bruk en längre tid har medfört att linjeradioanlägg
ningar bör förses med vissa komplement för att man skall få ytterligare
förbättrad funktion och driftsäkerhet. Den totala kostnaden för projektet
har nu beräknats till 12,0 milj. kr.
Anläggningar för elektrisk tågdrift
Pågående eller redan anmälda arbeten upptas av SJ till 18,1 milj. kr.
Bland objekten kan nämnas nya omformaraggregat, modernisering av äldre
aggregat, fjärrstyrning av omformarstationer, nya kopplingscentraler för
att förstärka kontaktledningsmatningen, förstärkning av matarledningen
Häggvik—Solna och Vännäs—Norrfors, ny matarledning Tväråbäck—Hällnäs, standardhöjning av kontaktledningen Järna—Alingsås, Katrineholm—
Malmö och Halmstad—Almedal samt ombyggnad av hjälpkraftledningen
Katrineholm—Hässleholm och Södertälje—Alingsås.
För nya projekt beräknas 4,3 milj. kr. Bl. a. planerar SJ att anpassa vissa
omformarstationer med mindre tillfredsställande driftsäkerhet för större
mobila aggregat. Vidare planeras modernisering av äldre omformaraggre
gat, dubblering av återledningen bl. a. för linjerna Södertälje—Göteborg,
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Katrineholm—Malmö och Almedal—Åstorp samt fortsatt installation av
elvärme i spårväxlar.
Mindre arbeten m. m.
Medelsförbrukningen avser ett antal objekt som var för sig kostar högst
0,1 milj. kr.
Dragkraft,

motorvägnar m. m.

Av den för budgetåret 1969/70 beräknade medelsförbrukningen om 46,3
milj. kr. väntas 38,3 milj. kr. avse tidigare anmälda beställningar. Under
budgetåret 1967/68 har slutlevererats en serie av 20 ellok och 15 mellandelar till lok för malmbanan. Ytterligare 40 lok har beställts för leverans 1969
och 1970. Vidare har 25 diesellok beställts att slutlevereras 1969.
De självgående snöröjningsmaskiner, som har beställts och kommer att
beställas under budgetåret 1968/69, är så konstruerade att snöplogen kan
kopplas loss och lokdelen användas i tågdrift. På så sätt tillförs lokparken
10 större och 20 mindre diesellok.
Antalet lokdragna personförande tåg beräknas minska genom fortsatt
bortfall av olönsamma tåg och övergång till landsvägstrafik. Antalet tåg
av expresstågskaraktär kan däremot komma att öka. Det 10-tal lok som
kan behöva köra upp till 160 km/tim, om beslutade tekniska prov och eko
nomiska bedömningar kommer att tala för denna hastighet, kan erhållas
genom att vissa beställda loktyper växlas för 160 km/tim.
För att ombesörja den ökade godstrafiken måste så småningom fler lok
anskaffas. Behovet av Ökad kännedom om den nya materielens driftegen
skaper gör emellertid att SJ inte framlägger förslag om nybeställningar
under budgetåret 1969/70. Ej heller planeras några beställningar av motor
vagnar eller släpvagnar under budgetåret.
Personvagnar m. m.
Genom nyanskaffning av stålvagnar, tidtabellsåtgärder samt minskning av
trafiktopparna under vintersportsäsongen och sommaren har samtliga trävagnar nu kunnat avföras från trafikvagnparken. SJ räknar med att beställa
10 sovvagnar med väsentligt fler kupéer än i nuvarande vagnar. Kostnaden
beräknas vid serietillverkning bli ca 0,9 milj. kr. per vagn. Den beräknade
medelsförbrukningen för nya beställningar under budgetåret 1969/70 upp
går till 1,0 milj. kr.
Godsvagnar
För budgetåret 1969/70 beräknas en medelsförbrukning av 21,5 milj. kr.,
varav 15,0 milj. kr. för nya beställningar. SJ:s godsvagnpark (normalspår)
uppgår till drygt 47 000, därav 4 350 malmvagnar. Ett stort antal äldre vag
nar har under senare är slopats och ersatts med vagnar med högre kapa
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citet och standard. I juni 1968 var ca 380 nya vagnar beställda, vilka slutlevererats i december 1968. Ytterligare ca 360 vagnar kommer att beställas
under budgetåret 1968/69. Den sammanlagda anskaffningen ligger härige
nom under en normal återanskaffning. Fortsatt nyanskaffning av gods
vagnar behövs av flera skäl. Under senare år har behovet blivit större bl. a.
genom ökade godsmängder. Nyanskaffning av godsvagnar motiveras även
av ett ökande antal godståg med hastigheten 90 km/tim på vissa huvudlinjer,
vilket kräver vagnar med särskilt goda gångegenskaper. Flottningens upp
hörande i en del älvar har leLt över betydande transporter av flottningsvirke
till SJ. För dessa transporter är vagnar med stor lastförmåga lämpligast,
då närmast boggivagnar.
SJ planerar att under budgetåret beställa 250 boggivagnar för massgodstransporter. Större beställningar av denna vagntyp planeras under
perioden efter budgetåret 1969/70. Vidare krävs ett ökat antal godsvagnar
med skjutbara väggar för att underlätta lastning och lossning.
Det är vidare angeläget att nya malmvagnar anskaffas. Behovet av så
dana är stort på grund av ökade transporter på malmbanan. SJ har anskaffat
180 storbäriga, 4-axliga boggivagnar, som lastar 80 ton. Ytterligare 80
vagnar är beställda. Härutöver räknar SJ med att hösten 1968 beställa 150
och budgetåret 1969/70 200 vagnar.
Tjänstefordon
Medelsförbrukningen budgetåret 1968/69 beräknas bli 0,8 milj. kr. och
budgetåret 1969/70 1,5 milj. kr. Snöröjningsmaskiner har då tagits upp
under rubriken Dragkraft. Anledningen härtill är att den största delen av
kostnaden för en sådan maskin faller på lokdelen. SJ planerar en ny kran
vagn för lyft vid tågmissöden på malmbanan. Vagnen skall ha en lyftför
måga av 125 ton och en räckvidd av 20 å 25 m. En kran av denna
storleksklass beräknas kosta 1,8 milj. kr.
Ombyggnad av rullande

materiel m. m.

Huvudparten av medelsförbrukningen om 21,0 milj. kr. hänför sig till
arbeten som redan är beslutade eller skall påbörjas innevarande budgetår.
Ombyggnadsarbetena syftar till att minska underhållskostnaderna, öka
kapaciteten och anpassa materielen till nya transporttekniska krav.
Sjöfarts materiel
Våren 1968 levererades en ny färja, »Drottningen», avsedd i första hand
för person- och bilfärjeleden Malmö—Trelleborg—Travemiinde. Den är
emellertid försedd med spår för att även kunna användas som tågfärja
på andra leder. SJ:s äldsta färjor, »Drottning Victoria» och »Konung
Gustaf V» från år 1909 resp. år 1910, har liten kapacitet och höga drift
kostnader. SJ har därför ansett en iståndsättning utesluten och sålt fär-
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jorna för skrotning.
Trots leveransen av »Skåne» 1966 väntas kapaciteten på Sassnitz-leden
bli otillräcklig. Deutsche Reichsbahn planerar att bygga en ny färja för
denna led. Våren 1967 öppnades en ny godsfärjeled mellan Stockholm och
Nådendal. Tågfärjan Starke har större delen av tiden ombesörjt trafiken.
Transporterna över färjeleden har successivt ökat, och färjan har otill
räcklig kapacitet för att klara en förväntad ytterligare ökning. En ny färja
planeras. Kostnaden för denna beräknas bli av storleksordningen 30 milj.
kr., varav 6,0 milj. kr. behövs budgetåret 1969/70.
Garage

och

verkstäder

Endast några mindre arbeten planeras.
Bil materiel

och

förvärv

av

billinjer

Kungl. Ma:jt har tidigare bemyndigat SJ att för anskaffning av bussar
ikläda sig ett betalningsansvar intill ett belopp av 65 milj. kr. under bud
getåren 1967/68—1969/70. SJ har hittills beställt 240 bussar. Ett 10-tal
långfärdsbussar beräknas bli beställda för leverans budgetåret 1969/70.
Kostnaden för samtliga beställda eller planerade bussar håller sig inom
den beviljade kostnadsramen. För förvärv av enskilda billinjer upptas 0,1
milj. kr. för vart och ett av budgetåren 1968/69 och 1969/70.
Försvarsberedskap
Medelsförbrukningen under budgetåret 1969/70 beräknar styrelsen till
3,0 milj. kr.
I särskild skrivelse den 17 september 1968 har styrelsen redovisat de
planerade investeringarna för försvarsberedskapsändamål. Med hänsyn till
skrivelsens art torde någon redogörelse för innehållet inte böra lämnas till
statsrådsprotokollet. Skrivelsen torde få bringas till riksdagens kännedom i
samband med att handlingarna i ärendet ställs till vederbörande utskotts
förfogande.
Styrelsen hemställer, att för avskrivning av investeringarna för försvars
beredskap måtte anvisas ett anslag på driftbudgeten av 3,0 milj. kr.
Inventarier

m. m.

Den för budgetåret 1969/70 beräknade medelsförbrukningen om 20,0
milj. kr. avser bl. a. anskaffning av skåp- och lastbilar, arbets- och trans
portredskap, truckar, traktorer, container, biljett maskiner och kassaappa
rater, verkstadsmaskiner samt lastningskranar. Alla dessa anskaffningar
möjliggör rationalisering av driften och underhållsarbetet samt förbättrar
SJ:s service.
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Diverse

och

oförutsett

För budgetåret 1968/69 togs medelsförbrukningen upp till 6,0 milj. kr.
Senare har emellertid tillkommit projekt som kan föranleda behov av yt
terligare medel. Den beräknade medelsförbrukningen har därför höjts till
8,8 milj. kr. Åsyftade större nytillkommande arbeten är bl. a. anläggning
ar för transport på järnväg av flottningstimmer från Dalälven samt termi
naler för hantering av containertransporter i Malmö och Örebro. Av den
beräknade medelsförbrukningen om 12,5 milj. kr. budgetåret 1969/70 avser
7,5 milj. kr. dels återanskaffning eller reparation av anläggningar, som
förstörts eller skadats genom olyckshändelser, dels oförutsedda arbeten och
anskaffningar utanför investeringsprogrammet. Med hänsyn till den spe
ciella karaktären av hithörande arbeten och anskaffningar är det mycket
vanskligt att förutbedöma medelsförbrukningen. Återstående 5,0 milj. kr.
av den beräknade medelsförbrukningen under budgetåret 1969/70 är av
sedda att disponeras för nyteckning av aktier i GDG Biltrafik AB.
Storstockholms

lokaltrafik

Investeringarna för Storstockholms lokaltrafik under perioden 1965/66—
1969/70 framgår av följande tabell.

1965/66
Fasta anläggningar............
Rullande materiel..............

Faktisk utgift
1966/67

Beräknad utgift
1967/68
1968/69
1969/70
miljoner kronor

4,4
4,6

32,6
20,7

61,5
55,3

62,0
46,3

55,0
30,4

9,0

53,3

116,8

108,3

85,4

Redogörelse för SJ:s åtagande m. m. ifråga om dessa investeringar har
lämnats i prop. 1966: 1 (bil. 8 s. 278—280).
Arbetet på fasta anläggningar pågår planenligt. Trafiken med nya motor
vagnar kunde igångsättas vid tidtabellsskiftet i maj 1968 på linjen Kungs
ängen—Stockholm—Södertälje. Samtidigt togs den nya vagnhallen i Älvsjö
i bruk. Utöver de 90 tågsätt som redan beställts planerar SJ att i samråd
med KSL beställa ytterligare 10 tågsätt. Leverans och slutbetalning infaller
budgetåret 1971/72.
Återbetalning till AMS för
t i d i g a r e 1 a g d a beställningar
SJ har i konjunkturstimulerande syfte lagt ut beställningar på verkstadsprodukter för sammanlagt 18,7 milj. kr. Kostnaderna har förskotterats
av arbetsmarknadsstyrelsen. De utlagda beställningarna framgår av följande
sammanställning.
7* —Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 1. Bil. 8.
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Beställd materiel m. m.

Total kostnad
1 000-tal kr.

10 serveringsvagnar............................................................................................................................
Automatkoppelförberedelse på lok..............................................................................................
50 öppna 4-axliga godsvagnar.......................................................................................................
Ändring av godsvagnar.....................................................................................................................
10 rälsbilar för bantjänster.............................................................................................................
25 landsvägsbussar..................
Truckar...................................................................................................................................................
Övrigt................................................................................................................................................. .. •

6 071

597
564
072
264
887
664
2 537

3
1
1
2

18 656

Ifrågavarande materiel skulle eljest ha beställts 1969/70 och senare. SJ
utgår från att kostnaderna minskade med den särskilda kompensationen
för tidigareläggningen skall belasta företaget nämnda budgetår.
Avskrivning av investeringar i ersättningsberättigade järnvägslinjer
Under budgetåret 1969/70 beräknas investeringarna i fasta anläggningar
och inventarier på det ersättningsberättigade järnvägsnätet uppgå till 8,5
milj. kr. Beloppets fördelning på olika objektsgrupper framgår av sam
manställningen på s. 194 och följande.
Milj. kr.
1. Anläggningar som inte berör affärsbanenätet..................................................................
2. Anläggningar vid gränsstationer mellan det ersättningsberättigade nätet och
affärsbanenätet...............................................................................................................................
3. För hela SJ gemensamma anläggningar............................................................................ ..

7,2
1,2

f

0,1

8,5

Angivna belopp är inte inräknat i det begärda driftbidraget för budget
året 1969/70. SJ begär därför ett anslag på driftbudgeten av 8,5 milj. kr. för
avskrivning av investeringar i ersättningsberättigade järnvägslinjer.

Överföring av medel inom värdeminskningskontot
För att möjliggöra en utjämning i tiden av SJ:s pensionsförpliktelser har
SJ för vart och ett av budgetåren 1964/65—1968/69 bemyndigats att vid be
hov inom värdeminskningskontot fora över högst 30 milj. kr. från delkontot
för pensionsförpliktelser till slopningskontot. Styrelsen föreslår att sådant
medgivande lämnas även för budgetåret 1969/70.

Yttrande
Arbetsmarknadsstyrelsen har avgett det yttrande som redovisats un
der den allmänna översikten över vägväsendet (s. 92).
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Departementschefen
För budgetåret 1969/70 har SJ föreslagit en medelsförbrukning av 385
milj. kr. Av investeringsplanen för kommunikationsverken framgår, att
jag ansett mig böra tillstyrka en investeringsram av 366,5 milj. kr. I för
hållande till SJ:s förslag innebär detta en minskning med 18,5 milj. kr.,
varav huvuddelen avser den kostnad för tidigareläggning av vissa industri
beställningar som SJ räknat med att betala under nästa budgetår. Kungl.
Maj :t har den 6 december 1968 föreskrivit att nämnda kostnad skall belasta
innevarande budgetår samt medgett en häremot svarande vidgning av in
vesteringsramen. Med beaktande av nu nämnda förhållanden innebär den
medelsförbrukning jag tillstyrker för 1969/70 en minskning med 51,0 milj.
kr. jämfört med den beräknade förbrukningen 1968/69.
Av följande sammanställning framgår hur investeringarna i stort torde
komma att fördela sig under budgetåret 1969/70. Sammanställningen visar
också utfallet för budgetåret 1967/68 och den beräknade medelsförbruk
ningen för innevarande budgetår.
1967/68
Utfall

Bana och byggnader............
Nybyggnad och ombyggnad
av järnvägslinjer..............
Elektriska anläggningar...
Rullande materiel och sjöfartsmateriel.......................
Biltrafik....................................
Försvarsberedskap................
Inventarier m. m...................
Diverse och oförutsett....
Storstockholms lokaltrafik.
Återbetalning till AMS av
förskotterade medel.........

85,8

1968/69
Beräknad
SJ Dep.chefen
miljoner kronor
71,0

71,0

1969/70
SJ
56,9

Dep. chefen
56,9

1,1

—

—

____

____

47,6

63,2

63,2

72,7

72,7

133,6

107,9
16,0

107,9
16,0

97,3
20,4
3,0

96,3
20,4
2,3

20,0

20,0

12,5
85,4

12,5
85,4

6,8

2,5
17,2
3,5
116,8

2,0
21,6
8,8

2,0
21,6
8,8

108,3

108,3
18,7

16,8

414,9

398,8

417,5

385,0

366,5

Tyngdpunkten i investeringsprogrammet har lagts vid fortsätta rationaliseringsåtgärder och ökning av kapaciteten på huvudlinjerna. Jag har
i princip ingen erinran mot de i SJ:s investeringsprogram upptagna pro
jekten. Vad gäller de enskilda investeringsobjekten vill jag anföra följande.
Investeringarna i rullande materiel och sjöfartsmateriel beräknas till ca
en tredjedel av den ordinarie medelsförbrukningen. Jämfört med den an
tagna utgiften för innevarande budgetår innebär beräkningen för 1969/70 en
minskning med drygt 10 milj. kr. Fortsatt nyanskaffning av standardvagnar
behövs bl. a. för att kunna framföra godståg med högre hastighet. Vidare
föreligger ett ökat behov av specialvagnar av olika slag, däribland boggivagnar med stor lastförmåga för transporter av rundvirke och malm.
Investeringarna för att öka säkerheten och kapaciteten och samtidigt sän-
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ka driftkostnaderna på affärsbanenätet genom förbättrade elektriska an
läggningar ökar med ca 10 milj. kr. jämfört med innevarande budgetår. Ar
betena omfattar främst fortsatt utbyggnad av fjärrblockering och auto
matisk linjeblockering, förbättring av kontaktledningen för att möjlig
göra högre tåghastigheter och av den elektriska matningen på de tyngst
trafikerade linjerna samt införande av linjeradio.
Den förordade totala medelsförbrukningen kommer också att medge
en viss ökning av den fortlöpande förstärkningen av spåröverbyggnaden.
Arbetena omfattar främst utbyte av räler och i samband därmed upprust
ning av banan.
I likhet med vad som i viss utsträckning redan skett finner jag det ange
läget alt tillfälligt ledig kapacitet vid huvudverkstäder och bandistrikt ut
nyttjas för arbeten åt utomstående i den mån det kan ske på företagseko
nomiskt tillfredsställande villkor.
Även under nästa budgetår hänför sig en betydande del av investering
arna till de kapitalkrävande åtagandena för lokaltrafiken inom storstock
holmsområdet. Trafiken med nya motorvagnar började planenligt vid
tidtabellsskiftet i maj 1968 på linjen Kungsängen—Stockholm—Södertälje.
Samtidigt togs den nya vagnhallen i Älvsjö i bruk. Enligt gällande avtal
erhåller SJ av K SL ersättning för drift- och kapitaltjänstkostnader hänför
liga till denna trafik. Jag biträder SJ:s förslag beträffande omfattningen
av de fortsatta investeringarna för ändamålet. Under år 1969 kommer
pendeltrafiken igång på linjen Stockholm C—Märsta och ett par år senare
även på linjen Stockholm C—Västerhaninge. I prop. 1967: 1 (bil. 8 s. 186—
187) har närmare redogjorts för planerna för pendeltrafiken.
1 den av mig förordade medelsförbrukningen ingår investeringar för
8,5 milj. kr. i järnvägslinjer tillhörande det ersättningsberättigade nätet.
I överensstämmelse med tillämpade principer för beräkning av drifter
sättningen bör beloppet avskrivas omedelbart. Chefen för finansdeparte
mentet tillstyrker i annat sammanhang denna dag ett avskrivningsanslag
av 8,5 milj. kr.
För investeringar i försvarsberedskap vid SJ beräknar jag 2,3 milj. kr.
Chefen för finansdepartementet tillstyrker i annat sammanhang denna dag
ett avskrivningsanslag av 2,3 milj. kr.
Anslagsbeloppet till järnvägar m. m. har beräknats under hänsynsta
gande till att en marginal utöver ramen bör finnas för att möjliggöra en
av konjunkturmässiga eller andra skäl påkallad ökning av medelsförbruk
ningen under löpande budgetår. Anslaget torde, med beaktande av den be
räknade behållningen på anslaget vid utgången av innevarande budgetår,
böra föras upp med 382,2 milj. kr.
I likhet med vad som skett under de senaste budgetåren förordar jag,
att SJ även för budgetåret 1969/70 får i bokföringen inom värdeminskningskontot föra över högst 30 milj. kr. från delkontot för pensionsför-
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pliktelser till slopningskontot, i den mån behov föreligger därav. Det torde
böra ankomma på Kungl. Maj:t att utfärda erforderliga föreskrifter här
om.
I prop. 1967: 1 (bil. 8 s. 191) anmäldes att Kungl. Maj :t bemyndigat SJ
att under budgetåret 1966/67 med driftmedel i vissa fall inlösa egna hem,
tillhöriga vid SJ anställd, tvångsförflyttad personal samt att avsikten var
att SJ skulle erhålla motsvarande bemyndigande under budgetåret 1967/68.
Genom Kungl. Maj :ts beslut den 20 september 1968 har SJ bl. a. bemyn
digats vidta nämnda åtgärder även under budgetåret 1968/69. Ifråga
varande verksamhet bedrivs i samråd med statliga bostadsorgan och i till
lämpliga delar enligt Kungl. Maj :ts riktlinjer till arbetsmarknadsstyrelsen.
Jag avser i den mån riksdagen inte har något att erinra häremot föreslå
Kungl. Maj :t att SJ, om så befinns lämpligt, erhåller motsvarande budgetårsvisa bemyndiganden även i fortsättningen.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Järnvägar m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett
investeringsanslag av 382 200 000 kr.
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E. Luftfartsverket
Balansräkningen per den 30 juni 1968 för luftfartsverkets fond visar, att
fondens tillgångar uppgår till sammanlagt 432,6 milj. kr., varav 214,6 milj.
kr. avser mark, fältområden m. m., 61,8 milj. kr. byggnader, 124,9 milj. kr.
tele-, radio- och belysningsanläggningar samt fordon m. m. och återstoden,
31,3 milj. kr., poster av finansiell natur.
Kapitalbehållningen uppgick den 30 juni 1968 till 235,0 milj. kr. Under
budgetåret 1967/68 har behållningen ökat med 9,2 milj. kr.
Driftöverskottet under budgetåret 1967/68 uppgick till 13,6 milj. kr. mot
svarande ränta på statskapitalet. Därvid liar som inkomst räknats ett driftbidrag om 1,9 milj. kr.
Luftfartsverket
I skrivelse den 27 augusti 1968 och i anslutning därtill lämnad komplette
ring har styrelsen för luftfartsverket hemställt om investeringsanslag för
budgetåret 1969/70.
Flygplatser m. m.
Anslag

Ing. behållning

1967/68
1968/69
1969/70

......................................
verket ....................
departementschefen

18 500 000
17 500 000

8 000 000
8 000 000

15
17
35
30

300
300
900
500

000
000
000
000

Utgift

16
i26
i39
i35

300
800
900
000

000
000
000
000

1 Preliminärt belopp
Utvecklingen av luftfartsverkets rörelse

Det totala antalet landningar uppgick under år 1967 till ca 289 000, vilket
innebar en ökning från föregående år med 13 %. På verkets trafikflygplat
ser, som svarar för mer än 4/s av denna volym, var ökningen 17 % och på de
militära flygplatser som är upplåtna för civil reguljär trafik (linjefart)
9 %. Landningsfrekvensen på småflygplatserna minskade med 8 %. När
mare 3/ö av landningarna sker på de fyra största flygplatserna. Ökningen var
för Bromma 20 %, för Arlanda 19 % samt för Torslanda och Bulltofta 16 %.
Bland de övriga flygplatserna var ökningen i landningsfrekvens mest mar
kant i Sundsvall/Härnösand, Umeå, Luleå, Karlstad och Skellefteå med
mellan 27 och 33 %.
Linjefartens andel av antalet landningar utgjorde år 1967 oförändrat 23 %.
I fråga om antalet rörelser dominerar det mindre flyget. På luftfartsverkets
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trafikflygplatser svarar sålunda skol-, bruks- och privatflyget för 67 %
av det totala antalet landningar. Andelen har ökat med 2 procentenheter
sedan föregående år.
Det totala antalet av- och påstigande passagerare fortsätter att öka kraf
tigt och uppgick under år 1967 till 4,1 milj. mot 3,7 milj. år 1966, vilket
innebär en ökning med 11 %. I utrikes linjefart var ökningen 13 % och
i inrikes linjefart 18 %. Antalet passagerare i den reguljära trafiken ökade
vid Torslanda med 21 %, vid Arlanda med 15 % och vid Bromma och Bulltofta med 14 %. Antalet avresande passagerare i utrikes icke regelbunden
luftfart (chartertrafik) ökade under året med 2 % till knappt 370 000.
Denna ökning är obetydlig jämförd med utvecklingen under närmast före
gående år. Av dessa passagerare var knappt 350 000 deltagare i sällskapsresor. De vanligaste flygdestinationerna var i likhet med föregående år
medelhavsländerna, främst Spanien och Italien med 52 resp. 18 % av antalet
passagerare.
De totala kvantiteterna ankommande och avgående gods ökade under år
1967 med 12 % till 50 100 ton. Fraktmängden steg i utrikes trafik med 5 %
och i inrikes trafik med 20 %.
I fråga om transportarbetet ökade antalet av svenska företag (inkl. 3/7 av
SAS) utförda passagerarkm i linjefart med 17 %. Motsvarande ökning för
den inrikes linjefarten utgjorde 20 %. Frakttransporterna ökade med 16 %,
varvid antalet tonkm i inrikes linjefart ökade med 14 %.
Antalet flygtimmar för linjefart ökade med 10 %. Flygtiden för övrig
luftfart i förvärvssyfte minskade med 5 %. Skolflyg och privatflyg ökade
flygtiden med 30 resp. 8 %.
Vid utgången av år 1967 fanns 827 motordrivna luftfartyg i svenska luftfartygsregistret mot 780 vid utgången av föregående år. Totalt användes
346 flygplan i yrkesmässig luftfart och 481 i icke yrkesmässig luftfart (pri
vatflyg). Antalet nyregistreringar uppgick till 113 mot 88 år 1966. Ur regist
ret avfördes samtidigt 66 luftfartyg mot 88 år 1966.
Antalet gällande certifikat av olika slag uppgick vid utgången av år 1967
till 8 586, vilket innebär en ökning med 8 %. Under året utfärdades 1639
certifikat.
Riksdagen antog våren 1967 nya riktlinjer för luftfartsverkets verksam
het och organisation (prop. 1967: 57, SU 107, rskr 267). En av verkets hu
vuduppgifter skall vara att driva och förvalta statliga flygplatser för linje
fart, s. k. primärflygplatser. Under vissa angivna förutsättningar kan lands
ting, kommun eller enskild intressent anlägga, driva och förvalta flygplatser
för linjefart, s. k. sekundärflygplatser. Andra flygplatser än sådana med
linjefart skall även i fortsättningen vara en angelägenhet för dessa lokala
intressenter. Vidare uttalades bl. a. att luftfartsverket bör avveckla sitt
engagemang i de s. k. småflygfälten om företagsekonomiska skäl talar här
för.
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I anslutning till dessa uttalanden har huvudmannaskapet för flygplatserna
i Borlänge och Kristianstad under år 1967 överlåtits till kommunala in
tressenter. Vad gäller verkets småflygplatser har flygplatsen vid Norr
tälje den 1 juli 1968 överlåtits till Norrtälje stad. Vidare pågår förhandlingar
om överlåtelse av flygfälten vid Varberg och Strömstad till lokala intressen
ter.
Den nya organisationsform för verket som innefattades i förutnämnda
riksdagsbeslut var i allt väsentligt genomförd vid utgången av budgetåret
1967/68.
Enligt bokslutet för budgetåret 1967/68 uppgick luftfartsverkets intäkter,
exkl. driftbidrag, till ca 99,5 milj. kr. och kostnaderna, inkl. ränta på stats
kapitalet om 13,6 milj. kr., till ca 101,4 milj. kr. Av anslaget till driftbidrag
om 22,5 milj. kr. behövde således endast (101,4 — 99,5) 1,9 milj. kr. tas i an
språk för att åstadkomma balans mellan totala intäkter och kostnader.
Det gynnsamma rörelseresultatet får ses mot bakgrund av bl. a. en större
ökning av flygtrafiken än väntat. De totala intäkterna exkl. driftbidrag
steg med 41 % och kostnaderna exkl. ränta på statskapital med 21 %. In
täkterna av landnings- och parkeringsavgifter ökade med 20 % från 26,9
milj. kr. budgetåret innan till 32,2 milj. kr. Intäkterna av passageraravgifter
ökade från 21,8 milj. kr. till 30,2 milj. kr. eller med 38 %. Verkets totala per
sonalkostnader för perioden steg med 11 %.
Medelsiorbrukning under budgetåren 1967/68—1969/70

För budgetåret 1967/68 fastställdes investeringsramen ursprungligen till
16,2 milj. kr. I december 1967 medgav Kungl. Maj :t en höjning av ramen
till 29,7 milj. kr. Av höjningen hänförde sig 13 milj. kr. till markförvärv
för den nya flygplatsen i Malmöregionen. Någon utbetalning av detta belopp
har dock inte skett under budgetåret. Medelsförbrukningen uppgick till 16,3
milj. kr.
För budgetåret 1968/69 har investeringsramen fastställts till 19,5 milj. kr.
I samråd med arbetsmarknadsstyrelsen har luftfartsverket lagt ut beställ
ningar av investeringsnatur i sysselsättningsfrämjande syfte för en kostnad
av totalt 0,8 milj. kr. För att täcka kostnaden har en vidgning av investerings
ramen medgivits med motsvarande belopp. Luftfartsverket har anmält att en
ytterligare vidgning av ramen till 26,8 milj. kr. senare torde behövas för
att täcka viss del av kostnaderna för nyssnämnda markförvärv.
För budgetåret 1969/70 föreslår verket en investeringsram av 39,9 milj. kr.
efter avdrag av de kommunala bidrag som enligt riksdagens beslut skall
utgå till investeringarna. Av beloppet avser 6,5 milj. kr. resterande del av
nämnda markförvärv.
Investeringsprogram

Av följande sammanställning framgår total faktisk resp. beräknad me
delsförbrukning för budgetåren 1967/68—1969/70.
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Faktisk utgift
1967/68

Beräknad utgift
1968/69

1969/70

tusental kronor
Markförvärv.....................................................................
Flygfältsbyggen..............................................................
Byggnader.........................................................................
Belysningsanläggningar...............................................
Fordon, maskiner, redskap.........................................
Radioanläggningar och teleutrustning..................
Utrustning för flygväderlekstjänsten.....................

—

............
............
............
............
............
............

5
3
2
3

870
710
720
310
500
180

16 290

6
3
5
5
1
4

500
880
270
250
600
200
100

x26 800

6
11
8
2
4
6

500
350
520
960
000
200
330

*39 860

1 Exkl. kommunala bidrag.

Av styrelsens redogörelse för de olika objekten framgår följande.
För det fortsatta utredningsarbetet angående nytt stationsområde på Ar
landa flygplats behövs 2,8 milj. kr. Trafikprognosen för flygplatsen visar
att nuvarande stationsanläggning blir otillräcklig och måste ersättas av
en ny senast år 1974. Intill dess måste ytterligare åtgärder vidtas. För bud
getåret 1969/70 bedömer verket att ett belopp av 1 milj. kr. går åt för pro
jektering av ökade hallutrymmen och påbörjande av dessa arbeten.
För budgetåret 1968/69 har upptagits medel för anläggning av uppställ
ningsplatser för flygplan. På budgetåret 1969/70 beräknas falla 0,19 milj.
kr. av statens kostnadsandel. Vidare beräknas 0,65 milj. kr. för komplette
ring av belysningsanläggningar för kategori Il-landningar och för slutbetal
ning av markrörelseradar.
Ytterligare uppställningsplatser behövs utöver de platser som är aktuella
under 1968/69. Inom det nya stationsområdet planeras 8 platser under de två
närmaste budgetåren för en total kostnad av 5 milj. kr. Härav beräknas 3
milj. kr. behövas under 1969/70. Vidare krävs ökat utrymme för uppställ
ning av rampmateriel samt iordningställande av ytterligare bilparkerings
platser och vindskydd. Behovet av kontorsutrymmen för uthyrning till bl. a.
utländska flygföretag medför att ytterligare en kontorsbarack måste upp
föras. Slutligen behöver bana 26 utrustas med en VASIS-anläggning och
en bansynviddmätare anskaffas. Kostnaderna för nu angivna arbeten be
räknas till 1,1 milj. kr. De totala kostnaderna för investeringar på Arlanda
under 1969/70 uppgår således till drygt 8,7 milj. kr.
På Bromma flygplats planeras en passagerargång och ett vindskydd,
komplettering av belysningsanläggningar för kategori I-landningar samt
ersättningsanskaffning av viss radiokommunikationsutrustning. Kostna
derna beräknas till totalt 0,51 milj. kr.
På Torslanda flygplats pågår utbyggnad av stations- och driftområdet
samt installation av utrustning för snabbomkoppling av elkraft. För dessa
arbeten beräknas 1,1 milj. kr. Härutöver räknar verket med att bygga yt
terligare två uppställningsplatser samt uppföra en särskild byggnad för
avlopps- och rengöringsanordningar och en byggnad för sandförråd. Vidare
behövs vissa ombyggnadsarbeten i fraktbyggnaden, utbyggnad av skydds
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rum samt installerande av en byvindmätare. De totala kostnaderna för
dessa nya objekt beräknas till 1,3 milj. kr.
För påbörjande av arbetena på den nya flygplatsen vid Stump beräknas
statens kostnader inkl. fortsatt projektering till 7,3 milj. kr. under bud
getåret 1969/70. Härav utgör 6 milj. kr. fältarbeten.
På Luleå flygplats räknas med 0,2 milj. kr. för pågående arbeten med ut
byggnad av stationsbyggnaden m.m. För utbyte av en ILS-glidbanesändare beräknas 0,5 milj. kr.
I den reguljära inrikestrafiken avser SAS att sätta in jetflygplan av
typ DC-9-20. Flygföretagens investeringar i nya flygplan medför behov
av anläggningsinvesteringar på flygplatserna såsom förlängning till 1 800 m
och förstärkning av banor, utbyggnad av stationsbyggnader samt åtgärder
avseende fältbelysning. Verket har i sin långtidsplanering funnit det
ändamålsenligt att koncentrera nödvändiga investeringar budgetårsvis till
olika flygplatser efter en viss prioritetsordning med början på Jönköping
och Umeå flygplatser.
För Jönköpings flygplats räknas sålunda med investeringar om totalt
ca 3,7 milj. kr. Häri ingår banförlängning och utökning av stationsplattan
med därtill hörande belysningsanläggningar, ny väntplats för flygplan, ut
byggnad av vatten- och avlopp, utökning av stationsbyggnad och driftbygg
nad, uppförande av ett kallgarage med sandförråd, komplettering för kate
gori I-landningar i två riktningar, anskaffning av långvågsradiofyrar samt
flyttning av en ILS-kurssändare.
På Umeå flygplats upptas investeringar avseende förlängning av banan
och utökning av stationsplattan, utökning av stationsbyggnad och varm
garage med två platser samt uppförande av byggnader för ramptjänst och
sandförråd. De totala kostnaderna beräknas till ca 2,4 milj. kr.
På Sundsvall/Härnösands flygplats behöver en väntplats anläggas intill
norra banänden. Vidare behövs en byggnad för sandförråd och ersättnings
anskaffning av viss radiokommunikationsutrustning. De sammanlagda
kostnaderna beräknas till 0,29 milj. kr.
Komplettering för kategori I-landningar och anskaffning av en dagmolnhöjdinätare på Karlstads flygplats beräknas kosta 0,27 milj. kr.
För utökning av driftbyggnaden på Visby flygplats samt för anskaffning
av teleinstrument i kontrolltornet och en ny automatpejl beräknas 0,48
milj. kr.
På Skellefteå flygplats behöver belysningsanläggningarna kompletteras
för kategori I-landningar. Vidare bör uppföras en automatiskt fungerande
reservkraftanläggning då reservkraft f. n. saknas. Inklusive anskaffning av
en byvindmätare beräknas kostnaderna uppgå till 0,35 milj. kr.
Ett kallgarage och en byggnad för sandförråd samt komplettering av
belysningsanläggningar för kategori I-landningar på Kiruna flygplats beräk
nas kosta 0,21 milj. kr.
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På Halmstads flygplats uppförs en ny byggnad för trafikledning. För
1969/70, då arbetena avses bli avslutade, beräknas statens andel av kost
naderna uppgå till 0,34 milj. kr.
För en ramptjänstbyggnad på Ronneby flygplats beräknas 0,07 milj. kr.
För ombyggnader av flygsäkerhetstjänstens lokaler vid olika flygplatser
beräknas 0,1 milj. kr.
Den pågående kompletteringen till civil standard av fältbelysningsanläggningar vid de militära flygplatserna beräknas i huvudsak kunna avslutas
under budgetåret 1969/70. Härför behövs 0,48 milj. kr., varav 0,38 milj. kr.
går åt till materielanskaffning och merkostnad för komplettering och ut
ökning av redan beställda anläggningar på vissa flygplatser samt 0,1 milj.
kr. för utbyggnad av en inflygningslinje vid Ängelholms flygplats till kate
gori I-standard.
Vissa arbeten och anläggningar, främst avseende radioanläggningar, hän
för sig till de fyra flyginformationsregionerna (FIR).
För Sundsvall FIR beräknas totalt 0,08 milj. kr. för en ny radiokanal
och ersättningsanskaffning av radiokommunikationsutrustning.
För Stockholm FIR — Arlanda flygplats — beräknas gå åt 0,1 milj. kr.
till anskaffning av manöverutrustning för interfon. För komplettering av
radarpresentationssystemet vid flygplatsen behövs totalt 0,6 milj. kr. varav
0,2 milj. kr. faller på budgetåret 1969/70.
För Malmö FIR har under tidigare budgetår beviljats 1 milj. kr. för be
ställning av en ny primärradar för övervakning av luftrummet i södra Sve
rige. Med hänsyn till ökade krav på trafikledningen i detta område har det
blivit nödvändigt att ställa högre prestandakrav på denna radar än som
ursprungligen avsetts. Tillsammans med erforderlig länköverföring från
stationen till kontrollcentralen beräknas anläggningen komma att kosta
4 milj. kr. För 1969/70 behövs ytterligare 2,4 milj. kr. utöver tidigare bevil
jade 1 milj. kr.
För delbetalning av sekundärradaranläggning som beställts under bud
getåret 1968/69 beräknas 0,8 milj. kr. Inom Malmö FIR behöver vidare area
nätet utökas med en kanal och telefaxutrustningen bytas ut. Kostnaderna
härför beräknas till 0,19 milj. kr.
För Göteborgs FIR begärs medel för modifiering av befintlig pejl vid Torslanda flygplats, nya radiokanaler samt anskaffning av telefaxutrustning.
Kostnaderna beräknas till totalt 0,19 milj. kr.
För navigering i den reguljära luftfartens flygvägssystem pågår installe
ring av ultrakortvågsfyrar (VOR). För installation av en ny sådan anlägg
ning och för komplettering och modernisering av en äldre anläggning samt
för utrustning för avståndsmätning (DME) beräknas under budgetåret
1969/70 0,68 milj. kr. För ersättningsanskaffning av långvågsradiofyrar be
räknas 0,15 milj. kr.
För anskaffning av fordon, maskiner och redskap begärs 4 milj. kr. varav
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2,5 milj. kr. avser ersättningsanskaffning av bl. a. snöslungor och sop
maskiner till vissa flygplatser. För nyanskaffning beräknas 1,5 milj. kr.
vari ingår bl. a. bromsmätningsvagnar till Jönköpings, Norrköpings, Visby
och Umeå flygplatser samt två fläktsopmaskiner till Visby flygplats.
För diverse mindre arbeten på olika flygplatser beräknas sammanlagt 1,6
milj. kr. fördelade inom flertalet objektgrupper.
De sammanlagda kostnaderna för här redovisade arbeten uppgår till 49,5
milj. kr. Härav avser 25,6 milj. kr. sådana objekt för vilka kommunala
bidrag skall utgå. De kommunala bidragen beräknas uppgå till samman
lagt 9,6 milj. kr. utgörande 37,5 % av angivet belopp. Återstoden (49,5 —
9,6) 39,9 milj. kr. faller på staten och överensstämmer med den investe
ringsram som luftfartsverket räknat med för 1969/70.
Yttranden
Arbetsmarknadsstyrelsen har avgett det yttrande som redovisats under
den allmänna översikten över vägväsendet (s. 92).
Linjeflyg AB (LIN) framhåller att det, trots den försening av en mer
allmän jettrafik i inrikes linjefart som torde följa av statsmakternas beslut
om förbud på Bromma för trafik med DC-9-20, förblir lika angeläget att
flertalet planerade objekt kommer till stånd.
Utöver de objekt luftfartsverket tagit upp anser LIN det nödvändigt att
beläggningsarbeten utförs på stationsplattformen på Bromma flygplats.
I fråga om Sundsvall/Härnösands flygplats bör en banförlängning förberedas.
Vad gäller navigeringsanläggningar framhåller bolaget önskemålet om
ILS dels på Kristianstads flygplats, dels för sekundärinflygningsriktningen
på Sundsvall/Härnösands flygplats. Vidare bör de trafikerade flottilj flyg
platserna successivt utrustas med ILS.
Bolaget finner det allmänt önskvärt att en långsiktig plan görs upp för
komplettering av ljusanläggningarna för flygplatsernas huvudinflygningsriktningar till kategori Il-standard samt för utrustning av sekundärinflygningsriktningarna med ljusanläggningar av kategori I-standard. Vidare vore
en snabbare utbyggnadstakt i vad avser VOR/DME önskvärd. Beträffande
fordon m. m. framhålles bl. a. nödvändigheten av att snöröjningsberedskapen
förbättras på de norrländska flygplatserna liksom att dessa utrustas med
bandfordon för räddningstjänsten.
Scandinavian Airlines System (SAS) understryker nödvändigheten av
att vissa delar av det kommande stationsområdet på Arlanda flygplats sna
rast kan tas i anspråk. Utöver vad luftfartsverket föreslagit för Arlanda
hemställer konsortiet att en ILS-anläggning anskaffas för bana 26.
På Torslanda flygplats bör medel anvisas för en ytterligare temporär
utbyggnad av Torslanda i avvaktan på att Göteborgs flygplatsfråga slut
giltigt löses.
SAS föreslår vidare i fråga om Luleå flygplats breddning av taxibanor
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och ytterligare utbyggnad av stationsplattformen så att trafik med DC-8
och motsvarande flygplan vid behov kan utföras. Vidare bör bana 32 utrus
tas med högintensiva inflygningsljus.
Ett starkt behov av högintensiva inflygningsljus föreligger enligt före
tagets bedömning också på Norrköpings, Jönköpings och Kiruna flygplat
ser. Jettrafiken nödvändiggör vidare att VASIS anskaffas till Norrköping
och Jönköping.
Departementschefen
I prop. 1968: 1 (bil. 8 s. 155) förordades en medelsförbrukning under luft
fartsverkets fond för innevarande budgetår av 19,5 milj. kr. Efter fram
ställning av luftfartsverket har Kungl. Maj:t den 6 december 1968 medgett att investeringsramen ökas till 20,3 milj. kr. Luftfartsverket har an
mält att en ytterligare höjning av investeringsramen till 26,8 milj. kr.
torde erfordras för markförvärv för den nya flygplatsen vid Stump.
För budgetåret 1969/70 har luftfartsverket räknat med en total investeringsomslutning om 49,5 milj. kr. varav 25,6 milj. kr. för arbeten som
förutsätter medverkan från kommuner enligt de normer för vilka redogjorts
i prop. 1967:57 (s. 48). Efter avdrag för kommunernas andel av kost
naderna uppgår statens del av det totala investeringsbeloppet till 39,9 milj.
kr. Som framgår av investeringsplanen för kommunikationsverken har jag
för luftfartsverket ansett mig böra förorda en investeringsram av 35 milj.
kr. Detta motsvarar den statliga andelen av en investeringsvolym av sam
manlagt 44,1 milj. kr.
Innan avtal träffats om bidrag till de objekt som kan rymmas inom den
angivna ramen kan någon exakt fördelning på objektsgrupper eller flyg
platser av det tillgängliga medelsutrymmet inte göras. Av följande sam
manställning framgår dock hur investeringarna i stort beräknas komma att
fördela sig under budgetåret 1969/70. Sammanställningen visar också ut
fallet för budgetåret 1967/68 och den beräknade medelsförbrukningen för
innevarande budgetår.

Markförvärv...................................................
Flygfältsbyggen.............................................
Byggnader......................................................
Belysningsanläggningar..............................
Fordon, maskiner, redskap.........................
Radioanläggningar och teleutrustning...
Utrustning för flygväderlekstjänsten. ...
1 Exkl. kommunala bidrag

1967/68
Utfall

1968/69
Beräknad

1969/70
Dep.chefen
Verket
tusental kronor

_

6 500

870
710
720
310
500
180

3 880
5 270
5 250
1 600
4 200
100

16 290

»26 1100

5
3
2
3

6 500
11 350
8 520
2 960
4 000

6 500

6 200

330

6 000
200

*39 860

135 000

9 800
7 400
2 600
2 500
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I den beräknade investeringsvolymen ingår 20,3 milj. kr. för förut an
mälda arbeten som pågår eller kommer att påbörjas under innevarande bud
getår. Till de senare hör iordningställande av uppställningsplatser, kom
plettering av belysningsanläggningar m. m. på Arlanda. Den närmare igångsättningstidpunkten för dessa arbeten är beroende av att avtal kan träffas
med de kommunala intressenterna om bidrag till kostnaderna. För slutfö
rande av arbetena under nästa budgetår beräknar jag 0,8 milj. kr.
Sedan våren 1967 pågår utredningsarbete som avser ny stationsbyggnad
och nytt stationsområde på Arlanda. Enligt den plan som luftfartsverket
redovisat för Kungl. Maj :t skall en förberedande utredning vara avslutad
under hösten 1969. För nästa budgetår har jag tagit upp 2,8 milj. kr. för
detta ändamål samt för påbörjande av mera detaljerade utredningar rö
rande de nya anläggningarna.
Under budgetåret 1969/70 avses de egentliga byggnadsarbetena påbörjas
på den nya flygplatsen vid Stump. Totalt beräknar jag härför 13,8 milj. kr.,
varav 6,5 milj. kr. för den andra etappen i markförvärvet.
För de arbeten som pågår vid flygplatserna i Göteborg, Luleå och Halm
stad har jag totalt beräknat 1,6 milj. kr. Vidare har jag räknat med 1,3 milj.
kr. för tidigare beställd sekundärradar och för fortsatt förbättring av inflyg
nings- och landningsförhållandena på de militära flygfält som är upplåtna
för reguljär civil trafik.
För övriga investeringar har jag tagit upp sammanlagt 14,7 milj. kr. Här
av har jag för mindre arbeten på diverse flygplatser samt för anskaffningav fordon, maskiner och redskap beräknat 3,9 milj. kr. För ombyggnad i
säkerhetstjänstens lokaler samt för gemensamma radioanläggningar och
gemensam teleutrustning har jag räknat med 4,0 milj. kr., varav 2,4 milj.
kr. för en ny primärradaranläggning inom Malmö FIR. Återstående in
vesteringar om 6,8 milj. kr. motsvarar statens andel av de investeringar
till vilka kommunala bidrag skall utgå. Häri ingår bl. a. ytterligare upp
ställningsplatser och projekteringsarbete avseende en mindre del av sta
tionsbyggnaden inom det blivande nya stationsområdet på Arlanda. På flyg
platserna i Jönköping och Umeå räknar jag med vissa kapacitetsförstärkande investeringar i form av bl. a. banförlängning och utökning av stationsanläggningarna. Vidare har jag räknat med vissa mindre investeringar på
flygplatserna i Luleå, Skellefteå, Sundsvall/Härnösand, Karlstad och Visby.
Anslaget till flygplatser m. m. har beräknats under hänsynstagande till
att en marginal utöver ramen bör finnas för att möjliggöra en av konjunktnrmässiga eller andra särskilda skäl påkallad ökning av medelsförbruk
ningen under löpande budgetår. Med hänsyn till den beräknade behåll
ningen på anslaget vid utgången av innevarande budgetår bör anslaget fö
ras upp med 30,5 milj. kr.
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Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Flygplatser m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett
investeringsanslag av 30 500 000 kr.
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II. Statens allmänna fastighetsfond
I skrivelse den 20 augusti 1968 har byggnadsstyrelsen hemställt om investeringsanslag för budgetåret 1969/70.

Byggnadsarbete11 för länsstyrelserna
Ing. behållning

1967/68
1968/69
1969/70

......................
......................................
byggnadsstyrelsen
departementschefen

6 828 000
2 860 000
28 000
28 000

Anslag

3 400
900
5 947
5 947

000
000
000
000

Utgift

7
!3
15
*5

366
732
975
975

000
000
000
000

1 Preliminärt belopp

Byggnadsstyrelsen
De i prop. 1968: 1 (bil. 8) angivna kostnadsramarna har, som framgår
av investeringsplanen, i vissa fall ökats beroende på den allmänna byggnadskostnadsstegringen, som för perioden 1.4.1967—1.4.1968 uppgår till 3 %.
Kostnadsramen för landsstatshus i Falun, etapp V, har höjts med 75 000
kr. utöver index för att täcka kostnaderna för komplettering av ventilationsanläggningen. Kostnadsramen för landsstatshus i Örebro har på grund av
tillkommande projekteringskostnader höjts med 35 000 kr. utöver index.
Å andra sidan har kostnadsramarna för vissa objekt kunnat sänkas med
sammanlagt 479 000 kr.
Aktuella igångsättningar av byggnadsföretag under budgetåret 1968/69
är nybyggnad av skyddsrum för länsstyrelsen i Halmstad och ytterligare
tillbyggnad till landsstatshuset i Umeå, vilka objekt redovisades i prop.
1967: 1 (bil. 13, s. 129 och 130).
Huvudhandlingar för nybyggnad för länsförvaltningen i Linköping be
räknas redovisas för Kungl. Maj :t under januari 1969 och arbetet beräknas
påbörjas under budgetåret 1969/70.
Departementschefen
Jag beräknar medelsbehovet för budgetåret 1969/70 i enlighet med föl
jande investeringsplan. Frågan om nybyggnad för länsförvaltningen i Lin
köping får prövas sedan huvudhandlingar inlämnats till Kungl. Maj :t.
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Investeringsplan
(1 OOO-tal kr.)

Kostnadsram
Byggnadsobjekt
1.4.67

Falun, landsstatshus, etapp IV .
1 850
Falun, landsstatshus, etapp V. . .
2 650
Härnösand, landskontorsbyggnad 3 560
Härnösand, förvaltningsbyggnad
2 530
Luleå, landsstatshus, tillbyggnad 5 250
Örebro, landsstatshus...................
8 580
Karlstad, tillbyggnad av landsstatshus........................................... 10 650
Jönköping, landsstatshus...........
2 900
Göteborg, om- och tillbyggnad av
landsstatshus.................................
4 500
Härnösand, ombyggnad av gamla
landsstatshuset.............................
1 275
Umeå, om- och tillbyggnad av
landsstatshus.................................
1 339
Halmstad, skyddsrum för länsstyrelsen..........................................
395
Linköping, landsstatshus.............. 12 360
Umeå, datakontor...........................
1 700
Gävle, nybyggnad för datakontor m. m.........................................
4 265
Kristianstad, ombyggnad för datakontor..........................................
575
Mariestad, ombyggnad för datakontor..............................................
615
Västerås, ombyggnad för datakontor..............................................
450
Falun, ombyggnad för datakontor
375
Härnösand, ombyggnad för datakontor..............................................
684
Malmö, ombyggnad för datakontor......................................................
612

67 115

Medelsförbrukning

Faktisk
1.4.68 t. o. m. Beräknad för
30.6.68 1968/69 1969/70
1 850
2 725
3 545

1 799
2 615
3 455

100

10

90

—

2 510
5 000
8 700

2 480
4 808
8 545

30
192
150

—

10 600

10 201

380

2 900

2 793

4 500

51

Bygg Färdig
start !ställande
mån/år mån/år

3.62
12.63
5.61

4.63
2.65
3.63

5

2.63
8.63
2.65

1.65
7.66
11.67

19
7

1.66

100

11.65

8.67
5.67

4 237

250

13

12.65

7.67

1 275

1 080

100

95

2.64

12.68

1 845

—

600

1 100

4.69

12.69

405
12 730
1 700

46
—

1 543

350
700
140

9
4 700
17

9.68
12.69
10.65

3.69
4.71
9.66

4 225

4 134

91

—

10.65

8.67

575

496

79

—

11.65

5.66

575

507

68

—

1.66

6.66

450
355

415
342

35
13

—

1.66

—

11.65

9.66
5.66

640

605

35

—

1.66

9.66

612

434

178

11.65

9.66

67 717

50 535

3 732

—

5 975

Jag hemställer, att Knngl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Byggnadsarbeten för länsstyrelserna för budget
året 1969/70 anvisa ett investeringsanslag av 5 947 000 kr.
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IV. Statens utlåningsfonder
Statens lånefond för den mindre skeppsfarten
Statens lånefond för den mindre skeppsfarten inrättades år 1939 (prop.
119, SU 126, rskr 210). Fonden har till syfte att genom lånestöd främja en
från allmän synpunkt önskvärd förnyelse av rikets bestånd av fartyg med en
bruttodräktighet av högst 500 registerton. Lån ur fonden beviljas av en
särskild nämnd, lånenämnden för den mindre skeppsfarten. Låneverksamheten regleras genom kungörelsen den 6 juni 1957 (nr 340) om statens lå
nefond för den mindre skeppsfarten.
Statens lånenämnd för den mindre skeppsfarten
Under budgetåret 1967/68 beviljade lånenämnden 11 lån om sammanlagt
12,9 milj. kr. Motsvarande belopp utgjorde under budgetåren 1965/66 och
1966/67 5,1 resp. 11 milj. kr.
Kapitaltillgångarna på fonden uppgick den 30 juni 1968 till 52,8 milj.
kr., varav 40,6 milj. kr. utgjorde utestående lån.
Efter samråd med arbetsmarknadsstyrelsen har nämnden under år 1967
lämnat lån om 6,1 milj. kr. för fartygsbyggen vid de mindre varven. Nämn
den förutser att under budgetåret 1968/69 4 milj. kr. av dessa lån kommer
att tillföras de medel som under året kan disponeras för nya lånebeslut.
För innevarande budgetår beräknas 10,7 milj. kr. stå till förfogande för
utlåning. Vid ingången av budgetåret förelåg ett negativt saldo av 0,8 milj.
kr. Förutom de i det föregående nämnda 4 milj. kr. förutses 7,5 milj. kr.
inflyta i amorteringar.
Den framtida efterfrågan på lån ur fonden är enligt nämnden svår att
förutse bl. a. med hänsyn till lönsamhetsutvecklingen i synnerhet för de
äldre torrlastfartygen. En viss förbättring av fraktmarknaden för dessa
fartyg synes dock ha inträtt, vilket kan öka efterfrågan på lån. En ytterli
gare modernisering av det mindre tonnaget är enligt nämndens mening i
hög grad påkallad om denna del av handelsflottan skall kunna hävda sig i
konkurrensen. Förnyelsen torde i stor utsträckning komma att inrikta sig
på större och bättre utrustade fartyg.
Under budgetåret 1969/70 förutser nämnden att ca 12 milj. kr. kommer
att kunna disponeras för utlåning. Detta belopp torde sannolikt komma
att betydligt understiga behovet.
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Nämnden föreslår, att till lånefonden anvisas ett investeringsanslag av
2 milj. kr. för budgetåret 1969/70.
Departementschefen
Utredningen rörande lånefonden för den mindre skeppsfarten torde bli
avslutad inom kort. Vid utgången av innevarande budgetår beräknas de för
utlåning disponibla medlen uppgå till ca 4,4 milj. kr. Under nästa budget
år beräknas 7,5 milj. kr. komma att återbetalas i amorteringar. Totalt bör
följaktligen nära 12 milj. kr. stå till förfogande för utlåning under budget
året 1969/70. Jag förordar, att anslaget förs upp med ett formellt belopp om
1 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Statens lånefond för den mindre skeppsfarten för
budgetåret 1969/70 anvisa ett investeringsanslag av 1 000 kr.
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V. Fonden för låneunderstöd
Garanti till Aktiebolaget Aerotransport för 1968/69
I enlighet med riksdagens bemyndigande (prop. 1965: 1 bil. 8 s. 300, SU
9, rskr 95) har Kungl. Maj :t genom beslut den 5 november 1965 på oföränd
rade villkor godkänt en förlängning för perioden den 1 oktober 1965—den
30 september 1970 av dels överenskommelsen den 20 augusti 1959 mellan
Sverige, Danmark och Norge om ekonomisk garanti till de i konsortiet Scandinavian Airlines System samverkande skandinaviska luftfartsbolagen,
dels tilläggsöverenskommelsen den 18 juni 1963 till nämnda överenskom
melse. Avtalet mellan berörda stater om fortsatt ekonomisk garanti un
dertecknades den 31 augusti 1966. Avtalet innebär att Aktiebolaget Aero
transport under ifrågavarande period erhåller en årlig garanti intill högst
7,5 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Garanti till Aktiebolaget Aerotransport för 1968/69
för budgetåret 1969/70 anvisa ett investeringsanslag av
7 500 000 kr.
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VII Fonden för förlag till statsverket
Förskott till vissa plankostnader m. m.
Ing. behållning

1967/68 ......................................
1968/69 ......................................
1969/70 planverket ...........
departementschefen

. 426 000
. . 574 000
150 000
153 000

Utgift

Anslag

1 500 000
1 500 000

2 200 000
2 700 000

1
M
i2
>2

352
921
350
800

000
000
000
000

1 Preliminärt belopp

1 byggnadslagen (132 §) föreskrivs att kostnaderna för upprättande eller
ändring av regionplan och för regionplaneförbunds verksamhet i övrigt skall,
intill dess planen fastställs, betalas av förbundsmedlemmarna eller av stats
medel enligt vad Kungl. Maj :t bestämmer. Medel till förskott till region
planer har sedan budgetåret 1947/48 anvisats under förevarande anslag
(prop. 1947: 245, SU 205, rskr 393, prop. 1948:1 bil. 27 s. 128, SU 71, rskr
162).
Statens planverk
Förutsatt att statens förskottsvis lämnade stöd till regionplaneringen i fort
sättningen skall följa samma principiella riktlinjer som hittills, har plan
verket uppskattat behovet av förskottsmedel under budgetåret 1969/70 till i
runt tal 2 350 000 kr. Detta innebär att anslaget skulle behöva tillföras
2 200 000 kr.
Departementschefen
Jag beräknar medelsåtgången under anslaget till 2,8 milj. kr. Med hän
syn till behållningen på anslaget bör detta uppföras med 2,7 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen
att till Förskott till vissa plankostnader m. m. för bud
getåret 1969/70 anvisa ett investeringsanslag av 2 700 000 kr.
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Vill. Diverse kapitalfonder
A. Statens vägverks förrådsfond
Balansräkningen per den 30 juni 1968 för vägverkets förrådsfond visar,
att fondens tillgångar uppgår till sammanlagt 540,4 milj. kr., varav 129,7
milj. kr. avser fastigheter m. m., 361,6 milj. kr. maskiner m. m., 0,4 milj. kr.
reservbromateriel, 5,9 milj. kr. grustag, 2,8 milj. kr. förråd av väglagningsämnen samt 28,9 milj. kr. effektförråd. Återstående 11,1 milj. kr. utgör till
gångar av finansiell natur.
Kapitalbehållningen, inkl. balanserade medel, uppgår till 250,1 milj. kr.
Under budgetåret 1967/68 har behållningen minskat med 2,5 milj. kr.
I enlighet med för fonden gällande bestämmelser har överskott på fon
dens kapital beräknats efter 5,75 % av den på fonden under budgetåret
1967/68 redovisade genomsnittliga kapitalbehållningen. Det sålunda beräk
nade överskottet har för budgetåret 1967/68 uppgått till totalt ca 14,4 milj.
kr. som tillgodoförts driftbudgetens inkomster under posten Övriga diverse
kapitalfonder.

Statens vägverk
I skrivelse den 19 augusti 1968 och i anslutning därtill lämnad komplette
ring har styrelsen för statens vägverk hemställt om investeringsanslag för
budgetåret 1969/70.

Vägmaskiner m. m.
Ing. behållning

1967/68 ........................................
1968/69 ........................................
1969/70 verket
......................
departementschefen

.

6 100 000
4 800 000

Anslag

41
‘55
73
59

700
900
700
800

000
000
000
000

Utgift

43 000
260 7 0 0
267 000
254 4 0 0

000
0 00
000
0 00

1 Varav 5,7 milj. kr. på tilläggsstat
2 Preliminärt belopp

Medelsförbrukning under budgetåren 1967/68—1969/70

För budgetåret 1967/68 var investeringsramen 43,0 milj. kr. Medelsför
brukningen uppgick till samma belopp.
För budgetåret 1968/69 har, sedan riksdagen anvisat 5,7 milj. kr. på tillläggsstat (prop. 1968:155, SU 188, rskr 398), investeringsramen genom
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Kungl. Maj:ts beslut den 13 december 1968 vidgats till 60,7 milj. kr. Verket
räknar med att ramen kommer att utnyttjas helt.
För budgetåret 1969/70 föreslår verket en medelsförbrukning av 67
milj. kr.
Investeringsprogram

Investeringsprogrammet för förrådsfonden under budgetåren 1967/68—
1969/70 framgår av följande sammanställning.
Beräknad utgift
Faktisk utgift
1969/70
1968/69
1967/68
tusental kronor
5 856
33 263
3 788
79

Garage- och förrådsbyggnader m. m.
Motorfordon och vägmaskiner m. m.
Flytande materiel...................................
Reservbromateriel...................................
Grustag m. m............................................
Diverse och oförutsett..........................

6
45
6
1

000
750
800
530

6 000
54 900
5 000
600

9

620

500

42 995

60 700

67 000

Beträffande de olika objektsgrupperna anför verket följande.
Garage- och förrådsbyggnader m. m.
Medelsbehovet under budgetåret 1969/70 för att avsluta tidigare påbör
jade byggnadsföretag beräknas till 1,9 milj. kr. För påbörjande av nya
större objekt avsedda att ersätta och komplettera äldre byggnader beräknas
2,7 milj. kr. För smärre om- och tillbyggnader, markförvärv, konsultkostna
der m. m. beräknas 1,4 milj. kr.
Motorfordon och vägmaskiner m.m.
I följande sammanställning redovisas verkets maskin- och fordonspark
samt verkets anskaffningsprogram.
Beräknat
innehav
1.7.1969

Lastbilar..............................
Person- och paketbilar. .
Traktorer, terrängvagnar
Väghyvlar...........................
Vägvältar............................
Krossar................................
Sorteringsverk...................
Generatoraggregat............
Skoplastare.........................
Kompressorer....................

1 225
780
60
960
290
200
180
280
620
485

Beräknad
överåriga
utrangering
under
1969/70
1969/70
antal

Beräknad
anskaffning
1969/70

225
155
10
50
35
30
20
60
40
115

200
155
10
50
25
10
20
45
40
55

309
258
13
38
112
—

81
111
71
174

Utöver i sammanställningen redovisade fordon och maskiner, för vilka
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investeringsutgifterna beräknas till ca 45 milj. kr., tar verket upp ett be
lopp av 9,9 milj. kr. för anskaffning av diverse maskiner m. m. enligt föl
jande.
För budgetåren 1966/67 och 1967/68 har anskaffats asfalt- och oljegrusmaskiner för en total kostnad av 3,2 milj. kr. För budgetåret 1969/70 har
beräknats ny- och ersättningsanskaffning för en kostnad av 2,8 milj. kr.
För anskaffning av fyra stora dumpervagnar och två motorschaktvagnar
beräknas 1,9 milj. kr. Till gruppen diverse maskiner har vidare bl. a. hän
förts släpvagnar, schakt- och planeringsmaskiner, bandtranportörer, el
centraler, betongmaskiner, målningsmaskiner, snöslungor, verkstadsmaski
ner m. m. Verket finner det inte möjligt att för närvarande upprätta någon
detaljerad investeringsplan för dessa maskinslag, men beräknar samman
lagt ca 4,3 milj. kr. för dessa ändamål. För anskaffning av utrustning för
automatisk databehandling, fotogrammetri m. m. behövs under budget
året 1969/70 0,9 milj. kr.
Verket hemställer om bemyndigande att för vartdera av budgetåren 1971/
72 och 1972/73 påtaga sig ett betalningsansvar intill ett belopp av 35,0 milj.
kr. för leveranser till maskincentralförrådet.
Tidigare har verket l. o. m. budgetåret 1970/71 erhållit motsvarande bemyndiganden intill ett belopp av 30,0 milj. kr. Höjningen av beloppsgränsen krävs för att verket skall kunna genomföra rationella maskinupphand
lingar med möjligheter till bättre långsiktig planering och förmånligare pri
ser.
Färjor m. m.
Verkets förslag till investeringsplan för färjor m. m. upptar ersättningsoch nyanskaffning för 5,0 milj. kr., varav 2,3 milj. kr. avser färdigstäl
lande av tidigare påbörjade färjor och 2,7 milj. kr. påbörjande av nya fär
jor samt diverse ombyggnadsarbeten.
Antalet fordon på färjlederna i Stockholms och Göteborgs skärgårdar
ökar för varje år. Denna ökning omfattar även vinterhalvåret, varför flera
isgående färjor behöver anskaffas till lederna Vaxholm och öckerö.
Den nuvarande färjan på Seskaröleden i Norrbottens län har visat sig
vara för svag för den is som förekommer, vilket medför avbrott i trafiken.
Förhållandena är särskilt svåra under förvintern innan isen lagt sig. Den
nuvarande färjan bör, sedan en ny färja anskaffats, användas som reservfärja på leden.
En förstärkning av färjbeståndet i Storsjön i Jämtlands län har visat sig
nödvändig på grund av ökad tyngre biltrafik. Även här föreligger behov
av reservfärja.
Vidare beräknas medel för diverse ombyggnader, bl. a. påbyggnad av ett
övre däck på två färjor, varigenom deras lastkapacitet i stort sett fördubb
las.
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Reservbromateriel
I framställning om investeringsanslag m. m. för väg- och vattenbygg
nadsverkets förrådsfond under budgetåret 1964/65 begärdes medel för in
köp av modern reservbromateriel. Framställningen ledde till att 0,5 milj.
kr. inräknades i investeringsanslaget till förrådsfonden för att förbereda
tillverkning i Sverige av reservbromateriel. Samtidigt upptog på verkets be
gäran arbetsmarknadsstyrelsen 12 milj. kr. på den allmänna beredskapsstaten. Detta belopp avsågs täcka kostnaderna för den tillverkning av re
servbromateriel som av arbetsmarknadsmässiga skäl kunde komma ifråga
i Sverige.
Endast en kvantitativt mindre del av den materiel som omfattades av
den ursprungliga framställningen har hittills bedömts lämplig att tillverka
inom landet.
Under år 1968 har i samråd med arbetsmarknadsstyrelsen i sysselsättningsstödjande syfte bl. a. utlagts beställningar på reservbromateriel. Kost
naderna härför samt för vissa kompletterande anskaffningar beräknas till
ca 2,2 milj. kr. Huvuddelen av dessa kostnader faller på budgetåret 1968/
69. Då slutleverans inte skall ske förrän under budgetåret 1969/70 kommer
resterande kostnad, 0,6 milj. kr., att falla på detta budgetår.
Diverse och oförutsett
För budgetåret 1969/70 beräknar verket att ett belopp om 0,5 milj. ler. bör
slå till verkets förfogande för att göra det möjligt att möta diverse smär
re kostnader som nu inte kan förutses.
Yttrande
Arbetsmarknadsstyrelsen har avgett det yttrande som redovisats under
den allmänna översikten över vägväsendet (s. 92).
Departementschefen
Investeringsramen för vägverkets förrådsfond har för innevarande bud
getår fastställts till 60,7 milj. kr. sedan ytterligare 5,7 milj. kr. anvisats
på tilläggsstat (prop. 1968:155, SU 188, rskr 398). Vägverket har beräknat
att medelsförbrukningen kommer att uppgå till samma belopp.
För nästa budgetår har vägverket föreslagit en medelsförbrukning av
67 milj. kr. för förrådsfondens investeringar.
Som framgår av investeringsplanen för kommunikationsverken har jag
tillstyrkt en investeringsram för nästa budgetår av 54,4 milj. kr.
Av följande sammanställning framgår hur förrådsfondens investeringar
enligt vad jag förordar ungefärligt kommer att fördela sig under nästa
budgetår på de olika objektsgrupperna. Sammanställningen visar även ut
fallet för budgetåret 1967/68 och den beräknade medelsförbrukningen för
budgetåret 1968/69.
8 — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 8.
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1967/68
Utfall

Garage och förrådsbyggnader m. m.
Motorfordon och vägmaskiner...................
Färjor m. m.........................................................
Reservbromateriel............................................
Grustag m. m......................................................
Diverse och oförutsett ...................................

.

1968/69
1969/70
Beräknad
Vägverket
Dep.chefen
miljoner kronor

5,9
33,2
3,8

6,0

6,0

6,0

45,8
6,8

54,9
5,0

43,0
4,5

0,1

1,5

0,6

0,6

—

—

—

—

0,6

0,5

0,3

43,0

60,7

67,0

54,4

Den av verket framlagda investeringsplanen omfattar i fråga om nya
objekt tre garage- och förrådsbyggnader m. m., en betydande anskaffning av
motorfordon och vägmaskiner, utrustning för fotogrammetri och databe
handling samt anskaffning m. m. av vissa färjor.
Kungl. Maj :t bör liksom hittills kunna inom ramen för tillgängliga me
del vidta de förändringar i byggnadsverksamheten som kan visa sig lämp
liga med hänsyn till förändringar i sysselsättningen. I fråga om medelsför
brukningen för garage- och förrådsbyggnader m. m. tillstyrker jag verkets
förslag, som bl. a. tar upp nya vägstationer i Borensberg, Pålsboda och
Årjäng.
Beträffande gruppen motorfordon och vägmaskiner föreslår jag en viss
minskning av medelsförbrukningen i jämförelse med det beräknade ut
fallet för innevarande budgetår. Vid jämförelsen bör dock beaktas att under
innevarande år beställningar av fordon och maskiner intill ett belopp av 7,4
milj. kr. tidigarelagts i sysselsättningsstödjande syfte. Med hänsyn härtill
och till den under senare år genomförda förnyelsen av maskinparken an
ser jag att ersättningsanskaffningen med den medelsförbrukning jag för
ordat kan hållas på en godtagbar nivå.
För slutbetalning av beställd reservbromateriel beräknar jag 0,6 milj. kr.
Chefen för finansdepartementet tillstyrker i annat sammanhang denna
dag att avskrivningsmedel beräknas för detta ändamål.
Anslaget har beräknats med hänsyn till att en marginal utöver ramen
bör finnas för att möjliggöra en av konjunkturmässiga eller andra skäl
påkallad ökning av medelsförbrukningen under nästa budgetår. Anslaget
torde böra föras upp med 59,8 milj. kr.
Jag förordar vidare, att verket erhåller i förhållande till innevarande
budgetår oförändrade beställningsbemyndiganden om 30 milj. kr., gällande
leveranser till maskincentralförrådet under vartdera budgetåret 1971/72
och 1972/73.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
1. till Vägmaskiner m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa
ett investeringsanslag av 59 800 000 kr.;
2. medge att statens vägverk lämnas de beställningsbe
myndiganden jag förordat i det föregående.
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B. Sjöfartsverkets fond
Genom beslut den 28 juni 1968 fastställde Kungl. Maj:t värdet av de till
gångar som under budgetåret 1966/67 uppförts och anskaffats för sjöfartsändamål som beredskapsarbeten med anlitande av anslag på riksstatens
driftbudget till 3,5 milj. kr. Dessa tillgångar fördes upp på sjöfartsverkets
fond med angivet belopp per den 1 januari 1968.
Balansräkningen per den 30 juni 1968 för sjöfartsverkets fond visar, att
tillgångarna uppgår till sammanlagt 311,1 milj. kr., varav 62,5 milj. kr.
avser fastigheter, 185,8 milj. kr. fartyg m. m. och 62,8 milj. kr. inventarier.
Kapitalbehållningen uppgår till 161,7 milj. kr. Under budgetåret 1967/68
har behållningen ökat med 13,6 milj. kr.
I enlighet med för fonden gällande bestämmelser har överskott på fondens
kapital beräknats efter 5,75 %. Det beräknade överskottet har för bud
getåret 1967/68 uppgått till 8,8 milj. kr. som tillgodoförts driftbudgetens
inkomster under posten Övriga diverse kapitalfonder.
Sjöfartsstyrelsen
I skrivelse den 27 augusti 1968 och i anslutning därtill lämnad komplet
tering har sjöfartsstyrelsen framlagt förslag till bl. a. investeringsanslag
för budgetåret 1969/70.
Sjöfartsmateriel m. m.
Ing. behållning

1967/68 ............................................... 2 700 000
1968/69 ...............................................
800 000
1969/70 styrelsen .........................
—
departementschefen
—

Anslag

18 900
25 700
32 500
29 400

000
000
000
000

Utgift

20
»26
>29
>26

800
500
500
700

000
000
000
000

1 Preliminärt belopp

Medelförbrukningen under budgetåret 1967/68—1969/70

För budgetåret 1967/68 har i prop. 1967: 1 investeringsramen angetts till
19,9 milj. kr. vilken fastställdes genom Kungl. Maj :ts beslut den 26 april
1967. På framställning av sjöfartsstyrelsen har Kungl. Maj:t den 28 juni
1968 medgett en höjning av investeringsramen med 0,9 milj. kr. till 20,8
milj. kr. Ramen utnyttjades helt.
För arbeten och anskaffningar utanför investeringsprogrammet vilka sty
relsen beslutat med stöd av erhållet bemyndigande har 2,2 milj. kr. avse
ende objektsgruppen Sjösäkerhet och 0,2 milj. kr. avseende objektsgruppen
Muddermateriel m. m. anvisats från anslag till allmänna beredskapsarbe
ten m. m. Av det budgetåret 1965/66 på riksstaten uppförda reservations
anslaget Statliga farledsarbeten har 0,5 milj. kr. förbrukats.
8* —Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 8.
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För budgetåret 1968/69 har investeringsramen fastställts till 24,9 milj.
kr. Styrelsen gjorde i samråd med arbetsmarknadsstyrelsen under våren
1968 beställningar av investeringsnatur i sysselsättningsfrämjande syfte
för ca 2,5 milj. kr. varav 0,9 milj. kr. täckts genom den i det föregående
nämnda höjningen av investeringsramen för budgetåret 1967/68. Återstoden
— ca 1,6 milj. kr. -— har täckts genom ökning av innevarande budgetårs
investeringsram. Enligt styrelsen kommer ytterligare medel att behöva
tas i anspråk för att enligt riktlinjerna i prop. 1968: 125 täcka kostnaderna
för sådana beredskapsarbeten för vilka arbetsmarknadsstyrelsen ställt me
del till förfogande. Styrelsen räknar med att för sistnämnda ändamål begära
ytterligare medel.
För budgetåret 1969/70 har styrelsen beräknat medelsförbrukningen till
29,5 milj. kr. Av detta belopp hänför sig 13 milj. kr. till åtgärder för sjö
säkerhet och 15 milj. kr. till det under budgetåret 1967/68 beställda nya
isbrytarfartyget.
Investeringsprogram

Av följande sammanställning framgår total faktisk resp. beräknad me
delsförbrukning budgetåren 1967/68—1969/70.
Beräknad utgift
Faktisk utgift
1969/70
1967/68
1968/69
miljoner kronor
Sjösäkerhet................................................................
Sjömätning m. m.....................................................
Statliga fiskehamnar och farleder.....................
Muddermateriel m. m.............................................
Isbrytning..................................................................

...................
...................
...................
...................

8,8
0,9
0,8
0,3

8,9
0,9

13,0
1,3

—

0,1

0,1
0,1

10,0

15,0
24,9

15,0
29,5

20,8

Beträffande de olika objektsgrupperna anför styrelsen följande.
Sj osäkerhet
I och med att fyrskeppet Svenska Björn dras in i samband med färdig
ställandet av den bottenfasta fyren Svenska Björn återstår sex av de ur
sprungligen 19 fyrskeppen. Arbeten fortgår planenligt med ersättningsfyrar
för de båda fyrskeppen Finngrundet och Västra Banken i södra Botten
havet vilka beräknas bli färdiga under budgetåren 1969/70 resp. 1970/71.
En ny fyr kommer att påbörjas under budgetåret 1969/70 avsedd att ersätta
fyrskeppet Fladen i Kattegatt. Om arbetsmarknadsstyrelsen ställer medel
till förfogande kommer detta arbete att tidigareläggas. Sammanlagt be
räknas under sjöfartsverkets fond kostnaderna för nya bottenfasta fyrar
under budgetåret 1969/70 till 3,4 milj. kr.
Genom indragning av fyrskeppet Finngrundet görs en personalbesparing
av 13 å 14 man. Styrelsen räknar även med att efter en tids inkörning av

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 8: Kommunikationsdepartementet 229
fyren Svenska Björn kunna inbespara den personal om minst fyra man, som
tills vidare bemannar fyren. Även fyrskeppet Malmöredd kommer att
dras in under budgetåret 1969/70 när provisorisk lotsutkik från Malmö
ordnats. Personalbesparingen blir även där 13 å 14 man.
För automatisering av fyrplatserna Bergudden, Gotska Sandön, Ölands
södra grund, Agö, Söderarm—Tjärven och Tistlarna erfordras under nästa
budgetår 2,1 milj. kr. Personalbesparingen uppgår till 23 man.
För förbättring eller nyanläggning av mindre fyrar beräknas 1,2 milj.
kr. varav 0,8 milj. kr, är avsett för ett antal bottenfasta mindre fyrar, som
skall ersätta vissa lysbojar.
För investeringar i teleanläggningar beräknar styrelsen 350 000 kr. Be
loppet avser främst anskaffning av telekommunikationshjälpmedel i form
av VHF-utrustning. För ersättningsanskaffning av försliten teleutrustning
beräknas 1 milj. kr.
För hamnar och tjänstelokaler föreslår styrelsen 1 milj. kr. för i första
hand förbättring av lotslokalerna i Luleå och Skelleftehamn samt för nya
personallokaler vid Stavsnäs. En utflyttning av lotsdistriktförrådet från
Stockholm planeras för att bättre kunna utnyttja lotsdistriktsfartyget och
för att rationalisera verkstadsdriften.
För utbyte av motorer i lotsbåtar samt anskaffning av snabbåtar och
teleteknisk utrustning beräknas för nästa budgetår 1 050 000 kr.
I syfte att minska maskinpersonalen på lotsdistriktsfartygen tar styrelsen
upp 150 000 kr. för utrustning för maskinmanövrering från bryggan på
två fartyg.
För ersättningsanskaffning av bojar beräknas 100 000 kr.
Styrelsen anser det angeläget att farvattnen i sydöstra Östersjön snarast
erhåller tillfredsställande deccatäckning och föreslår att en deccakedja an
läggs för en totalkostnad av 5,2 milj. kr. Härigenom erhåller bl. a. tungtrafikkorridoren mellan Bornholmsgatten och Ölands södra grund först
klassig täckning. Under budgetåret 1969/70 erfordras 2,6 milj. kr. för än
damålet.
Sjömätning
För en rullningsdämpande s. k. flumetank till sjömätningsfartyget Gus
taf af Klint beräknas 250 000 kr. I övrigt beräknas 450 000 kr. för anskaff
ning av mätningsbåtar, 120 000 kr. för hydrojetapparatur, 292 000 kr. för
ekolod och teleteknisk apparatur samt 188 000 kr. för motorer och diverse.
Statliga hamnar och farleder
Styrelsen har för avsikt att successivt överlåta samtliga statliga fiske
hamnar till vederbörande kommuner. I avvaktan härpå och på resultatet
av den pågående fiskehamnsutredningens arbete anser styrelsen att inga
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ytterligare investeringar bör göras i dessa hamnar. För att anordna fritidsbåtsleder beräknas 100 000 kr.
Muddermateriel

m. m.

För ersättningsanskaffning av byggnadsmaskiner erfordras 100 000 kr.
Isbrytning
Den nya isbrytaren Njord beräknas bli levererad i november 1969. Enligt
den i kontraktet intagna betalningsplanen och bedömningen av medels
behovet i övrigt erfordras för budgetåret 1969/70 15 milj. kr.
Yttranden
Arbetsmarknadsstyrelsen har avgett det yttrande som redovisats under
den allmänna översikten över vägväsendet (s. 92).
Lotsorganisationsutredningen understryker angelägenheten av att erfor
derliga medel ställs till sjöfartsstyrelsens förfogande så att rationaliseringstakten beträffande fyrbyggnader och automatisering av fyrar skall kunna
hållas och därmed fyrskeppen kunna slopas i snabb takt.
Departementschefen
För sjöfartsverkets fond förordades i prop. 1968: 1 (bil. 8 s. 155) en in
vesteringsram av 24,9 milj. kr. för budgetåret 1968/69. Efter framställ
ning av sjöfartsstyrelsen har Kungl. Maj :t den 6 december 1968 medgett
att investeringsramen ökas till 26,5 milj. kr.
För budgetåret 1969/70 har sjöfartsstyrelsen föreslagit en medelsför
brukning av 29,5 milj. kr. Som framgår av investeringsplanen för kommunikationsverken har jag tillstyrkt en investeringsram av 26,7 milj. kr.
Detta innebär en ökning med 1,8 milj. kr. jämfört med ordinarie investe
ringar under innevarande budgetår.
Av följande sammanställning framgår hur investeringarna under nästa
budgetår i stort beräknas komma att fördela sig på de olika objektsgrup
perna. Sammanställningen visar även utfallet för budgetåret 1967/68 och
den beräknade medelsförbrukningen för innevarande budgetår.

1967/68
Utfall
Sjösäkerhet.........................................................
Sjökarteläggning..............................................
Statliga fiskehamnar och farleder..............
Muddermateriel................................................
Isbrytarfartyg...................................................
Diverse och oförutsett.................................

1968/69
1969/70
Beräknad
Styrelsen
Dep.chefen
tusental kr.

8 800

8 800

900
800
300

900
—

10 000

15 000

—

100

15 000
—

20 »00

24 900

29 500

100

13 000
1 300
100
100

10 700
900
—
—
15 000
100

26 700
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Med den medelsförbrukning jag beräknat för objektsgruppen Sjösäker
het bör sjöfartsstyrelsen kunna bl. a. planenligt fortsätta rationaliseringsarbetet inom lots- och fyrväsendet och vidtaga åtgärder för att minska an
talet lotsdistriktsfartyg. I fråga om anskaffning av nya teleanläggningar,
nya lotsbåtar samt upprustning av tjänstelokaler m. m. bör hänsyn tas
till den pågående och föreslagna omorganisationen av lotsväsendet.
Det nya isbrytarfartyget Njord kommer att levereras i slutet av år 1969.
För budgetåret 1969/70 beräknas medelsbehovet till 15 milj. kr.
Enligt förslag i prop. 1968: 1 erhöll sjöfartsstyrelsen med hänsyn till om
fattningen och karaktären av sjöfartsverkets investeringsverksamhet ett
beställningsbemyndigande om 5 milj. kr. gällande leveranser av sjöfartsmateriel under budgetåret 1970/71. Jag förordar att ett liknande bemyndi
gande ges för budgetåret 1971/72.
Anslaget till sjöfartsmateriel bör beräknas med hänsyn till att en mar
ginal utöver investeringsramen bör finnas för att möjliggöra en av kon
junkturmässiga eller andra skäl påkallad ökning av medelsförbrukningen
under nästa budgetår. Anslaget bör föras upp med 29,4 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
1. till Sjöfartsmateriel m. m. för budgetåret 1969/70 an
visa ett investeringsanslag av 29 400 000 kr.;
2. medge att sjöfartsstyrelsen lämnas det beställnings
bemyndigande jag förordat i det föregående.
Vad föredraganden sålunda med instämmande
av statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller
Hans Maj :t Konungen.
Ur protokollet:
Gunnel Anderson
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Register
Sid.

1

Översikt
DRIFTBUDGETEN

Sjätte huvudtiteln
A. Kommunikationsdepartementet m. m.

19
20
20

Kommunikationsdepartementet.....................................................
Kommittéer m. m., därav 1 550 000 kr. att avräknas mot automobilskattemedlen......................................................................
Extra utgifter............................................................................

8 365 000
4 350 000
260 000
12 975 000

B. Länsstyrelserna m. m.

21
31
31
31

Allmän översikt
Länsstyrelserna.........................................................
Lokala skattemyndigheterna.................................
Kronofogdemyndigheterna.....................................

346 025 000
109 475 000
103 670 000
559 170 000

C. Planväsendet
77
79
81

Statens planverk:
Förvaltningskostnader..................................
Uppdragsverksamhet....................................
Bidrag till upprättande av regionplaner m. m

19 454 000
1 685 000
1 000
21 140 000

D. Vägväsendet

83

Allmän översikt över vägväsendet
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Sid.
98
99
100
101
102
103
104
105
105

Kr.
Statens vägverk:
Ämbetsverksuppgifter, att avräknas mot automobilskattemedlen..............................................................................
Drift av statliga vägar, att avräknas mot automobilskattemedlen................................................................................................
Byggande av statliga vägar, att avräknas mot automobilskattemedlen.....................................................................................
Bidrag till drift av kommunala vägar och gator, att avräknas
mot automobilskattemedlen..................................
Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator, att av
räknas mot automobilskattemedlen.............. ..................... .........
Bidrag till drift av enskilda vägar m. m., att avräknas mot
automobilskattemedlen.............................
Bidrag till byggande av enskilda vägar, att avräknas mot
automobilskattemedlen.......................................
Tjänster till utomstående, att avräknas mot auto
mobilskattemedlen ...........................................................................
Avsättning till statens automobilskattemedelsfond......................

3 796 000
768 200 000
700 000 000
99 500 000
301 600 000
53

700000

23

600000

8

000000
1 000

1 958 397 000

E. Trafiksäkerhet
107
110
112
113
114
116

Statens trafiksäkerhetsverk:
Förvaltningskostnader, att avräknas mot automobilskatte
medlen ..............................................................
Uppdragsverksamhet, att avräknas mot automobilskatte
medlen ................................................................................................
Registrering av motorfordon..............................................................
Bidrag till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid järnvägs
korsningar, att avräknas mot automobilskattemedlen.............
Trafiksäkerhetsforskning, att avräknas mot automobilskatte
medlen ........................................ .......................................................
Bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande,
att avräknas mot automobilskattemedlen.................................

7

970000
12

248000
1 000

6 500 000
3 000 000
2 000 000
31 719 000

F. Sjöfart
Sjöfartsverket
119

Sjöfartsverket m. m.......................................... ...................................

*113 600 000

Övriga sjöfartsändamål
123
124
1

Handelsflottans pensionsanstalt........................................................
Läkarundersökning av sjöfolk...........................................................
Beräknat belopp.

1 000
575 000
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Sid.
125 Bidrag till vissa resor av sjöfolk....................................................
125 Avsättning till handelsflottans välfärdsfond................................
127 Understöd åt skärgårdsrederier m. m............................................

Kr.
325 000
5 650 000
600 000
120 751 000

C. Institut m. m.

128

Transportnämnden, därav tre fjärdedelar att avräknas mot
automobilskattemedlen.......................
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut:
129
Förvaltningskostnader............................................
133
Underhåll av materiel m. m........................................................
134
Nyanskaffning av instrument m. m.......................
135
Uppdragsverksamhet..............................................................
135
Väderlekstjänst för luftfarten........................................
136 Bidrag till väderleksstationer i Nordatlanten och på Grönland
m. m...............................................................................................
137 Statens väginstitut, att avräknas mot automobilskattemedlen
139 Statens väginstitut: Utrustning, att avräknas mot automobil
skattemedlen................................................................................
Statens geotekniska institut:
140
Förvaltningskostnader.................................................................
142
Uppdragsverksamhet..................................................................
143
Utrustning..................................................
143 Statens brandinspektion.................................................................
144 Statens brandskola.........................................................................

767 000
15

999000
972 000
300 000
3
600000
7
998000
1 355 000
3 307 000
170 000

2
2

140000
550000
150 000
950 000
1 652 000

41 910 000

H. Diverse

146
149
151
153
154
155
156
157
157

Ersättning till statens järnvägar för drift av icke lönsamma
järnvägslinjer m. m......................................................................
Ersättning till trafikföretag för drift av icke lönsamma busslin
jer, att avräknas mot automobilskattemedlen.........................
Driftbidrag till luftfartsverket.......................................................
Ersättning till postverket för befordran av tjänsteförsändelser,
därav 2 500 000 kr. att avräknas mot automobilskattemedlen
Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m. m...........
Beredskap för civil luftfart............................................................
Bidrag till kostnader för kommunal beredskap...................
Vissa kostnader i anledning av allmänna val...............................
Bidrag till förebyggande och släckning av brand........................

215 000 000
9 935 000
8 500 000
104000 000
1 591 000
800 000
2 000 000
500 000
1 800 000
344 126 000

Summa för driftbudgeten 3 090 188 000
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Sid.

Kr.

KAPITALBUDGETEN
159

Investeringsplan för kommunikationsverken m. m.
I. Statens affärsverksfonder
B. Postverket

163
168

Posthus m. m...................................................................................
Departementschefen

41 000 000

C. Televerket

170
184

Teleanläggningar m. m
Departementschefen

598 300000

D. Statens järnvägar

187
203

Järnvägar m. m...............................................................................
Departementschefen

382 200 000

E. Luftfartsverket

206
213

Flygplatser m. m..............................................................................
Departementschefen

30 500 000

II. Statens allmänna fastighetsfond

216

Byggnadsarbeten för länsstyrelserna.............................................

5 947 000

IV. Statens utlåningsfonder

218

Statens lånefond för den mindre skeppsfarten.............................

1 000

V. Fonden för låneunderstöd

220 Garanti till Aktiebolaget Aerotransport för 1968/69....................

7 500 000

236
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Sid.

Kr.
VII. Fonden för förlag till statsverket

221

Förskott till vissa plankostnader m. m............................................

2 700 000

Vill. Diverse kapitalfonder
222
225
227
230

Statens vägverks förrådsfond: Vägmaskiner m. m........................
Departementschefen
Sjöfartsverkets fond: Sjöfartsmateriel m. m...................................
Departementschefen

59 800 000
29 400 000

Summa för kapitalbudgeten 1 157 348 000
Totalt för kommunikationsdepartementet 4 247 536 000

ESSELTE AB. STHLM 6*

814482

BILAGA

9

TILL STATSVERKSPROPOSITIONEN

1969

FINANSDEPARTEMENTET

ÖVERSIKT
Finansdepartementets verksamhetsområde har ändrats genom tillkoms
ten av industridepartementet den 1 januari 1969. Det omfattar numera i
huvudsak ett antal förvaltningsmyndigheter med uppgifter som avser bl. a.
rationalisering och revision, statistikproduktion, skatte- och kontrollväsen
de samt byggande för statens räkning och förvaltning av statliga fastig
heter. Till departementets utgiftsområde hör vidare skatteutjämningsbidrag
till kommunerna och finansiellt utvecklingsbistånd.
Utgiftsutvecklingen inom departementets område har under de senaste
åren dominerats av skatteutjämningsbidragen till kommunerna. Dessa bi
drag är av väsentlig betydelse inte minst för norrlandskommunerna och för
glesbygdskommuner i övriga delar av landet. Sedan de nuvarande skatteut
jämningsbidragen infördes den 1 januari 1965 har de årliga utgifterna för
denna bidragsgivning fördubblats, nämligen från ca 750 milj. kr. till ca
1 500 milj. kr.
En betydande ökning har vidare skett av det finansiella utvecklingsbi
ståndet som ett led i den beslutade utbyggnaden av denna bidragsgivning.
Utvecklingen inom departementets område har i övrigt främst karakteri
serats av åtgärder för effektivisering och rationalisering av den statliga
verksamheten. De centrala organen för rationalisering och revision har
byggts ut. Förbättrade metoder har utvecklats för budgetering, redovisning
och revision inom statsverksamheten. Den statliga statistiken har centralise
rats och förbättrats. En samordning har genomförts av den statliga data
maskinanskaffningen. ökad uppmärksamhet har ägnats åt de organisatoriska
formerna för den statliga byggnadsverksamheten.
För nästa budgetår utgör skatteutjämningsbidragen till kommunerna allt
jämt den största utgiftsposten. Kostnaderna för dessa bidrag ökar med 150
milj. kr. till sammanlagt 1 530 milj. kr. Extra skatteutjämningsbidrag före
slås skola få lämnas för att stödja lokal trafikservice i glesbygdskommuner.
Det finansiella utvecklingsbiståndet ökar med 71 milj. kr. till sammanlagt
289 milj. kr. inom ramen för det beslutade målet för denna biståndsgivning.
1
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Tillsammans med de anslag som tas upp under utrikesdepartementet kom
mer det svenska utvecklingsbiståndet för nästa budgetår därmed att uppgå
till 634 milj. kr.
För anskaffning av datamaskiner för den statliga verksamheten begärs ett
beställningsbemyndigande av 125 milj. kr. och ett anslag av 25 milj. kr.
Bland förslagen i övrigt märks utbyggnader av den statliga förvaltningsrevi
sionen och den offentliga statistikproduktionen.
Utgifterna för finansdepartementets nuvarande verksamhetsområde ökar
för nästa budgetår med 273,5 milj. kr. De totala utgifterna för departemen
tets verksamhetsområde beräknas därmed komma att uppgå till 2 376
milj. kr.
Av väsentlig betydelse för det pågående utvecklingsarbetet är kommitté
verksamheten. Inom departementets område arbetar f. n. 34 kommittéer och
utredningar. Av dessa berör 13 skatte- och tullfrågor, 7 frågor rörande sam
hällsekonomin och 14 frågor av allmänt organisatorisk art. Bland de utred
ningar som beräknas bli avslutade i år kan nämnas uppbördsutredningen,
koncentrationsutredningen, aktiefondsutredningen, familj eskatteberedningen och skattestrafflagutredningen.
Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m. m.

Skatteutjämningsbidragen till kommunerna har en väsentlig betydelse för
att utjämna skillnaderna i det kommunala skattetrycket i olika delar av lan
det. Bidragen utgår både för att kompensera ett bristande skatteunderlag i
kommunerna och för att mildra effekten av en hög kommunal utdebitering.
Genom utvecklingen av det kommunala skatteunderlaget och höjda kom
munala utdebiteringar har statens utgifter för skatt eu tjämningsbidragen
ökat kraftigt under senare år. Det sammanlagda beloppet under vart och
ett av åren 1961—1969 för skatteutjämningsbidrag och de före år 1966 ut
gående skatteersättningarna och skattelindringsbidragen framgår av föl
jande sammanställning.
År

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

Milj. kr.

590

813

786

791

755

1 052

1 157

1 307

1 460

Av bidragsbeloppet för år 1969 faller 602 milj. kr. på landskommuner, 289
milj. kr. på städer och köpingar, 70 milj. kr. på församlingar och 494 milj.
kr. på landsting.
De relativt sett största beloppen för skatteutjämningsbidrag har utgått till
de fyra nordligaste länen. Det genomsnittliga beloppet av skatteutjämnings
bidrag per invånare utgör sålunda för år 1969 i Norrbottens län 717 kr., i
Västerbottens län 577 kr., i Jämtlands län 679 kr. och i Västernorrlands län
535 kr. Förhållandevis stora belopp faller även på Gotlands län, 450 kr.,
Gävleborgs län, 352 kr., och Kalmar län, 312 kr. För länen i övrigt varierar
beloppen mellan 16 och 257 kr. per invånare.
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För att främja kommunikationerna i glesbygdskommunerna föreslås att
glesbygdskommuner som anordnar lokal trafikservice skall kunna få extra
skatteutjämningsbidrag.
Anslaget till skatteutjämningsbidrag till kommunerna m. m. är i riksstaten för detta budgetår upptaget med 1 380 milj. kr. För budgetåret 1969/70
beräknas anslaget till 1 530 milj. kr. Anslagsökningen utgör således 150
milj. ler.

Rationalisering och revision

Arbetet med att rationalisera och effektivisera den statliga verksamheten
har intensifierats. Den centrala ledningen av dessa uppgifter åvilar statskon
toret och riksrevisionsverket. Båda verken har under senare år omorgani
serats och getts ökade resurser.
Statskontorets verksamhet har alltmer inriktats mot större rationaliseringsundersökningar och undersökningar som griper över en rad områden
av statlig verksamhet. Bland sådana undersökningar som nu pågår kan
nämnas undersökningar rörande den statliga personaladministrativa verk
samheten, administrationen av den allmänna försäkringen och tillämpning
en av automatisk databehandling inom sjukvården samt olika undersök
ningar av administrativa rutiner.
Förslag om inrättande av ett statligt företag för konsultverksamhet inom
rationaliseringsområdet avses läggas fram i särskild proposition.
Ett viktigt led i rationaliseringsverksamheten gäller den ökade använd
ningen av automatisk databehandling. I enlighet med beslut av förra årets
riksdag kommer en central statlig datamaskinfond att inrättas den 1 juli
1969. Fonden skall förvaltas av statskontoret. Bemyndigande begärs av riks
dagen att för budgetåren 1969/70 och 1970/71 få beställa datamaskinut
rustning för sammanlagt 125 milj. kr. Vidare begärs ett anslag av 25 milj.
kr. för att täcka de kostnader som uppstår för dessa beställningar redan
under nästa budgetår. Frågan om anskaffningen och förvaltningen av data
maskiner för försvarets behov prövas f. n. inom försvarsdepartementet.
Enligt beslut av 1967 års riksdag skall den statliga redovisnings- och re
visionsverksamheten läggas om. Redovisning och utbetalning skall centrali
seras till större kamerala enheter och revisionen skall främst inriktas på
förvaltningsrevision. Central redovisning föreslås fr. o. m. nästa budgetår
skola införas inom flera större förvaltningsområden. Medelsbehovet för de
berörda myndigheterna anmäls under resp. huvudtitel. I samband med om
läggningen införs förvaltningsrevision i ökad utsträckning. För dessa arbets
uppgifter föreslås att en ny revisionsavdelning inrättas inom riksrevisions
verket. Medel begärs även för en fortsatt upprustning av verkets resurser för
det planeringsarbete som krävs för programbudgeteringen och uppbyggna
den av ett nytt effektivt redovisningssystem.

4
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Statistikproduktion

Den planeringsverksamhet som bedrivs såväl centralt som regionalt med
för ett ökat behov av statistisk information. För att den offentliga statisti
ken i ökad utsträckning skall kunna användas som ett hjälpmedel vid denna
planering har statistiken under senare år väsentligt byggts ut och moderni
serats. För att få till stånd en effektiv samordning av statistiken och ett ut
nyttjande av de möjligheter som den moderna datamaskintekniken ger för
statistikproduktionen har statistiken till stor del centraliserats till statistiska
centralbyrån.
För nästa budgetår föreslås ytterligare utbyggnad av den offentliga sta
tistiken. Bland de ändamål för vilka medel begärs kan nämnas utbyggnad
och förbättring av arbetskraftsundersökningarna, bostads- och hyresstatistiken samt den ekonomiska korttidsstatistiken. Förslag läggs även fram rö
rande omfattningen av den allmänna folk- och bostadsräkningen år 1970.
Vidare begärs medel för att planera en ny allmän företagsräkning år 1971
eller år 1972 och för att genomföra den hushållsbudgetundersökning varom
beslut fattades föregående år.
Som ett led i strävandena att minska trycket på den statliga förvaltnings
organisationen i Stockholm har Kungl. Maj:t uppdragit åt statistiska cen
tralbyrån att vidta åtgärder för en utbyggnad av centralbyråns produktionsfilial i Örebro. En datamaskin kommer att placeras vid filialen. Avsikten är
att filialen skall specialisera sig på statistisk databehandling och register
vård och att där skall utföras bl. a. bearbetningar av folk- och bostadsräk
ningar och andra större undersökningar. Filialen beräknas komma att sys
selsätta mellan 200 och 400 personer.

Skatte- och kontrollväsen in. m.

För att skapa en effektivare ledningsorganisation för tullverket föreslås
att två avdelningar inrättas i generaltullstyrelsen. I syfte att underlätta så
väl trafikanternas som tullverkets arbete kommer uppbördsförfarandet
inom tullverket att centraliseras. Medel begärs vidare för den personal som
behövs i samband med att tullverket får hand om en betydande del av upp
börden av mervärdeskatt. Som ett led i upprustningen av verkets tekniska
resurser begärs medel för bl. a. en ny tullkryssare.
Som en ytterligare åtgärd för att lokalisera statlig verksamhet utanför
Stockholmsområdet har Kungl. Maj :t uppdragit åt mynt- och justeringsverket att förbereda en utflyttning av mynt- och medalj tillverkningen till Es
kilstuna.
För den fastighetstaxering som skall genomföras år 1970 begärs för nästa
budgetår ett anslag av 13 milj. kr.
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Centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden har lagt fram förslag om
en minskning av antalet datamaskinanläggningar vid länsstyrelserna. Ären
det bereds f. n. i finansdepartementet. Förslag i ämnet kommer att före
läggas riksdagen i särskild proposition.
Finansiellt utvecklingsbistånd

För finansiellt utvecklingsbistånd begärs för nästa budgetår 289 milj. kr.
Detta innebär en höjning med drygt 71 milj. kr. Dessutom föreslås under
utrikesdepartementets huvudtitel en ökning av det tekniska och humanitära
biståndet med 59 milj. kr. till 345 milj. kr. Det svenska utvecklingsbiståndet
kommer därmed att uppgå till 634 milj. kr. för budgetåret 1969/70.
Bland de insatser inom ramen för kreditbiståndet, om vilka avtal har slu
tits under år 1968, kan nämnas två krediter till Indien, en kredit till Etio
pien för samfinansiering med Världsbanken och dess dotterorgan Interna
tionella utvecklingsfonden (IDA) samt en kredit till Pakistan och en kredit
till Kenya för samfinansiering med IDA.
För multilateralt finansiellt utvecklingsbistånd beräknas medelsbebovet
för nästa budgetår till 149 milj. kr. Huvudparten härav eller ca 88 milj. kr.
avses gå till IDA. Detta belopp består dels av ordinarie bidrag, dels av extrabidrag. För Internationella livsmedelsprogrammet (WFP) beräknas en höj
ning med drygt 5 milj. kr. Därmed beräknas för WFP totalt ca 21 milj. kr.
För Sveriges åtaganden enligt 1967 års konvention om livsmedelshjälp be
räknas 22 milj. kr. Vidare tas ca 18 milj. kr. upp för regionala utvecklings
banker.
För det bilaterala finansiella utvecklingsbiståndet begärs 140 milj. kr. Det
bilaterala finansiella biståndet avses i huvudsak få samma inriktning och
följa samma principer som tidigare.
Sammanfattning

Förändringarna inom finansdepartementets verksamhetsområde i förhål
lande till motsvarande anslag i riksstaten för budgetåret 1968/69 framgår
av följande sammanställning. Beloppen anges i milj. kr.
DRIFTBUDGETEN

Anvisat
1968/69

A.
B.
C.
D.

Förslag
1969/70

Förändring

Finansdepartementet m. m........................
21,7*
Allmänna centrala ämbetsverk m. m...
100,7
Skatte- och kontrollväsen.........................
205,5
Bidrag och ersättningar till kommunerna 1 401,1
E. Finansiellt utvecklingsbistånd....................
217,7
F. Diverse.............................................................
22,7

28,5
134,2
273,5
1 543,4
289,0
9,2

+ 142,3
+ 71,3
— 13,5

Summa driftbudgeten 1 969,4

2 277,8

-f 308,4

+

6,8

+

33,5

+

68,0

1 Exkl. den del av anslagen som beräknas falla på de enheter som numera ingår i industride
partementet.
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Anvisat
1968/69

Förslag
1969/70

Förändring

KAPITALBUDGETEN

II.
V.
VI.
VII.
VIII.

Statens allmänna fastighetsfond ....
Fonden för låneunderstöd ................
Fonden för statens aktier.....................

115,5
0,0
7,2

53,4
0,1
—

—

Fonden för förlag till statsverket ..
Diverse kapitalfonder .........................

0,0
10,7

20,0
25,0

+ 20,0
+ 14,3

Summa kapitalbudgeten

133,4

98,5

—

Totalt för finansdepartementet..................... 2102,8

2 376,3

—

+

62,1
0,1
7,2

34,9

+ 273,5

Utgifterna beräknas alltså öka med totalt ca 274 milj. kr. Häri ingår löneoch prisomräkning m. m. med ca 66 milj. kr. Förändringen beror i övrigt
till väsentlig del på att anslaget till skatteutjämningsbidrag till kommunerna
m. m. ökar med 150 milj. kr., anslaget till finansiellt utvecklingsbistånd med
71 milj. kr. och anslaget till vissa projekteringskostnader med 20 milj. kr. Å
andra sidan bortfaller ett anslag av ca 50 milj. kr. till förvärv av vissa fas
tigheter i Stockholms stad m. m.
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Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans
Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den
3 januari 1969.
Närvarande:
Statsministern
Sträng,
Palme,

Erlander, ministern för utrikes ärendena Nilsson,
Andersson, Länge, Kling, Johansson, Holmqvist,

Lundkvist,

Gustafsson,

Geijer,

Myrdal,

statsråden
Aspling,

Odhnoff, Wickman,

Moberg.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler de frågor som
gäller utgifterna för budgetåret 1969/70 inom finansdepartementets verk
samhetsområde och anför.

DRIFTBUDGETEN
Sjunde huvudtiteln
A. Finansdepartementet m. m.
A 1. Finansdepartementet
1967/68 Utgift .......................................
1968/69 Anslag ..................................
1969/70 Förslag ..................................

m 146 979
*22 025 000
12 150 000

1 Anslagen Finansdepartementet: Avlöningar och Finansdepartementet: Omkostnader
1968/69

Beräknade ändringar 1969/70

Överföring till
industridep.

Överföring till
anslaget Gemensamma
ändamål för
statsdepartementen

Övriga
ändringar

137
180

—30
—17

— 7
— 86

—
—

317

—47

—93

—

Personal
Handläggande personal
Övrig personal..................
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1968/69

Beräknade ändringar 1969/70

Överföring till
industridep.

Överföring till
anslaget Ge
mensamma
ändamål för
statsdepartementen

— 1 900 000

— 2 400 000

+
+

3 000
360 000

—

—

+

70 000

Övriga
ändringar

Anslag
Avlöning till departe
mentschefen ................
100 000
Avlöningar till tjänstemän 11 760 000
Ersättningar till expertis
och tillfällig arbetskraft 2 340 000
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för
befintlig organisation.
b) Beräknad ändring till
budgetåret 1969/70...
Sjukvård m. m...................
45 000
Reseersättningar (även
utrikes tjänsteresor)...
90 000
Expenser för eget behov
330 000
Expenser för annat än
eget behov
a) Bränsle, lyse, vatten.
510 000
b) Kostnader för tjänste
bilar ..............................
80 000
c) Övriga expenser......... 6 560 000
Därav engångsutgifter ..

3 570 000

Publikationstryck.............

210 000
22 025 000

600 000

300 000

+ 2 170 000
—
7 000
—
—

—

20 000
70 000

5 000
—

—

—

13 000

—
80 000
— 6 560 000

—

—

— 2 647 000

—

17 000
40 000

510 000

—

50 000

+
+

—

—

3 570 000

60 000

— 9 928 000

+

40 000

-f 2 700 000

Inrättandet av ett industridepartement den 1 januari 1969 och den om
fördelning av ärenden som ägde rum i samband därmed innebar för finans
departementets vidkommande att de s. k. ekonomienheterna utom enheten
för internationella ärenden fördes över till det nya departementet (prop.
1968: 165, SU 198, rskr 407). Jag räknar med att 2 647 000 kr. av finans
departementets avlönings- och omkostnadsanslag för innevarande budgetår
är att hänföra till de enheter, som har förts över till industridepartementet.
I beloppet ingår bl. a. kostnaderna för en statssekreterare i Cr 4, en expedi
tionschef i Cr 3, tre departementsråd i Cr 2, två kansliråd i Cr 1, 15 departe
mentssekreterare eller kanslisekreterare, tre kanslister, elva biträden, en expeditionsförman och två expeditionsvakter samt 600 000 kr. för ersättningar
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till expertis och tillfällig arbetskraft. Anslaget kan alltså minskas med
det förstnämnda beloppet.
Från finansdepartementets avlönings- och omkostnadsanslag bestrids f. n.
vissa kostnader som är gemensamma för statsdepartementen. Detta gäller
kostnaderna för statsdepartementens organisationsavdelning och andra för
statsdepartementen gemensamma anordningar samt kostnaderna för bräns
le, lyse och vatten för samtliga departement utom utrikesdepartementet, för
tjänstebilar, för renhållning och städning och för telefon och telegram utom
för utrikesdepartementet i vissa fall samt kostnader för utrustning och in
redning av nya lokaler. Jag räknar med att av finansdepartementets avlö
nings- och omkostnadsanslag för innevarande budgetår nästan 10 milj. kr.
eller ca 45 % är att hänföra till gemensamma kostnader för statsdeparte
menten. För att man skall få en riktigare bild av kostnadsfördelningen för
ordar jag att ifrågavarande kostnader fr. o. m. nästa budgetår tas upp under
ett särskilt anslag, som jag kommer att anmäla under nästa punkt. I orga
nisatoriskt hänseende bör dock organisationsavdelningen även i fortsätt
ningen höra till finansdepartementet. (—9 928 000 kr.)
Som pris- och löneomräkning m. m. för den del av anslaget som återstår
sedan det minskats med förutnämnda kostnader för ekonomienheterna och
för gemensamma ändamål för statsdepartementen beräknar jag 2 630 000
kr., varav 2 170 000 kr. för lönekostnadspålägg. Medelsbehovet i övrigt be
räknas öka med 70 000 kr. (-j- 2 700 000 kr.)
Med hänvisning till sammanställningen och vad jag har anfört beräknar
jag anslaget till 12 150 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riks
dagen
att till Finansdepartementet för budgetåret 1969/70 an
visa ett förslagsanslag av 12 150 000 kr.

A 2. Gemensamma ändamål för statsdepartementen
Nytt anslag (förslag) .........................

12 120 000

Från anslaget bör bestridas kostnader för statsdepartementens organisa
tionsavdelning och andra för statsdepartementen gemensamma anordningar
samt kostnader för departementslokaler, för bränsle, lyse, vatten, städning
och renhållning, för telefoner och snabbtelefoner, för inredning och utrust
ning av nya lokaler, för tjänstebilar m. m., allt i den mån medel inte an
visas i annan ordning. Hyreskostnaderna för utrikes- och försvarsdeparte
mentens lokaler och de kostnader för bränsle, lyse, vatten, telegram och
rikssamtal, som hänför sig till utrikesdepartementet, avses även i fortsätt
ningen skola bestridas från vederbörande departementsanslag.
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1968/69

Beräknad ändring 1969/70

Personal
Handläggande personal.........................
Övrig personal.........................................

7
86

+ 1

93

+ 1

Anslag
Avlöningar till tjänstemän................... 2 400 000»
Ersättningar till expertis och tillfällig
arbetskraft...........................................
300 000»
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig orga
nisation ...............................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70.................................................
Sjukvård m. m..........................................
13 000»
Reseersättningar (även utrikes tjänste
resor) ..........................................................
5 000»
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvaran
de lokaler............................................
b) Beräknad ändring av lokalhyror
till budgetåret 1969/70 ....................
c) Bränsle, lyse, vatten........................
510 000»
80 000»
d) Kostnader för tjänstebilar.............
e) Övriga expenser................................ 6 560 000»
Därav engångsutgifter...........................
3 570 000»
Publikationstryck..................................
60 000»
9 928 000»

+

155 000

+

15 000

+

651 000

+
+

5 000
1 000

+ 2 150 000
+
+
+
—1
—
+

375
100
15
280

000
000
000
000

2 205 000

5 000

+ 2 192 000

1 Beräknad andel av anslagen Finansdepartementet: Avlöningar och Finansdepartementet:
Omkostnader

För de ändamål som avses skola bekostas från anslaget har för inneva
rande budgetår beräknats 9 928 000 kr. under finansdepartementets avlö
nings- och omkostnadsanslag. Detta belopp bör föras över till det nya an
slaget. För pris- och löneomräkning m. m. beräknar jag 3 223 000 kr., varav
för lönekostnadspålägg och lokalhyror 2 801 000 kr.
I fråga om personalkostnader beräknar jag medel för ytterligare ett bi
träde för personalregistret för stats departement en (+ 27 000 kr.).
Under anslagsposten Övriga expenser har för innevarande budgetår be
räknats 3 570 000 kr. för engångsutgifter. Därav avser 1 170 000 kr. kost
nader för inredning och utrustning av lokaler i samband med vissa omflytt
ningar av departementen. På grund av att vissa lokaler, som ställs i ordning
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för departementen i kvarteret Mercurius, blir klara för inflyttning senare
än förutsatts kommer huvuddelen av ifrågavarande kostnader att förskjutas
till nästa budgetår. Vissa kostnader tillkommer vidare för snabbtelefoner
m. m. Jag beräknar för nästa budgetår sammanlagt 1 365 000 kr. för inred
ning och utrustning av lokaler i samband med omflyttningar av departe
menten m. m. Även lokalhyror för andra departement än utrikes- och för
svarsdepartementen bör, såsom jag tidigare framhållit, bekostas från ansla
get. Genom utökningen av lokalerna ökar hyreskostnaderna med 375 000
kr. och övriga löpande kostnader med 340 000 kr. Under kostnader för
tjänstebilar beräknar jag liksom för innevarande budgetår bl. a. medel för
anskaffning av en tjänstebil för statsråden och en bil till budcentralen.
Medelsbehovet i övrigt beräknas öka med 432 000 kr.
Med hänvisning till sammanställningen och vad jag har anfört förordar
jag att anslaget tas upp med 12 120 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Gemensamma ändamål för statsdepartementen för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 12 120 000
kr.

A 3, Ekonomiska attachéer
Nytt anslag (förslag) .............................

250 000

Budgetåret 1965/66 inrättades under utrikesdepartementet en specialattachébefattning för ekonomiska frågor. Tjänsten, som har uppehållits av
tjänstemän från finansdepartementet, placerades ursprungligen vid Sve
riges ständiga representation vid FN. Den har sedermera förts över till Sve
riges delegation hos OECD i Paris.
Utvecklingen inom den Europeiska ekonomiska gemenskapen, EEC, stäl
ler i ökande grad krav på en fortlöpande bevakning av ekonomiska och in
dustriella frågor. Denna bör lämpligen tillgodoses genom att en tjänst som
ekonomisk attaché inrättas med placering tills vidare vid den svenska dele
gationen hos de europeiska gemenskaperna i Bryssel. I första hand bör
attachén tillgodose de behov av information och kontakter som föreligger
inom finans- och industridepartementen.
Efter samråd med chefen för utrikesdepartementet förordar jag att även
tjänsten i Paris i organisatoriskt hänseende knyts till finansdepartementet
och redovisas under detta anslag. Tjänsten bör — utöver nuvarande upp
gifter — även avses för att följa den ekonomiska och industriella utveck
lingen i Frankrike.
Medelsbehovet för de båda tjänsterna under budgetåret 1969/70 upp
skattar jag till 250 000 kr. Härvid har förutsatts att lokalkostnader m. m.
bestrids av vederbörande utlandsmyndighet.
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Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Ekonomiska attachéer för budgetåret 1969/70 an
visa ett förslagsanslag av 250 000 kr.

A 4. Kommittéer m. m.
1967/68 Utgift...........
1968/69 Anslag..........
1969/70 Förslag ....

4 767 071
3 000 000
4 000 000

Reservation ...........

407 409

Finansdepartementets kommittéverksamhet har ökat i omfattning och
kommer under innevarande budgetår att kosta väsentligt mer än som kunde
förutses vid anmälan av detta anslag i prop. 1968: 1 (bil. 9 s. 16, SU 7, rskr
7). Den del av kommittéverksamheten som avser industridepartementet
kommer även under tiden den 1 januari—den 30 juni 1969 att belasta finans
departementets kommittéanslag. Jag beräknar det ytterligare medelsbehovet
för innevarande budgetår till 4,5 milj. kr. och kommer senare i dag att för
orda att detta belopp anvisas på tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret
1968/69.
För nästa budgetår beräknar jag 4 milj. kr. under anslaget. Jag hemstäl
ler, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Kommittéer m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa
ett reservationsanslag av 4 000 000 kr.

A 5. Extra utgifter
1967/68 Utgift..............
1968/69 Anslag ............
1969/70 Förslag ..........

184 331
400 000
1 000

Reservation............

508 693

Med hänsyn till reservationen under anslaget förordar jag att detta för
nästa budgetår förs upp med endast ett formellt belopp av 1 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Extra utgifter för budgetåret 1969/70 anvisa ett
reservationsanslag av 1 000 kr.
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B. Allmänna centrala ämbetsverk m. m.

B 1. Kammarkollegiet
1967/68 Utgift .........................................
1968/69 Anslag ......................................
1969/70 Förslag......................................

432 568
i2 809 000
3 542 000

1 Anslagen Kammarkollegiet: Avlöningar och Kammarkollegiet: Omkostnader

Kammarkollegiet är central förvaltningsmyndighet huvudsakligen för
ärenden som är av kameral natur eller angår den allmänna hushållningen
eller avser kyrklig egendom. Kollegiet är dessutom bevakningsmyndighet
för civila verk i fråga om fordran, som tillkommer staten, och granskningsmyndighet i fråga om stämpelskatt, arvsskatt och gåvoskatt.
I kollegiets uppgifter ingår bl. a. att föra det allmännas talan i vattenmål
och mål om ersättning eller inlösen enligt naturvårdslagen den 11 december
1964 (nr 822). Kollegiet handlägger även frågor om den kommunala och
kyrkliga indelningen, den prästerliga tjänsteorganisationen, prästers och
kyrkomusikers avlöning, lappväsendet och jordregistret. Vidare har kollegiet
vård och inseende över viss statlig och annan fast egendom. Kollegiets advokatfiskalskontor (kammaradvokatfiskalsämbetet) har att bl. a. bevaka det
allmännas rätt i ärenden som angår allmänna arvsfonden.
Chef för kollegiet är en generaldirektör. Kollegiet är organiserat på fyra
byråer, advokatfiskalskontoret och ett arkivkontor.
1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Dep.chefen
Kammar

kollegiet
Personal
Handläggande personal.............................
Övrig personal . ...........................................

35
21

+ 1
—

+ 1
—

56

+ 1

+ 1

2 557 000

+ 99 000

+ 41 000

+ 584 000

+ 584 000

—

+ 13 000

Anslag
Avlöningar till tjänstemän.......................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig orga
nisation ...................................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ....................................................
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1968/69
Arvoden och särskilda ersättningar ....
Ersättning till expertis............................
Sjukvård m. m............................................
Reseersättningar.......................................
Därav utrikes tjänsteresor ......................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler..................................................
b) Beräknad ändring av lokalhyror till
budgetåret 1969/70 ............................
c) Bränsle, lyse, vatten..........................
d) Övriga expenser..................................
Utgifter för fast egendom under kammarkollegiets vård och inseende...............

Beräknad ändring 1969/70
Kammar
Dep.chefen
kollegiet
—
—
4 000
50 000
—
—
6 000
42 000

+
+

1000

2 000
4 000
—

—

+ 85 000

+ 85 000

—
—

—
—

—

—

13 500
135 500
1 000
2 809 000

+

4 000

+ 778 000

+
+

+

2 000
4 000
—

4 000

+ 733 000

Kammarkollegiet
1. Löne- och prisomräkning m. m. 778 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 669 000 kr.
2. För granskningen av underrätternas och länsstyrelsernas beslut i arvs-,
gåvo- och stämpelskatteärenden behövs ytterligare en byrådirektör
(+ 69 918 kr.). Medelsreserven för eventuella personalförstärkningar,
115 000 kr., kan minskas i motsvarande mån.
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 3 542 000
kr. Jag har därvid beräknat medel för bl. a. ytterligare en byrådirektör. Sam
tidigt har jag räknat bort den medelsreserv om 115 000 kr. som har tagits
upp under anslaget för de senaste budgetåren.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Kammarkollegiet för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 3 542 000 kr.

B 2. Kammarrätten
1967/68 Utgift......................................... 16 330 436
1968/69 Anslag ....................................... 16 976 000
1969/70 Förslag ....................................... 8 963 000
1 Anslagen Kammarrätten: Avlöningar och Kammarrätten: Omkostnader
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Kammarrätten är en central domstol för administrativ rättskipning. Kam
marrätten dömer i besvärsmål som gäller beskattning, familjebidrag, social
hjälp, kyrkobokföring, mantalsskrivning m. m.
Kammarrätten är för den dömande verksamheten organiserad på nio di
visioner. Dessutom finns ett kansli.
1968/69

Beräknad ändring 1969/70
KammarDep.chefen
rätten

Personal
Domarpersonal.............................................
Övrig personal.............................................

102
59

—
—

—
—

161

—

—

6 579 000

+ 314 000

+ 314 000

—

+1 585 000

+1 585 000

+

80 000

+

+

8 000

+
8 000
14 000——

+1 987 000

+1 987 000

Anslag
Avlöningar till tjänstemän........................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig orga
nisation ...................................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ....................................................
Arvoden och särskilda ersättningar ....
Sjukvård m. m...............................................
Reseersättningar.........................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler......................................................
b) Beräknad ändring av lokalhyror till
budgetåret 1969/70 ..............................
c) Bränsle, lyse, vatten............................
d) Övriga expenser....................................
Kammarrättens årsbok..............................

50 000
16 000

10 000

—

21 000
286 000
6 976 000

—

80 000

—

Kammarrätten
Löne- och prisomräkning m. m. 1 987 000 kr., varav för lönekostnadspå
lägg och lokalhyror 1 665 000 kr.
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att till Kammarrätten för budgetåret 1969/70 anvisa ett
förslagsanslag av 8 963 000 kr.
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Statistiska centralbyrån
Statistiska centralbyrån (SCB) är central förvaltningsmyndighet för den
statliga statistikproduktionen och handhar huvuddelen av denna. Central
byrån har dessutom en allmänt samordnande funktion inom statistikområ
det. Det åligger vidare centralbyrån att utföra folkräkningar och vissa andra
räkningar och att göra långsiktiga yrkes- och utbildningsprognoser. Hos
centralbyrån förs bl. a. äktenskapsregistret, det centrala bilregistret och
företagsregister.
Centralbyrån leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirektör.
Denne har närmast under sig en produktionschef och en planeringschef.
Inom verket finns vidare en planerings- och samordningsavdelning, en byrå
för administration och information, nio ämnesbyråer, ett prognosinstitut,
ett utredningsinstitut och en datamaskincentral. Centralbyrån har vidare
två s. k. produktionsfilialer i Hallstavik resp. Örebro för stansarbeten och
vissa andra större manuella arbeten. Personalen beräknas under innevaran
de budgetår omfatta i genomsnitt ca 1 200 personer. Av dessa tjänstgör ca
45 i Hallstavik och ca 50 i Örebro.
Kostnaderna för statistiska centralbyråns verksamhet bestrids f. n. dels
från avlönings- och omkostnadsanslag, dels från anslag som anvisats för
olika undersökningar, dels av ersättningar från uppdragsgivare. Utrednings
institutet och datamaskincentralen är i princip ekonomiskt självförsörjan
de. En stor del av deras inkomster kommer dock av betalda uppdrag från
övriga delar av centralbyrån. De anslag som för innevarande budgetår har
anvisats till statistiska centralbyrån uppgår till sammanlagt 38,1 milj. kr.
Som ett led i strävandena att minska trycket på den statliga förvaltnings
organisationen i Stockholm har Kungl. Maj:t den 28 juni 1968 uppdragit
åt statistiska centralbyrån att vidta åtgärder för en utbyggnad av produktionsfilialen i Örebro. En datamaskinanläggning av typ IBM 360 modell 50
kommer att placeras vid produktionsfilialen. Avsikten är att filialen skall
specialisera sig på statistisk databehandling och registervård. Det kan också
visa sig lämpligt att låta filialen svara för insamling, kodning och stansning
av uppgifter till register och vissa andra projekt såsom hushållsbudgetundersökningar samt folk- och bostadsräkningar. Jag räknar med att även
bearbetningar som centralbyrån utför för andra myndigheter kommer att
förläggas till filialen. Centralbyrån beräknar att upp till 230 personer kom
mer att sysselsättas vid denna under nästa budgetår och upp till 380 per
soner under följande budgetår. Arbetskraftsbehovet under resp. budgetår
kommer dock att variera med hänsyn till omfattningen av de aktuella
arbetsuppgifterna.
Förläggningen av arbetsuppgifter till Örebro kommer att medföra vissa
merkostnader för bl. a. datatransmission, resor och transporter. Dessa mer
kostnader kan enligt centralbyrån uppskattas till ca 600 000 kr. om året
när filialen är fullt utbyggd. Kostnadsökningen uppvägs emellertid av att
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personal- och lokalkostnaderna blir lägre än i Stockholm. Sammantaget
torde man på sikt göra en viss besparing.
Redan under innevarande budgetår kommer det att uppstå vissa kostna
der för möbler, telefonväxel o. d. för produktionsfilialen i Örebro. Kost
naderna, som beräknas till 900 000 kr., kan inte rymmas inom de medel
som har anvisats centralbyrån. I samband med behandlingen senare den
na dag av frågan om utgifter på tilläggsstat II till riksstaten för budget
året 1968/69 ämnar jag därför föreslå Kungl. Maj:t att för riksdagen lägga
fram förslag om ett reservationsanslag av 900 000 kr. för anskaffning av
inventarier m. m. för produktionsfilialen. De ökade driftkostnader, som
uppbyggnaden av produktionsfilialen kan medföra innevarande budgetår,
kan vidare leda till att anslagen till centralbyrån behöver belastas med
högre belopp än som beräknats i riksstaten. Jag avser att sedermera anmäla
denna fråga för Kungl. Maj :t.
Statistiska centralbyråns anslagsframställning för nästa budgetår inne
fattar i fråga om den reguljära organisationen en betydande ökning av an
talet tjänster. Centralbyrån har vidare räknat med ett antal nya intermittenta undersökningar under de närmaste budgetåren, bl. a. en folk- och
bostadsräkning år 1970 och en allmän företagsräkning år 1971 eller år
1972.
Som jag framhållit vid flera tidigare tillfällen vid anmälan av anslagen
till statistiska centralbyrån har statistiken i det moderna samhället kom
mit att spela en alltmer betydelsefull roll som underlag för planering och
beslut. Flera faktorer har bidragit till detta, bl. a. den intensifierade näringsoch arbetsmarknadspolitiken samt den utvidgade regionala och kommunala
planeringsverksamheten. Den ökade efterfrågan på statistik som på grund
härav kommer fram från skilda håll skärper kraven på en prioritering
mellan olika statistikönskemål.
Vid behandlingen av centralbyråns anslag för innevarande budgetår gavs
ökade resurser för bl. a. en utbyggnad av sådan statistik som behövs för
samhällsekonomiska bedömningar i samband med avtalsförhandlingarna
på arbetsmarknaden. Uppbyggnaden av denna statistik bör fullföljas under
nästa budgetår.
Mot bakgrunden av den pågående strukturomvandlingen inom närings
livet och den internationella ekonomiska utvecklingen finner jag det vi
dare angeläget att få fram ett förbättrat statistiskt underlag för bedömningar
av konjunkturutvecklingen och det ekonomiska läget överhuvud taget. I de
förslag till medelsanvisningar som jag lägger fram i det följande har jag
därför räknat in medel för en utbyggnad av arbetskraftsundersökningarna
och av kortperiodisk leverans-, order- och investeringsstatistik för industrin
samt lagerstatistik för varuhandeln.
Utbyggnaden av den ekonomiska korttidsstatistiken bör påbörjas redan
under innevarande budgetår. Samtidigt bör vissa tabeller i nationalräken2
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skaperna kompletteras för långtidsutredningens behov. Kostnaderna för des
sa åtgärder, som beräknas till ca 225 000 kr., kan inte rymmas inom de an
slag som har anvisats centralbyrån. Jag kommer därför senare denna dag att
föreslå att ifrågavarande belopp anvisas på tilläggsstat II till riksstaten för
budgetåret 1968/69 och tas upp under statistiska centralbyråns anslag till
särskilda undersökningar.
I fråga om de större förslag som centralbyrån i övrigt lagt fram kommer
jag att tillstyrka att medel beräknas för en hyres- och bostadsundersökning
år 1969 och för planering av en allmän företagsräkning som är avsedd att
äga rum år 1971 eller år 1972. Vidare beräknar jag medel för 1969 års hushållsbudgetundersökning och för fortsatta förberedelser för 1970 års folkoch bostadsräkning.
Omfattningen av de förslag som centralbyrån lagt fram och mitt ställ
ningstagande framgår av följande sammanställning.
1968/69

Personal
Verksamheten i allmänhet...................
Särskilda undersökningar.....................
Centralt företagsregister........................
Intermittenta undersökningar (sammanlagt)...............................................
Utredningsinstitutet..............................
Datamaskincentralen.............................
Betalda uppdrag......................................

Anslag (milj. kr.)
Verksamheten i allmänhet...................
Särskilda undersökningar.....................
Centralt företagsregister.......................
Intermittenta undersökningar.............

Beräknad ändring 1969/70
SCB
Dep. chefen

606
61
15

+

18
96
381
30

+

1 207

+

85
18

+
+

—

32
17
—

+

io

+

+

10
7
32
5

+

7
32
5

+

157

+

103

+
+

30,8
3,2
0,9
3,2

+

38,1

+

+

+

15,9
2,4
0,2
1,2

+

13,5
1,9
0,2
1,2

4i

19,7

+

16,8

+
+

+
+

Centralbyrån upprepar sitt förslag i föregående års anslagsframställning
att utgifterna för bilregistret, som f. n. belastar avlönings- och omkostnadsanslagen för verksamheten i allmänhet, och utgifterna under det nuvarande
anslaget till centralt företagsregister m. m. i fortsättningen skall redovisas
under ett gemensamt anslag för registerverksamhet m. m. Eftersom jag
räknar med att man för centralbyråns del skall kunna övergå till programbudgetinriktade anslag inom de närmaste budgetåren, är jag inte beredd att
tillstyrka den föreslagna ändringen. Centralbyråns förslag till medelsanvis
ning för bilregistret redovisar jag därför under anslaget för verksamheten i
allmänhet.
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B 3. Statistiska centralbyrån: Verksamheten i allmänhet

1967/68 Utgift ......................................
1968/69 Anslag ..................................
1969/70 Förslag ..................................

x28 326 630
*30 813 000
44 300 000

1 Anslagen Statistiska centralbyrån: Avlöningar till personal för verksamheten i allmänhet
och Statistiska centralbyrån: Omkostnader för verksamheten i allmänhet

1968/69

Beräknad ändring 1969/70
SCB
Dep.chefen

Personal
Handläggande personal................................................
Övrig personal............................................................................

178
428

+ 37
+ 48

+ 12
+ 20

606

+ 85

+ 32

+ 4 179 000

+ 2 089 000

+ 4 502 000

+ 4 502 000

Anslag
Avlöningar till tjänstemän.................................... 18 582 000
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation.........................................................................................
—
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ..........................................................................................
Arvoden och särskilda ersättningar...
118 000
Sjukvård m. m...............................................................................
115 000
Beseersättningar......................................................................
86 000
Därav utrikes tjänsteresor ...............................
68 000
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande lokaler...................................................................................
—
b) Beräknad ändring av lokalhyror
till budgetåret 1969/70
.............................
c) Bränsle, lyse, vatten.............................................
162 000
d) Övriga expenser............................................................. 1 963 000
Därav engångsutgifter .............................................
40 000
Publikationstryck.................................................................. 1 754 000
Övriga utgifter
a) Bibliotekets underhåll........................................
28 000
b) Ersättning till datamaskincentralen
för maskinbearbetningar............................... 5 960 000
c) Ersättning till utredningsinstitutet
för intervjuundersökningar m. m.
2 205 000
d) Kostnader för förnyelse av viss del
av urvalet för jordbruksinventeringarna...............................................
15 000
e) Kostnader för uppgiftsinsamling
genom andra organ ..........................
150 000

+

724 000

+

253 000

+
+

20 000
54 000

+
+

20 000
82 000

+

1 370 000

+

304 000

+

105 000

+
+
+

740 000
195 000
169 000

+
+
+

769 000
61 000
156 000

+

4 000

+

4 000

+

1 536 000

_|_
i

1 139 000

+ 2 039 000

+ 1 370 000

+ 3 028 000

—

15 000

—

15 000

+

35 000

+

35 000
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1968/69

f) Kostnader i samband med Örebrofilialen.................................................

Beräknad ändring 1969/70
SCB
Dep.chefen

—
31 138 000

F

300 000

+ 15 961 000

+ 13 537 000

+

+

Uppbördsmedel
Försålda publikationer......................

325 000
30 813 000

50 000

+ 15 911 000

50 000

+ 13 487 000

Statistiska centralbyrån
1. Löne- och prisomräkning m. m. 7 733 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 5 872 000 kr.
2. Vid planerings- och samordningsavdelningen behövs en byråsekrete
rare för översyn av blanketter, en aktuarie för den externa samordningen
av statistiken och tre biträden. Vidare behövs 447 000 kr. för metodutveck
ling och intern samordning m. m. och 287 000 kr. för aktivisering av kon
takterna med företag och andra uppgiftslämnare i syfte att underlätta de
ras arbete. (+ 962 000 kr.)
3. Centralbyrån har utarbetat ett utbildningsprogram, som bl. a. omfattar
introduktionsutbildning av statistiker. För ledning och administration av
utbildningen behövs en avdelningsdirektör och ett biträde. Vidare behövs
134 000 kr. för ersättning till lärare. (+ 344 000 kr.)
4. Byrån för administration och information behöver ökade resurser på
grund av verkets tillväxt. Sålunda behövs ytterligare en arkivarie och ett
biträde till arkivet, en kanslist och ett biträde för informations- och upplysningstjänsten, en assistent för handläggning av tryckeriärenden samt
två och en halv biträdestjänster för göromål som gäller biblioteket och före
tagsnämnden. Vidare behövs en aktuarie och ett biträde för historisk stati
stik. För personalförstärkningar i övrigt beräknas 175 000 kr. (+ 597 000
kr.)
5. Genom att produktionsfilialen i Örebro byggs ut, ökar kostnaderna för
bl. a. datatransmission, resor och transporter (+ 300 000 kr.).
6. För att fullfölja den utbyggnad av det statistiska underlaget för löne
förhandlingar som påbörjades våren 1968 (prop. 1968: 1 bil. 9 s. 21, SU
7, rskr 7) behövs bl. a. ytterligare en byrådirektör, fyra och en halv aktuarietjänster, en halv assistenttjänst och fyra biträden för utarbetande av
investeringsstatistik för varuhandels-, finans- och försäkringsföretag, för
komplettering av nationalräkenskaperna med bl. a. input-outputberäkningar, för snabbredovisning av data ur industristatistiken och för utbyggnad
av företagsstatistiken till nya näringsgrenar. Därutöver behövs 65 000 kr.
för att utarbeta en summarisk sysselsättnings- och lönesummestatistik.
Vidare behövs medel för en aktuarie och en halv biträdestjänst som till
fällig förstärkning i samband med att man inom företagsstatistiken går
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över till automatisk databehandling och ändrade standards, (-j- 777 000 kr.)
7. På grund av volymförändringar och andra ändringar i fråga om för
utsättningarna för statistikproduktionen behövs medel för bl. a. ytterligare
en assistent och åtta biträden för dödsorsaksstatistiken, socialvårdsstatistiken, statistiken över högre studier, statistiken över personal i offentlig
tjänst och bilregistret. Härtill kommer ett ökat medelsbehov för ADB-bearbetningar m. m. inom dessa områden. (-(- 752 000 kr.)
8. Viss statistik över lastbilstransporter, som tidigare sammanställts av
statens biltrafiknämnd, har förts över till centralbyrån. För denna statistik
behövs medel för bl. a. en byrådirektör och ett biträde (-f- 146 000 kr.).
9. För elstatistiken behövs medel för bl. a. en byrådirektör och en och
en halv biträdestjänst. Samtidigt bortfaller medelsbehovet för en tjänst som
förste aktuarie. (+ 62 000 kr.)
10. Löpande bostads- och hyresundersökningar på urvalsbasis bör genom
föras fr. o. m. budgetåret 1969/70. Undersökningarna skall ge information
om bostadskostnader för olika lägenhets- och hushållskategorier, hus
hållens boendeförhållanden, bostadsbeståndets sammansättning och av
gången nr bostadsbeståndet. Undersökningarna bör genomföras årligen men
med varierande innehåll och omfattning. Den första undersökningen bör
avse år 1969 och vara förhållandevis fullständig. Kostnaden för undersök
ningen beräknas till lägst 969 000 kr. och högst 1 295 000 kr. beroende på
urvalsstorleken. Kostnaden under sådana år, då mera begränsade under
sökningar genomförs, beräknas variera mellan ca 450 000 och 510 000 kr.
För nästa budgetår behövs ca 1 milj. kr. för databearbetningar och dess
utom medel för bl. a. två byrådirektörer, en halv aktuarietjänst, en kanslist
och två biträden (+ 1 368 000 kr.).
11. För att utarbeta statistik över finansinstitutens in- och utlåning med
speciell inriktning på bostads- och byggnadskreditgivningen behövs bl. a.
en byrådirektör och en kanslist (+ 124 000 kr.).
12. Vissa utvidgningar beräknas för arbetet med en undersökning av
jordbrukarnas tillgångar och skulder, jordbruksstatistisk årsbok, utveck
lings- och systemarbete inom industristatistiken, låneobjektsstatistiken, hyresstatistik över nybyggda lägenheter, yrkesvalsundersökningar, arbetskraftsutredningar samt yrkes- och utbildningsprognoser. För dessa uppgifter
behövs medel för en avdelningsdirektör, åtta byrådirektörer, en ingenjör,
tre kanslister samt nio och en halv biträdestjänster. Medelsbehovet kan
samtidigt minskas med lönen för en halv aktuarietjänst. (+ 1 377 000 kr.)
13. Vissa demografiska och inkomststatistiska data på kommunblocksnivå bör sammanställas och publiceras sedan förutsättningar härför ska
pats genom övergången till ADB inom folkbokföringen och skatteredovisningen. Medelsbehovet beräknas till 270 000 kr.
14. De löpande arbetskraftsundersökningarna bör ökas ut från fyra till
åtta undersökningar om året. Däri bör liksom nu ingå en stor höstunder
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sökning som omfattar ett urval av 60 000 personer. Var och en av de övriga
undersökningarna förutsätts även i fortsättningen vara baserad på ett ur
val av 12 000 personer. Kostnaderna för undersökningarna beräknas öka
från 1 840 000 kr. till 2,4 milj. kr. om året (-)- 560 000 kr.).
15. Centralbyrån vill starta en försöksverksamhet med politiska opinions
undersökningar. För fyra undersökningar samt forsknings- och utvecklings
arbete behövs under nästa budgetår 330 000 kr.
16. Medelsbehovet minskar med kostnaden för fyra biträdestjänster genom
att behovet av tillfälliga personalförstärkningar för registrering av indelningsändringar och för deklarationsundersökningarna för jordbrukare bort
faller samt genom omläggning av rutinerna för inkomststatistiken och polis
statistiken (— 125 000 kr.).
17. I anslutning till att ett företagsregister upprättas för lantbruket kom
mer jordbruksinventeringarna att samordnas med detta. Kostnaderna för
jordbruksinventeringarna bör därför bestridas från samma anslag som fö
retagsregistret (— 155 000 kr.).
18. Nationalräkenskapssektionen inom planerings- och samordningsavdelningen bör ombildas till en byrå under ledning av en byråchef i Ce 1. En
tjänst som avdelningsdirektör kan därvid dras in. Vidare bör tjänsterna
som produktionschef och planeringschef höjas från Ce 2 till Ce 3, byråchefstjänsterna vid jordbruksstatistiska byrån och utredningsinstitutet hö
jas från Ce 1 till Ce 2 samt två tjänster som avdelningsdirektör vid jord
bruksstatistiska byråns sektion för skördeskadeskyddet resp. planerings- och
samordningsavdelningens sekretariat för extern samordning höjas från Be 5
till Ce 1. (+ 51 000 kr.)
19. Medelsbehovet i övrigt beräknas enligt anslagsframställningen öka
med 358 000 kr.
Centralbyrån har i en särskild framställning lagt fram förslag om änd
ringar av fiskestatistiken. Enligt förslaget skall allmänna fiskeriinventeringar göras vart tredje år. Vid dessa skall uppgifter hämtas in från alla
som driver fiske i förvärvssyfte om bl. a. sysselsättningsgrad i fisket och
dettas huvudsakliga inriktning samt om antal båtar och redskap av olika
slag m. m. I övrigt innebär ändringarna i huvudsak att fångststatistiken
över havsfisket centraliseras till centralbyrån och att jordbruksnämndens
uppgifter inom detta område avvecklas successivt. Vidare förutsätts att
fiskebåtsregistret skall föras över från sjöfartsstyrelsen till centralbyrån.
Den genomsnittliga årskostnaden för fiskestatistiken beräknas öka från
320 000 kr. till 368 000 kr. Centralbyråns medelsbehov för nästa budgetår
ökar med ca 80 000 kr. exkl. lönekostnadspålägg och lokalhyror.
Yttranden över förslaget har avgetts av sjöfartsstyrelsen, lantbruksstyrelsen, fiskeristyrelsen, statens jordbruksnämnd, Fritidsfiskets samarbetsnämnd, Svensk fisk ekonomisk förening och Sveriges fiskares riksförbund.
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De framlagda förslagen har i huvudsak godtagits av remissinstanserna med
undantag av fiskeristyrelsen som förordar en mera långtgående statistik.
Departementschefen
Den utbyggnad av det statistiska underlaget för löneförhandlingar som
påbörjades förra året bör fullföljas. Jag ansluter mig till statistiska cen
tralbyråns beräkning av medelsbehovet för detta ändamål (6).
Den pågående strukturomvandlingen inom näringslivet och den inten
sifierade arbetsmarknadspolitiken gör att större krav måste ställas på arbetskraftsundersökningarna. Dessa fyller också en viktig uppgift vid bedöm
ningen av konjunkturutvecklingen. Den utbyggnad av undersökningarna
som centralbyrån har föreslagit (14) är emellertid knappast tillräcklig, om
dessa skall kunna utnyttjas i större utsträckning än hittills. Jag räknar med
att både antalet undersökningar och urvalens storlek kan behöva ökas. Jag
beräknar ytterligare 2 milj. kr. för dessa undersökningar.
Jag är inte beredd att förorda att centralbyrån nu får medel att genom
föra formliga politiska opinionsundersökningar (15). Verket bör dock få
möjlighet att bedriva utvecklings- och metodarbete för att kunna åtaga sig
beställningsuppdrag inom detta område. Jag kommer senare att föreslå att
medel härför anvisas under anslaget till särskilda undersökningar.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
44,3 milj. ler. Jag har därvid beräknat medel — förutom för de ändamål
jag förut berört (6, 14) — för bl. a. ytterligare fyra byrådirektörer (8, 10,
11) , en halv aktuarietjänst (10), en arkivarie (4), en assistent (7), tre
kanslister (4, 10, 11) samt åtta och en halv biträdestjänster (4, 7, 8, 10,
12) . Jag har vidare räknat upp anslaget med 100 000 kr. för personalför
stärkningar för administrativa uppgifter (4), med 300 000 kr. för merkost
nader för Örebrofilialen, varav 70 000 kr. under anslagsposten Reseersätt
ningar och 230 000 kr. under delposten Övriga expenser (5), 270 000 kr. för
utarbetande och publicering av demografiska och inkomststatistiska data
(13) och 90 000 kr. för omläggning av fiskestatistiken. Samtidigt har jag
räknat ned anslaget med kostnaden för fyra biträdestjänster (16) och med
155 000 kr. utgörande kostnader för jordbruksinventeringarna (17).
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Statistiska centralbyrån: Verksamheten i allmän
het för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
44 300 000 kr.

B 4. Statistiska centralbyrån: Särskilda undersökningar
1967/68 Utgift...........
1968/69 Anslag.........
1969/70 Förslag ___

2 224 333
3 150 000
5 100 000

Reservation

709 256
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Från anslaget bestrids bl. a. utgifter för planerings- och utvecklingsarbe
ten inom statistiken samt kostnader för statistikproduktion som bedrivs för
söksvis.
1968/69

Beräknad ändring 1969/70
SCB
Dep.chefen

Personal
Handläggande personal
Övrig personal ...........

Anslag

42
19

+18

+ 12

61

+18

+ 17

3 150 000

+ 2 450 000

+ 1 950 000

—

+ 5

Statistiska centralbyrån
Kraven på utveckling och rationalisering av statistiken motiverar väsent
ligt större resurser än f. n. Ökade insatser behövs sålunda bl. a. för utveck
ling av kvalitetskontroll, metoder, standards o. d. och för forskningsverk
samhet. Även resurserna för utveckling av det arkivstatistiska systemet mås
te förstärkas med hänsyn till den utveckling av administrativa informations
system som pågår på olika håll. Vidare behöver statistiken för den regionala
utredningsverksamheten byggas ut.
Centralbyrån föreslår att anslaget räknas upp med 2 450 000 kr. Av ök
ningen hänför sig 125 000 kr. till pris- och lönestegringar och 1 milj. kr. till
lönekostnadspålägg och lokalhyror. Medelsbehovet för olika projektgrupper
beräknas i enlighet med följande sammanställning.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kvalitetskontroll ......................................................................................
Indexberäkningar ....................................................................................
Produktutveckling....................................................................................
Nationalräkenskaper...............................................................................
Rationalisering, utarbetande av standards m.m...........................
Utredningar kring det arkivstatistiska systemet.........................
Forskningsverksamhet...........................................................................

495
180
2 700
165
460
450
150

000
000
000
000
000
000
000

4 600 000
Lönekostnadspålägg.......................................................................................
Lokalkostnader................................................................................................

750 000
250 000
5 600 000

Departementschefen
Såsom jag tidigare framhållit bör det statistiska underlaget för konjunk
turbedömningar förbättras. Detta gäller — förutom för arbetskraftsundersökningarna för vilka jag har beräknat medel under anslaget för verksam
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heten i allmänhet — särskilt i fråga om lagerstatistiken för varuhandeln,
leverans- och orderstatistiken för industrin samt de s. k. investeringsenkä
terna. Utvecklingen och utbyggnaden av denna statistik under nästa bud
getår bör bekostas från anslaget till särskilda undersökningar. Motsva
rande gäller i fråga om kostnaden för vissa kompletteringar av nationalräkenskapstabeller m. m. som behöver göras för långtidsutredningens räk
ning. Vidare bör, såsom jag även har framhållit tidigare, visst utvecklingsoch metodarbete avseende politiska opinionsundersökningar bekostas från
anslaget.
Jag vill i detta sammanhang även erinra om mitt uttalande i prop.
1968: 154 (s. 123) att centralbyrån — i stället för särskilda sakkunniga —
bör sammanställa, bearbeta och redovisa huvudresultaten av de allmänna
fastighetstaxeringarna. Såvitt avser 1970 års fastighetstaxering räknar jag
med att dessa arbetsuppgifter inte blir av större omfattning förrän under
budgetåret 1970/71. Planläggningen av arbetet, som bl. a. gäller program
mering och systemuppläggning, bör dock påbörjas under nästa budgetår
och bekostas från detta anslag.
Bortsett från de nya arbetsuppgifter, som jag nu har berört, räknar jag
med oförändrad omfattning av den verksamhet som bekostas från anslaget.
Jag beräknar medelsbehovet till 5,1 milj. kr., varav 900 000 kr. för lönekostnadspålägg och lokalhyror. Jag har därvid beräknat bl. a. 800 000 kr.
för förbättringar av det statistiska underlaget för konjunkturbedömningar,
60 000 kr. för komplettering av nationalräkenskapstabeller m. m., 200 000
kr. för utveckling av metoder m. m. för politiska opinionsundersökningar
och 100 000 kr. för arbetsuppgifter i anslutning till 1970 års fastighets
taxering.
Liksom hittills bör Kungl. Maj :t sedermera efter förslag av statistiska
centralbyrån fastställa dispositionsplan för anslaget.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Statistiska centralbyrån: Särskilda undersök
ningar för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag
av 5 100 000 kr.

B 5. Statistiska centralbyrån: Utredningsinstitutet
1967/68 Utgift..............................................
1968/69 Anslag ...........................................
1969/70 Förslag .........................................

305 800
1 000
1 000

Utredningsinstitutet har till uppgift att på uppdrag av statlig eller kom
munal myndighet, kommitté eller annat organ utföra statistiska undersök
ningar och bedriva statistisk konsultationsverksamhet. Det får även åta sig
uppdrag från enskilda uppdragsgivare.
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Institutet är under en byråchef organiserat på en fältsektion, en databehandlingssektion med enhet för urvalsdragningar, en konsultationsenhet,
fem utredningsgrupper, en enhet för central statistiktjänst och en admini
strativ sektion. Till institutet är knuten en riksomfattande fältorganisation
av lokalombud (intervjuare). Denna omfattade vid budgetårsskiftet 574 per
soner. Institutet förutsätts vara ekonomiskt självförsörjande och uppbär er
sättning av uppdragsgivarna.
1968/69

Beräknad ändring 1969/70
SCB
Dep.chefen

53
43

+ 4
+ 3

+ 4
+ 3

96

+ 7

+ 7

—

—

Personal (exkl. lokalombud)
Handläggande personal .................. ..............
Övrig personal .................................... ..............

Anslag .................................................... ................. 1

000

Statistiska centralbyrån
Utredningsinstitutets omslutning har under de senaste åren ökat kraftigt
och uppgick under budgetåret 1967/68 till 9 milj. kr. Verksamheten lämnade
emellertid detta budgetår ett kassamässigt underskott av ca 305 000 kr. Detta
hänger samman med att institutet inte hade hunnit anpassa sig till den
nya kostnadssituation som har uppstått genom att verksamheten fr. o. m.
detta budgetår belastas med pensionskostnader för personalen.
Institutets utestående fordringar uppgick till 1 126 374 kr. vid ingången av
budgetåret 1967/68 och till 1 853 122 kr. vid budgetårets slut. Utestående
skulder och reservationer ökade samtidigt från 1 108 610 kr. till 1 850 684 kr.
Verksamheten vid institutet har under det gångna budgetåret omfattat 124
projekt (statistiktjänsten undantagen). I 83 av dessa ingick fältundersök
ningar. Av projekten hade 77 statliga, 6 kommunala och 41 enskilda be
ställare.
Centralbyrån föreslår att anslaget även för nästa budgetår tas upp med ett
formellt belopp av 1 000 kr.
Departementschefen
I motsats till vad tidigare varit fallet belastas utredningsinstitutet fr. o. m.
budgetåret 1967/68 med kostnader för den framtida pensioneringen av per
sonalen genom att ett belopp, som motsvarar 20 % av den pensionsbärande
lönesumman, förs över till den i riksstaten upptagna inkomsttiteln Övriga
diverse inkomster. Det belopp som överfördes budgetåret 1967/68 uppgick
till 520 000 kr. Därav kunde 214 000 kr. täckas av influtna medel. Återsto
den kunde inte täckas denna väg beroende bl. a. på att ersättningen för vissa
utredningar var bestämd genom avtal och inte kunde höjas med ett belopp
som motsvarade pensionskostnaderna.
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Jag räknar med att institutets prissättning nu skall ha anpassats till
nya kostnadsläget och att utgifterna i fortsättningen helt skall kunna
stridas av influtna medel. Jag förordar därför att anslaget förs upp med
dast ett formellt belopp av 1 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Statistiska centralbyrån: Utredningsinstitutet
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr.
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B 6. Statistiska centralbyrån: Centralt företagsregister m. m.
1967/68 Utgift...........
1968/69 Anslag..........
1969/70 Förslag ___

735 120
885 000
1 048 000

Reservation ...........

496 113

Det centrala företagsregistret vid statistiska centralbyrån innehåller indi
viduella uppgifter om företagen såsom namn, adress, näringsgren, belägen
het och storlek. Från registret lämnas service till olika enheter inom central
byrån och i viss utsträckning även till utomstående beställare. På basis av
registret kan även göras enkla statistiska sammanställningar.
1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Dep.chefen
SCB

Personal
5
10

—
—

—
—

15

—

—

Anslag................................................ ........... 885 000

+ 163 000

+ 163 000

Handläggande personal ................ ...........
Övrig personal.................................. ...........

Statistiska centralbyrån
Registrets användbarhet har hittills begränsats av bristen på information
om företagens verksamhetsställen. Enligt föreliggande planer kommer emel
lertid uppgifter därom att inhämtas årligen fr. o. m. hösten 1969. Vidare be
höver klassificeringen av företagsenheterna efter bransch och institutionell
form kompletteras. Dessutom måste ADB-rutinerna för företagsregistret an
passas till de ändringar inom skatte- och folkbokföringen som genomfördes
år 1968.
Anslaget bör räknas upp med 40 000 kr. för inträffade pris- och lönesteg
ringar. Vidare bör 123 000 kr. tas upp för lönekostnadspålägg och lokalhyror.
Departementschefen
Jag biträder centralbyråns förslag till medelsberäkning. Jag hemställer, att
Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Statistiska centralbyrån: Centralt företagsregister
m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag
av 1 048 000 kr.
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B 7. Statistiska centralbyrån: Folk- och bostadsräkning
1967/68 Utgift .......... ^3 309 272
1968/69 Anslag.......... 1 200 000
1969/70 Förslag ___
2 130 000
1

Reservation............

288 467

Anslaget Statistiska centralbyrån: Kostnader för 1965 års folk- och bostadsräkning

Från anslaget bestrids kostnader för allmänna folk- och bostadsräkningar.
Allmän folkräkning skall enligt 10 g kungörelsen den 16 december 1949
(nr 702) göras vart femte år räknat fr. o. m. år 1950. Nästa folkräkning
skall alltså ske år 1970. De två senaste räkningarna har varit kombinerade
med bostadsräkningar. Även i fortsättningen avses räkningarna skola sam
ordnas på motsvarande sätt.
För förberedelse och planering av en allmän folk- och bostadsräkning år
1970 har hittills sammanlagt 1,9 milj. kr. ställts till statistiska centralbyråns
förfogande för budgetåren 1966/67—1968/69.
1968/69

Beräknad ändring 1969/70
SCB
Dep.chefen

Personal
Handläggande personal ....................
Övrig personal.......................................

7
8

+1
+6

15
Anslag....................................................

1 200 000

+1
+6

+7
+

930 000

+7
+

930 000

Statistiska centralbyrån
I enlighet med vad som förutsattes i förra årets statsverksproposition (prop.
1968: 1 bil. 9 s. 31, SU 7, rskr 7) har statistiska centralbyrån utarbetat ett
förslag till plan för 1970 års folk- och bostadsräkning. Därvid har hänsyn
tagits till att 1970 är ett internationellt folk- och bostadsräkningsår med
ett särskilt program.
Genom att de årliga mantalsuppgifterna har avskaffats blir underlaget
för räkningen ett annat än tidigare. Det kommer att utgöras av dels uppgif
ter på magnetband från länsstyrelsernas personregister, dels skriftliga upp
gifter som inhämtas från allmänheten. Materialet har förutsatts skola an
vändas även för kontroll av folkbokföringens riktighet (prop. 1967: 88 s. 51,
3LU 34, rskr 294).
Det är meningen att kommunerna liksom vid föregående räkningar skall
samla in och granska de uppgifter som inhämtas från allmänheten. Upp
gifterna skall avse förhållandena under en viss vecka, förslagsvis veckan
den 4—10 oktober 1970.
I fråga om innehållet har de olika folk- och bostadsräkningarna haft skif
tande omfattning. Räkningarna vid slutet av varje tioårsperiod är att anse
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som störa räkningar, medan de mellanliggande räkningarna är att betrakta
som komplement. Centralbyrån har gjort en konsumentenkät inför 1970
års räkning. Av denna framgår att 1960 års räkning inte har motsvarat kon
sumenternas krav. Vidare har utvecklingen av den regionala planeringsverk
samheten medfört behov av såväl nya uppgifter som en mera differentierad
uppdelning än tidigare. 1970 års folk- och bostadsräkning bör därför enligt
centralbyrån utvidgas betydligt i jämförelse med räkningarna åren 1960
och 1965.
Räkningen bör praktiskt taget helt utformas som en totalräkning. En
intervjuundersökning bör ske i anslutning till räkningen för att man skall
få underlag för en analys av tillförlitligheten av de uppgifter som har läm
nats av allmänheten.
Totalräkningen föreslås omfatta följande uppgifter.
Folkräkningen : Uppgifter om kön, ålder, civilstånd och vigselår,
nationalitet, födelseland och senaste inflyttningsår till Sverige, sysselsätt
ning, heltids- eller deltidsarbete, näringsgren, yrkesställning, yrke, anställ
ningens art och arbetsplatsens belägenhet, hushåll och familjer (hushållsresp. familjeföreståndarens kön, ålder, civilstånd, näringsgren och yrke,
antal hushålls- resp. familjemedlemmar och antal minderåriga), bilinnehav,
färdsätt till och från arbetsplatsen, inkomst samt allmän skolutbildning
och skolmässig yrkesutbildning.
Bostadsräkningen : Uppgifter om fastighetens ägare, slag av fas
tighet (jordbruksfastighet eller annan fastighet), hustyp (antal lägenheter
och antal lokaler som till mer än hälften består av annat än bostadsutrym
men), byggnadsår, antal rum och förekomst av kök i lägenhet, lägenhetens
utrustning (vattenledning, avlopp, wc, bad, centralvärme, elektrisk spis
eller gasspis, kylskåp, frysbox och tvättmaskin), upplåtelseform för lägen
heten och utnyttjandet av denna, hyra (avgift till bostadsrättsförening)
och lägenhetsyta, tidpunkt för inflyttning i nuvarande bostad samt om inne
hav av fritidshus och dessas belägenhet och utrustning m. m.
En urvalsundersökning avseende fruktsamhetsdata och uppgifter om
yrkesväxlingen under åren 1965—1970 planeras äga rum vid sidan av total
undersökningen.
I jämförelse med 1960 års räkning innebär den nu framlagda planen en
utvidgning främst i fråga om uppgifterna om utbildning, deltidsarbete,
färdsätt till och från arbetsplatsen, tidpunkt för inflyttning i nuvarande
bostad samt fritidshus. Å andra sidan har några uppgifter utgått eller in
skränkts. Detta gäller främst uppgifter om årssysselsättning, registrerings
nummer på bil, näringsgrensväxling, inrikes omflyttning samt åker- och
skogsareal.
Resultaten av räkningen avses skola redovisas med uppdelning på försam
ling, tätort och kommun. De första resultaten från räkningen beräknas
komma fram successivt under andra kvartalet 1971 i form av demografiska
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uppgifter om befolkningen fördelad efter kön, ålder och civilstånd. Samti
digt beräknas data kunna läggas fram om utlänningar och utrikes födda
personer. I fråga om bostadsdata och ekonomiska data beräknas resultaten
komma fram successivt under första och andra kvartalen år 1972. Återsto
den av detta år och en del av år 1973 kommer att gå åt för att slutföra
maskinbearbetning och analys av tabellmaterialet och för att utarbeta tryck
ta redogörelser m. m.
Tabeller avses skola framställas och publiceras i ungefär samma omfatt
ning som vid 1965 års räkning. En särskild producentorienterad analys till
kommer dock. Liksom vid de båda senaste räkningarna kommer råtabeller
att framställas i fem exemplar och kostnadsfritt tillhandahållas berörda
kommuner och länsstyrelser.
Kostnaderna för hela folk- och bostadsräkningen beräknar centralbyrån
med ledning av en preliminär kalkyl till 39 milj. kr. i 1968 års pris- och
löneläge. Av kostnaderna avser 13 milj. kr. avlöningar, 3 milj. kr. lönekostnadspålägg, 1 milj. kr. lokalkostnader, 15 milj. kr. ersättning till datama
skincentralen för maskinbearbetningar, 2 milj. kr. ersättning till utrednings
institutet för intervjuundersökningar m. m. och 5 milj. kr. övriga utgifter.
Kostnaderna enligt den preliminära kalkylen överstiger kostnaderna för
1960 års folk- och bostadsräkning, uppräknade till 1968 års pris- och löne
läge, med ca 13 milj. kr. Av ökningen faller 4 milj. kr. på lönekostnadspålägg och lokalhyror som inte ingick i kostnaderna för 1960 års räkning, 1,8
milj. kr. på ett utvidgat förberedelsearbete, 5,6 milj. kr. på de ändringar
som föreslagits i fråga om räkningens innehåll, 1,3 milj. kr. på höjning av
kvaliteten av räkningen och 400 000 kr. på en producentorienterad analys.
Anslagsbehovet för nästa budgetår beräknar centralbyrån till 2 130 000 kr.
Därav avser 175 000 kr. lönekostnadspålägg och 55 000 kr. lokalhyror.
Departementschefen
Folk- och bostadsräkningar äger normalt rum vart femte år. Nästa räk
ning skall göras år 1970.
Materialet från folk- och bostadsräkningarna används för olika ändamål.
Jag vill här särskilt understryka räkningarnas betydelse för planeringsoch utredningsverksamheten på regional och kommunal nivå. Genom att de
årliga mantalsuppgifterna, som använts även som underlag för bl. a. den
kommunala planeringen och för statistiska ändamål, är slopade sedan hös
ten 1967, har folk- och bostadsräkningarnas betydelse i detta avseende ökat.
Det utförliga materialet från räkningarna har förutsatts skola användas
även för att kontrollera folkbokföringens riktighet.
Det förslag till plan för 1970 års räkning som statistiska centralbyrån
nu har lagt fram innebär att denna blir av betydligt större omfattning än
1960 års räkning, som var den senaste stora folk- och bostadsräkningen.
Kostnaden för räkningen uppskattar centralbyrån till 39 milj. kr. Detta är
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omkring 13 milj. kr. mer än kostnaderna för 1960 års räkning, omräknade
till 1968 års pris- och lönenivå. Av kostnadsökningen faller dock ca 4 milj.
kr. på lönekostnadspålägg och lokalhyror. Till denna del är ökningen av en
dast redovisningsteknisk art. Den reella ökningen stannar således vid ca
9 milj. kr.
Jag vill understryka angelägenheten av att kostnaden för räkningen be
gränsas i den utsträckning som är möjlig utan att väsentliga syften blir
eftersatta. Kostnadsökningar, som uppstår genom att nya uppgifter tas
med i räkningen, bör enligt min mening i princip uppvägas av besparingar
genom att andra, mindre väsentliga uppgifter slopas. Med denna utgångs
punkt bör en genomgång göras av de uppgifter, som föreslagits ingå i räk
ningen, innan Kungl. Maj :t fastställer en plan för denna. Därvid bör även
uppmärksammas om syftet med de olika uppgifterna kan tillgodoses på ett
mindre kostnadskrävande sätt.
Såvitt avser förberedelserna för räkningen är jag beredd att godta en
viss kostnadsökning i jämförelse med 1960 års räkning bl. a. med hänsyn
till att de tekniska förutsättningarna för räkningarna har ändrats genom
de omläggningar som skett inom folkbokföringen och uppbördsorganisationen under de senaste åren. Dessa omläggningar har bl. a. nödvändiggjort
förhållandevis omfattande provundersökningar. Mot bakgrunden av erfa
renheterna från de båda senaste räkningarna kan jag även acceptera en
viss kostnadsökning för att höja kvaliteten på räkningen. Jag förordar vi
dare att medel beräknas för en producentorienterad analys och för publice
ringen av resultaten av denna.
Med de nu angivna utgångspunkterna räknar jag med att det samman
lagda medelsbehovet för folk- och bostadsräkningen skall kunna begränsas
till omkring 35 milj. kr. Jag avser att sedermera föreslå Kungl. Maj :t att ge
centralbyrån i uppdrag att lägga fram ett reviderat förslag till plan för räk
ningen med beaktande av vad jag nu har förordat om räkningens omfatt
ning. Liksom tidigare bör Kungl. Maj :t fastställa den slutliga planen för
räkningen.
Jag avser att senare föreslå Kungl. Maj :t att i särskild proposition lägga
fram förslag om bl. a. medverkan från kommunernas sida i samband med
granskningen av de uppgifter som lämnats för folk- och bostadsräkningen.
Statistiska centralbyråns beräkning av medelsbehovet för nästa budgetår
kan jag godta. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Statistiska centralbyrån: Folk- och bostadsräk
ning för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag
av 2 130 000 kr.
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B 8. Statistiska centralbyrån: Valstatistik
1967/68 Utgift..............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag ..........
1
2

*29 685
=545 000
66 000

Reservation...............

41368

Anslaget Statistiska centralbyrån: Kostnader för 1966 års valstatistik
Anslaget Statistiska centralbyrån: 1968 års valstatistik
1968/69

Beräknad ändring 1969/70
SCB
Dep.chefen

Personal
Handläggande personal ..............................
Övrig personal................................................

Anslag.............................................................

1
2

—
—2

—
—2

3

—2

—2

545 000

— 479 000

— 479 000

Statistiska centralbyrån
Anslag för valstatistiken har tidigare anvisats under de budgetår valen
äger rum. Det egentliga förberedelsearbetet har följaktligen inte kunnat
sättas i gång förrän efter den 1 juli samma år. Om den föreslagna författningsreformen genomförs kommer förutsättningarna för valstatistiken att
ändras delvis fr. o. m. år 1970. Genom att poströsterna kommer att räknas
in i de preliminära resultaten under valnatten blir det möjligt att redovisa
så gott som fullständiga resultat omedelbart efter valet. Detta förutsätter
dock att förberedelserna för 1970 års valstatistik börjar redan under bud
getåret 1969/70. För ändamålet behövs 66 000 kr. Därav utgör 16 000 kr.
lönekostnadspålägg och lokalkostnader.
Departementschefen
Med hänsyn till de ändrade förutsättningar som uppkommer i fråga om
valstatistiken i och med att den föreslagna författningsreformen träder i
kraft förordar jag att ett årligt anslag i fortsättningen tas upp till valstati
stik. Till detta bör överföras den behållning som vid utgången av budgetåret
1968/69 finns på anslagen Statistiska centralbyrån: Kostnader för 1966 års
valstatistik och Statistiska centralbyrån: 1968 års valstatistik.
Statistiska centralbyråns beräkning av medelsbehovet för nästa budgetår
kan jag godta. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Statistiska centralbyrån: Valstatistik för budget
året 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 66 000 kr.
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B 9. Statistiska centralbyrån: Hushållsbudgetundersökning

1968/69 Anslag .......................................
1969/70 Förslag .......................................

1 500 000
1 800 000

Från anslaget bestrids utgifter för den hushållsbudgetundersökning som
enligt beslut av riksdagen skall äga rum år 1969 (prop. 1968: 1 bil. 9 s. 33,
SU 7, rskr 7).
Statistiska centralbyrån
Kostnaderna för hushållsbudgetundersökningen har beräknats till 3,5
milj. kr. i 1967 års pris- och löneläge. Av detta belopp har hittills anvisats
1,5 milj. kr. För nästa budgetår behövs ytterligare 1,8 milj. kr.
Departementschefen
Jag biträder statistiska centralbyråns förslag till medelsberäkning. Jag
hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Statistiska centralbyrån: Hnshållsbudgetundersökning för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag
av 1 800 000 kr.

B 10. Statistiska centralbyrån: Allmän företagsräkning
Nytt anslag (förslag) ..............................
1968/69

Personal

Beräknad ändring 1969/70
SCB
Dep.chefen

Handläggande personal
övrig personal .............

Anslag

493 000

+ 3

+3

-j- 2

+2

+ 5

+5

+ 493 000

+ 493 000

Statistiska centralbyrån
Den senaste allmänna företagsräkningen gjordes år 1951. Dessförinnan
hade en motsvarande räkning gjorts år 1931. Båda räkningarna omfattade
i det närmaste alla näringar utom jordbruket, där man hade särskilda räk
ningar vart femte år.
Det finns nu ett starkt uppdämt behov av en undersökning av företagsräkningstyp för ett flertal näringsgrenar. Detta hänger delvis samman med
att endast två partiella företagsräkningar har genomförts under senare år,
nämligen en handelsräkning år 1963 och en sågverksinventering år 1965.
Uppgifter av företagsräkningskaraktär efterfrågas av bl. a. statliga och
kommunala myndigheter, näringslivets organisationer, enskilda företag och
3
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forskningsinstitutioner. Uppgifterna används bl. a. vid långtidsplanering och
långtidsanalys av näringslivets struktur och lokalisering. Inom statistiska
centralbyrån behövs uppgifterna för att komplettera och höja kvaliteten på
företagsregistret och på beräkningarna inom nationalräkenskaperna.
Statistiska centralbyrån har övervägt två alternativ för att tillgodose be
hovet av uppgifter av företagsräkningskaraktär. Det ena alternativet är att
anordna en allmän företagsräkning år 1971 eller, om planeringen av räk
ningen inte blir klar till dess, år 1972. Det andra alternativet innebär att par
tiella räkningar genomförs bransch för bransch enligt ett forcerat program
så att alla berörda näringsgrenar blir genomgångna under en femårsperiod.
Centralbyrån anser att metoden med branschvisa räkningar från många syn
punkter är att föredra framför allmänna företagsräkningar. Med hänsyn
till det stora behov som i dagens läge finns av företagsräkningsuppgifter
förordar dock centralbyrån att en allmän företagsräkning görs år 1971 eller
år 1972.
Företagsräkningen bör enligt centralbyrån i princip omfatta alla närings
grenar utom lantbruk och fiske. Undantag kan behöva göras även för vissa
andra områden av speciell natur. Centralbyrån kan inte nu lägga fram nå
gon preciserad plan för räkningens avgränsning och innehåll. Det är dock
klart att den bör innefatta uppgifter om verksamhetsställen, branschinrikt
ning, sysselsättning, lönesummor och omsättning m. m.
Inte heller kostnaderna för räkningen kan f. n. beräknas med någon stör
re grad av säkerhet. Med utgångspunkt i kostnaden för 1951 års räkning,
som i dagens läge beräknas motsvara 5 milj. kr., och de ökade krav som
ställs på räkningens innehåll och kvalitet kan dock totalkostnaden beräk
nas till mellan 7 och 10 milj. kr.
För nästa budgetår behövs 493 000 kr. för planläggning av företagsräk
ningen. Därav avser 93 000 kr. lönekostnadspålägg och lokalkostnader.
Departementschefen
Jag delar statistiska centralbyråns uppfattning att en allmän företags
räkning bör genomföras år 1971 eller år 1972. Jag räknar med att man ge
nom denna skall få ett bättre underlag för bl. a. den regionala planeringen.
Tillräckligt material saknas än så länge för ett slutligt ställningstagande i
fråga om räkningens omfattning och innehåll. Jag förutsätter att central
byrån skall kunna lägga fram förslag i dessa avseenden senast i samband
med anslagsframställningen för budgetåret 1971/72.
För förberedelse och planering av räkningen beräknar jag för nästa bud
getår 493 000 kr. i enlighet med centralbyråns förslag. Jag hemställer, att
Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Statistiska centralbyrån: Allmän företagsräkning
för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av
493 000 kr.
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B 11. Datamaskincentralen
1967/68 Nettoinkomst ..................................
1968/69 Anslag ...............................................
1969/70 Förslag ..............................................

1 156
1 000
1 000

Datamaskincentralen har som huvudsaklig uppgift att på uppdrag av stat
lig eller kommunal myndighet, kommitté eller annat organ maskinellt be
arbeta material som är lämpligt för statistisk behandling. Den får även åtaga
sig uppdrag från enskilda uppdragsgivare. Datamaskincentralen är under
en ADB-direktör organiserad på två programmeringsenheter, två driftsenhe
ter, ett administrativt sekretariat och ett kundkontor. Datamaskincentra
len skall vara ekonomiskt självförsörjande.
1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Dep.chefen
SCB

Personal
72
309

+ 7
+ 25

+ 7
+ 25

381
..............
1000
Anslag.................................. ...........

+ 32
—

+ 32
—

Handläggande personal.............. ..............
övrig personal................................ ..............

Statistiska centralbyrån lämnar bl. a. följande upplysningar om data
maskincentralens verksamhet.
Bruttoomsättningen vid datamaskincentralen, som budgetåret 1966/67
uppgick till 21 milj. kr., ökade budgetåret 1967/68 till 22,2 milj. kr. Intäk
terna av verksamheten fördelar sig på statistiska centralbyrån med 47 %,
andra statliga myndigheter med 50 % och enskilda uppdragsgivare med
3 %.
Det kassamässiga överskottet för budgetåret 1967/68 uppgick till 1 156
kr. Enligt vinst- och förlusträkningen redovisas emellertid ett underskott på
1 504 710 kr. Underskottet sammanhänger bl. a. med att grunderna har änd
rats för beräkningen av de pensions- och arbetsgivaravgifter som datama
skincentralen har att betala. Ifrågavarande avgifter har sålunda ökat med
ca 1,5 milj. kr. Täckning för de ökade kostnaderna har inte kunnat erhållas
i vissa fall där bindande offerter förelegat. Vidare har kalkylförluster upp
stått genom att kostnadsberäkningar, med hänsyn till anslagsframställning
ar, måste göras på ett så tidigt stadium att detaljer i projekten inte förelig
ger klara. Dessa kalkylförluster, som främst hänför sig till bearbetningar för
statliga myndigheter, har uppgått till ca 3,2 milj. kr. Ett belopp av 2 milj.
kr., motsvarande normal avskrivning på datamaskincentralens maskiner,
har tillgodoförts den i riksstaten upptagna inkomsttiteln Övriga diverse in
komster.
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Departementschefen
Datamaskincentralen har kommit att i allt större utsträckning tas i an
språk för administrativ databehandling och andra uppgifter som inte har
något direkt samband med statistikproduktionen. Behovet av ADB-kapacitet beräknas vidare öka för såväl statistikbearbetningar som för andra upp
gifter. Mot denna bakgrund har Kungl. Maj :t den 19 december 1968 tillsatt
en organisationskommitté som skall utreda arbetsuppgifter och organisa
tionsform för datamaskincentralen. Statistiska centralbyrån har i samband
därmed fått bemyndigande att till organisationskommittén delegera beslu
tanderätten i ärenden som gäller datamaskincentralen.
Jag räknar med att datamaskincentralen under nästa budgetår skall ge
överskott såväl kassamässigt som resultatmässigt. Jag förordar därför att
anslaget i enlighet med centralbyråns förslag förs upp med endast ett for
mellt belopp av 1 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Datamaskincentralen för budgetåret 1969/70 an
visa ett förslagsanslag av 1 000 kr.

B 12. Konjunkturinstitutet: Verksamheten i allmänhet
1967/68 Utgift .........................................
1968/69 Anslag .......................................
1969/70 Förslag ......................................

n 614 596
M 572 000
2 026 000

1 Anslagen Konjunkturinstitutet: Avlöningar och Konjunkturinstitutet: Omkostnader

Konjunkturinstitutet är ett vetenskapligt forsknings- och utredningsorgan
med uppgift att följa och analysera den ekonomiska utvecklingen inom och
utom landet, utarbeta prognoser för den svenska ekonomin och bedriva
forskning i anslutning härtill.
Chef för konjunkturinstitutet är en överdirektör. Institutets uppgifter är
fördelade på fyra arbetsområden, nämligen ett för löpande konjunkturanalys, ett för ekonometri och övrigt metodarbete, ett för forsknings- och ut
redningsarbete i övrigt samt ett för administrativt arbete.
1968/69

Beräknad ändring 1969/70
KonjunkturDep.chefen
institutet

Personal
Arbetsledande och utredande personal ..
Övrig personal.............................................

17
16
33

—
—

—
—
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1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Konjunktur- Dep.chefen
institutet

1 349 000

+ 83 000

+ 63 000

—

+ 324 000

+ 324 000

Anslag
Avlöningar till tjänstemän.......................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig orga
nisation ...................................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ....................................................
Arvoden och särskilda ersättningar . . .
Sjukvård m. m..............................................
Reseersättningar (även utrikes tjänste
resor) ..........................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler.................................... ..
b) Beräknad ändring av lokalhyror till
budgetåret 1969/70 ..............................
c) Bränsle, lyse, vatten.............................
d) Övriga expenser
Publikationstryck

—

—

1 000
4 500

—

—

6 000

—

—

—

+ 12 000

+

12 000

—

—

10 000
101 500
100 000

+ 12 000
+ 43 000

+ 12 000
+ 43 000

1 572 000

+ 474 000

+ 454 000

Konjunkturinstitutet
1. Löne- och prisomräkning m. m. 407 000 kr., varav för lönekostnadspå
lägg och lokalhyror 336 000 kr.
2. För verksamheten behövs i övrigt en medelsförstärkning med 67 000
kr., varav 40 000 kr. för publikationsverksamhet och 25 000 kr. för skötseln
av biblioteket, översättningsarbeten och diagramritning.
Departemen tschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Konjunkturinstitutet: Verksamheten i allmänhet
för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 2 026 000
kr.
B 13. Konjunkturinstitutet: Särskilda undersökningar
1967/68 Utgift..............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag ..........

318 218
625 000
770 000

Reservation...........

172 578
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Från anslaget bestrids utgifter för undersökningar av mera tillfällig karak
tär rörande konjunkturförhållanden m. m. och för arbete med metodstudier
och ekonomiska modeller som utförs inom konjunkturinstitutet.
Beräknad ändring 1969/70
Dep.chefen
Konjunktur
institutet

1968/69

Personal
Utredande personal..................... .............
Övrig personal.............................. .............

Anslag............................................. .............

9
3

+ 1
+ 1

+ 1
+ 1

12

+ 2

+ 2

625 000

+ 175 000

+ 145 000

Konjunkturinstitutet
Medelsbehovet beräknas till 921 000 kr. Härav avser 90 000 kr. fortsatt
forsknings- och utredningsarbete inom konjunkturbarometerområdet,
95 000 kr. en undersökning av hur frisläppandet av investeringsfonderna
åren 1967 och 1968 har påverkat investeringarna, 230 000 kr. fortsatt arbete
på ekonometriska modeller, 120 000 kr. systemarbete och maskinbearbet
ningar, 255 000 kr. medverkan vid 1970 års långtidsutredning och 131 000
kr. lönekostnadspålägg och lokalhyror. Reservationen på anslaget vid in
gången av budgetåret beräknas till 121 000 kr. Genom att denna tas i an
språk begränsas anslagsbehovet till 800 000 kr.
D epartem en tschef en
Jag räknar med att konjunkturinstitutet även under nästa budgetår kom
mer att tas i anspråk för undersökningar i anslutning till 1970 års långtids
utredning. Jag beräknar 255 000 kr. för dessa undersökningar. Den verksam
het i övrigt som bekostas från anslaget bör enligt min mening fortsätta i
ungefär nuvarande omfattning. Med dessa utgångspunkter förordar jag att
anslaget förs upp med 770 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Konjunkturinstitutet: Särskilda undersökningar
för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av
770 000 kr.

B 14. Statskontoret
1967/68 Utgift .......................................
1968/69 Anslag .....................................
1969/70 Förslag ..................................

114 737 558
H3 848 000
15 857 000

1 Anslagen Statskontoret: Avlöningar och Statskontoret: Omkostnader
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Statskontoret är central förvaltningsmyndighet för rationaliseringsverksamheten inom statsförvaltningen i den mån denna uppgift inte ankommer
på annan myndighet. I verkets uppgifter ingår bl. a. att ta initiativ till och
utföra rationaliseringsundersökningar, att utbilda personal för rationaliseringsverksamhet och att genom rådgivning verka för förenklingar och kost
nadsbesparingar inom statsförvaltningen. Verket svarar vidare för sam
ordning i fråga om anskaffning och utnyttjande av datamaskiner inom
statsförvaltningen samt förvaltar statens datamaskinfond. Statskontoret
handlägger f. n. även frågor om tryckning för statens räkning.
Statskontoret leds av en styrelse. Chef för statskontoret är en generaldi
rektör. Denne har närmast under sig en överdirektör. Inom verket finns
fyra utredningsavdelningar, en planerings- och utbildningsavdelning och en
administrativ byrå. Härutöver finns en fondbyrå, som är provisoriskt knuten
till verket. I en av utredningsavdelningarna ingår f. n. statskontorets trycke
riexpedition.
1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Statskontoret Dep.chefen

Personal
Statskontoret utom fondbyrån

Lednings- och administrativ personal ...
Utrednings- och utbildningspersonal . . .
Övrig personal...........................................
Fondbyrån
Handläggande personal............................
Övrig personal..........................................

9
1138
58

—
i—5
—3

—
i—5
—3

205

—8

—8

7
20

—
—

—
—

27

—

—

9 201 000
2 350 000

+ 220 000
+ 250 000

+ 220 000
+ 92 000

—

+2 307 000

+2 307 000

Anslag

Avlöningar till tjänstemän......................
Ersättning till expertis............................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation................................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 .............................................
Arvoden och särskilda ersättningar ....
Sjukvård m. m............................................
Reseersättningar.......................................
Därav utrikes tjänsteresor ......................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler..................................................

40 000
25 000
490 000
225 000

—

1 Därav tre tjänster för vilka medel inte har beräknats.

—
+
+
+
+

42 000 —
7 000 +
5 000 +
30 000 +
13 000
+

+ 405 000

42 000
7 000
5 000
30 000
13 000

+ 405 000
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b) Beräknad ändring av lokalhyror till
budgetåret 1969/70 ............................
c) Bränsle, lyse, vatten........................
d) Övriga expenser för eget behov........
e) Övriga expenser för annat än eget
behov .......................................................
Publikationstryck.......................................
Kursverksamhet m. m.................................
Förslagsverksamhet inom statsförvalt
ningen ........................................................
Övriga utgifter
a) Förvaring i riksbanken av värde
handlingar ...............................................
b) Besiktning och värdering av fastig
heter .........................................................

Särskilda uppbördsmedel
Ersättning från statens datamaskin
fond........................................................

68 000
792 000
500 000
25 000
300 000

Beräknad ändring 1969/70
Statskontoret Dep.chefen

+ 103 000
—

+
+

50 000

5 000

500 000
5 000
15 000

+

+ 300 000
5 000
+
15
000
+

— —

+

5 000

23 000

+

50 000

5 000

2 000
13 848 000

+2 810 000

+3 322 000

_

+1 393 000

+1 313 000

13 848 000

+1 417 000

+2 009 000

Statskontoret
1. Löne- och prisomräkning m. m. 3 287 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 2 712 000 kr.
2. Enligt beslut av riksdagen (prop. 1968: 48, SU 95, rskr 218) skall det
inrättas en datamaskinfond som förutom datamaskiner för högre undervis
ning och forskning även omfattar datamaskiner för administrativt bruk.
Fonden skall förvaltas av statskontoret. För de nya arbetsuppgifterna be
hövs ytterligare en tjänst som högst byrådirektör och en tjänst som högst
förste byråsekreterare (förste byråingenjör). Vidare behövs 80 000 kr. för
omkostnader. (+ 211 000 kr.)
3. Huvuddelen av de arbetsuppgifter som omhänderhas av statskontorets
tryckeriexpedition överförs den 1 juli 1969 till ett statligt förlagsaktiebolag
(prop. 1968: 62, SU 97, rskr 220). En tjänst som organisationsdirektör, tre
tjänster som högst förste byråsekreterare (förste byråingenjör) och tre
tjänster som assistent eller biträde kan därvid dras in. Vidare kan delposten
Övriga expenser för annat än eget behov utgå. (—860 000 kr.)
4. Till ersättning till expertis för bl. a. en utredning om den statliga per
sonaladministrativa verksamheten behövs ytterligare 158 000 kr.
5. Utgifterna i övrigt beräknas öka med 14 000 kr.
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6. Statskontoret skall gottgöras sina kostnader som förvaltare av statens
datamaskinfond. Ersättningen tas för nästa budgetår upp med 1 393 000 kr.
Departementschefen
Det statliga aktiebolaget för allmän förlagsverksamhet kommer att överta
statskontorets uppgifter på tryckeriområdet den 1 juli 1969. Statskontorets
beräkning av de ändringar i fråga om verkets personalbehov som föranleds
därav kan jag godta. Jag förordar sålunda att bl. a. en tjänst som organisa
tionsdirektör i Be 6 eller Ce 1 dras in.
Från delposten Övriga expenser för annat än eget behov bekostas blan
ketter för skilda ändamål som enligt gällande bestämmelser skall tillhan
dahållas av statskontoret. Det synes naturligt att statskontoret befrias från
uppgiften att tillhandahålla ifrågavarande blanketter i och med att ämbets
verket inte längre skall handlägga frågor om tryckning för statens räkning.
Frågan hur tillhandahållandet och distributionen av blanketterna skall ske
i fortsättningen är emellertid ännu inte löst. Jag förordar därför att medel
för att täcka kostnaderna för blanketterna även för nästa budgetår tas upp
under statskontorets anslag. Jag beräknar kostnaderna till 800 000 kr.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
15 857 000 kr. Jag har därvid beräknat medel — förutom för nyssnämnda
blanketter — för bl. a. ytterligare en byrådirektör och en förste byråsekre
terare (förste byråingenjör) (2). Jag har vidare räknat bort medel för de
personalminskningar som föranleds av att arbetsuppgifter förs över till
det statliga förlagsaktiebolaget (3). Jag har inte tagit upp några medel för
förslagsverksamheten inom statsförvaltningen. Kostnaderna för denna verk
samhet avses i fortsättningen skola bestridas från tolfte huvudtiteln i enlig
het med förslag som chefen för civildepartementet kommer att anmäla se
nare denna dag.
I detta sammanhang vill jag anmäla att statskontoret i särskild framställ
ning lagt fram förslag om inrättande av ett statligt företag för konsultverk
samhet inom rationaliseringsområdet. Ärendet bereds f. n. i finansdeparte
mentet. Jag avser att sedermera föreslå Kungl. Maj :t att för riksdagen lägga
fram proposition om inrättande av ett sådant företag.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Statskontoret för budgetåret 1969/70 anvisa ett
förslagsanslag av 15 857 000 kr.

B 15. Viss försöksverksamhet inom statsförvaltningen m. m.
1967/68 Utgift .........................................
1968/69 Anslag .......................................
1969/70 Förslag......................................

6 095 374
7 000 000
7 000 000
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Från anslaget bestrids bl. a. utgifter för försöksverksamhet med automa
tisk databehandling för sådana myndigheter som saknar egna anslag för
ändamålet. Även utgifter för försöksverksamhet av mera allmän karaktär,
som bedrivs i rationaliseringssyfte, kan bekostas från anslaget.
Statskontoret
Under budgetåren 1966/67 och 1967/68 har statskontoret av anslaget tagit
i anspråk ca 2,9 milj. kr. resp. 5,2 milj. kr. för försöksverksamhet i rationa
liseringssyfte. För innevarande budgetår har statskontoret bemyndigats dis
ponera högst ca 6,7 milj. kr. För att genomföra statskontorets program be
hövs för nästa budgetår ca 3,6 milj. kr., varav 144 000 kr. utgör lönekostnadspålägg. Därutöver behövs 1,1 milj. kr. för riksrevisionsverkets försöks
verksamhet med ett nytt redovisningssystem för statsförvaltningen.
I fråga om de rationaliseringsförsök som statskontoret bedriver inom
sjukvårdsområdet har medel beräknats endast för löner i avvaktan på att en
överenskommelse om den fortsatta verksamheten träffas med sjukvårdens
och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut.
Ytterligare medel kan komma att behövas för nya rationaliseringsprojekt
som nu inte kan förutses.
Departementschefen
Den försöksverksamhet som bekostas från anslaget är av stor betydelse
för rationaliseringsarbetet inom statsförvaltningen. Statskontoret har i sin
femårsplan redogjort för pågående och planerade rationaliseringsprojekt och
kostnaderna för att genomföra dem. Det beräknade medelsbehovet för nästa
budgetår, 4,7 milj. kr., har jag inte något att erinra mot.
För försöksverksamhet som bedrivs för andra myndigheter än statskon
toret har under detta budgetår tagits i anspråk ca 900 000 kr. Medelsbehovet
kommer sannolikt att öka under nästa budgetår. Jag anser mig vidare böra
räkna med en viss medelsreserv för nya rationaliseringsprojekt m. m.
Jag förordar att anslaget förs upp med samma belopp som för innevaran
de budgetår. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Viss försöksverksamhet inom statsförvaltningen
m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
7 000 000 kr.
B 16. Inköp av stansutrustning
1967/68 Utgift..............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag...........

144 152
500 000
950 000

Reservation................

5 848

Från anslaget bestrids kostnader för inköp av stansutrustning som be
hövs i samband med att redovisning och utbetalning inom statsförvaltning
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en centraliseras till större kamerala myndigheter i enlighet med riktlinjer
som godkänts av riksdagen (prop. 1967: 79, SU 82, rskr 194).
Statskontoret
Enligt riksdagens beslut (prop. 1968: 1 bil. 9 s. 39, SU 7, rskr 7) får
stansutrustning till centrala kameralmyndigheter beställas för sammanlagt
ca 2,9 milj. kr. t. o. m. budgetåret 1970/71. Hittills har sammanlagt 650 000
kr. anvisats för inköp av utrustningen. För nästa budgetår behövs ytterligare
950 000 kr.
Departementschefen
Statskontorets beräkning av medelsbehovet för nästa budgetår kan jag
godta. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Inköp av stansutrustning för budgetåret 1969/70
anvisa ett reservationsanslag av 950 000 kr.
B 17. Riksrevisionsverket
1967/68 Utgift .......................................
*9 146 756
1968/69 Anslag ..................................... U0 974 000
1969/70 Förslag..................................... 15 373 000
1 Anslagen Riksrevisionsverket: Avlöningar och Riksrevisionsverket: Omkostnader

Riksrevisionsverket är central förvaltningsmyndighet för kontroll av sta
tens inkomster och utgifter samt av förvaltningen av statsförmögenheten.
Verket handhar riksbokföringen och utarbetar statistik över statens finan
ser.
I riksrevisionsverkets uppgifter ingår bl. a. att övervaka att den verksam
het som faller under verkets granskning är ordnad på ett ändamålsenligt,
planmässigt och från allmänt ekonomiska synpunkter tillfredsställande sätt.
Härvid skall verket särskilt bedöma lönsamheten av verksamheten och prö
va att verksamheten drivs i effektiva former. Verket skall även granska
taxor och avgifter inom statlig verksamhet samt formerna för den statliga
upphandlingen.
Vidare åligger det verket att tillse att statens redovisningssystem fungerar
ändamålsenligt och att erforderliga förbättringar vidtas inom detta. I detta
syfte äger verket bl. a. utveckla redovisningssystem och meddela föreskrifter
om sättet för bokföring och verifiering av räkenskapsposterna. Verket an
ordnar och medverkar även vid utbildning av personal för redovisnings- och
revisionsverksamhet.
Riksrevisionsverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldi
rektör. Inom verket finns tre avdelningar, nämligen en revisionsavdelning,
en avdelning för budget och finansstatistik samt en avdelning för planering,
samordning och utveckling. Vidare finns fyra byråer, nämligen tre revisions
byråer och en administrativ byrå.
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1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Riksrev.Dep.chefen
verket

Personal
Handläggande personal.............................
Övrig personal.............................................

109
134

+ 20
— 26

+ 14
— 27

243

—

6

— 13

8 498 000
800 000

+ 1 021 000
+ 100 000

+ 404 000
+ 200 000

—

+2 037 000

+2 078 000

153 000
12 000
7 000
150 000
50 000

22 000
—
6 000
+
+ 132 000
50 000
+

—

+ 1 180 000

+ 1 180 000

60 000
418 000
—

+ 50 000
+ 105 000
+ 208 000
52 000
+

+ 50 000
+ 105 000
+ 197 000
47 000
+

650 000
270 000

+
+

30 000
25 000

+
+

30 000
25 000

25 000

—

10 000

—

10 000

Anslag
Avlöningar till tjänstemän.......................
Ersättning till expertis..............................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation...................................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ....................................................
Arvoden och särskilda ersättningar ....
Sjukvård m. m..............................................
Reseersättningar.........................................
Därav utrikes tjänsteresor.................. .

40 000
33 000
200 000
100 000

+
+
+
+
+

+

Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler......................................................
b) Beräknad ändring av lokalhyror till
budgetåret 1969/70 ..............................
c) Bränsle, lyse, vatten ...........................
d) Övriga expenser för eget behov........
Därav engångsutgifter...............................
e) Övriga expenser för annat än eget
behov .......................................................
Publikationstryck.......................................
Övriga utgifter
Transportkostnader................................

10 994 000

+5 068 000

+4 419 000

Uppbördsmedel
Försålda publikationer..........................

20 000
10 974 000

+

20 000

+5 048 000

+

20 000

+4 399 000

Riksrevisionsverket
Riksrevisionsverket lade år 1966 fram ett principförslag till omorganisa
tion av den statliga redovisnings- och revisionsverksamheten m. m. Försla
get innebar bl. a. att redovisning och utbetalning skulle centraliseras till
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slörre kamerala enheter samtidigt som automatisk databehandling skulle
införas för redovisningen. Den centrala revisionen skulle vidare ges en änd
rad inriktning och främst vara en förvaltningsrevision. Riksrevisionsverket
skulle enligt förslaget omorganiseras på fem avdelningar, nämligen tre revisionsavdelningar, en avdelning för budget och finansstatistik och en avdel
ning för planering och samordning. Det dåvarande kansliet skulle ändras till
en administrativ byrå. Vidare skalle en tjänst som överdirektör och sous
chef inrättas för att generaldirektören skulle avlastas vissa administrativa
uppgifter och därigenom få möjlighet att planera och leda verkets arbete i
stort. Omorganisationen förutsattes ske etappvis under en period av tre år.
Riktlinjerna för omorganisationen av redovisnings- och revisionsverksam
heten godkändes i princip av statsmakterna (prop. 1967: 79, SU 82, rskr
194). I fråga om omorganisationen av verket genomfördes en första etapp
den 1 juli 1967. Därvid inrättades en revisionsavdelning, en avdelning för
budget och finansstatistik, en avdelning för planering, samordning och ut
veckling samt en administrativ byrå.
En andra etapp av omorganisationen bör enligt riksrevisionsverket genom
föras nästa budgetår. Mot denna bakgrund lägger verket fram följande för
slag.
1. Löne- och prisomräkning m. m. 3 735 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 3 217 000 kr.
2. Tjänsten som överdirektör och souschef bör inrättas den 1 juli 1969.
Härvid behövs ytterligare ett biträde. (+ 142 000 kr.)
3. Den nuvarande revisionsavdelningen bör ökas ut med en revisionsdi
rektör, tre byrådirektörer, förste revisorer eller revisorer och en förste revi
sor eller revisor för att avdelningen skall få möjlighet att bedriva förvalt
ningsrevision i större utsträckning (+ 377 000 kr.).
4. För att skapa förutsättningar för en ökad förvaltningsrevisionen verk
samhet bör ytterligare en revisionsavdelning inrättas den 1 juli 1969. Avdel
ningen bör bestå av en avdelningschef, fem revisionsdirektörer, elva byrå
direktörer, förste revisorer eller revisorer, fem förste revisorer eller reviso
rer och fyra biträden. Om avdelningen inrättas kan verkets organisation i öv
rigt minskas med två byråchefer, en avdelningsdirektör, två byrådirektörer
och 14 förste revisorer. Sammanlagt ökar således den handläggande perso
nalen med tre och biträdespersonalen med fyra tjänstemän. (+ 617 000 kr.)
5. Om verket får den begärda personalförstärkningen för förvaltningsre
visionen minskar medelsbehovet för organisationen i övrigt med ett belopp
motsvarande kostnaderna för två kanslister och 23 biträden. Genom att expeditionsvaktsarbetet omorganiserats kan vidare två tjänster som expeditionsförman och fyra expeditionsvaktstjänster dras in. (—806 000 kr.)
6. För arbetsuppgifter inom programbudgetområdet bör tjänster inrättas
för en revisionsdirektör, två byrådirektörer, förste revisorer eller revisorer
och en förste revisor eller revisor. Expertisposten kan därvid minskas med
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180 000 kr. Vidare bör en tjänst som extra revisionsdirektör extraordinariesättas. (+ 110 000 kr.)
7. Personalutbildningen inom det statliga redovisnings- och revisionsom
rådet kräver ökade insatser. Såväl övergången till förvaltningsrevision som
införandet av programbudgetering och ett generellt ADB-system för den
statliga redovisningen medför att de nyanställda amanuensernas grundut
bildning måste kompletteras med specialutbildning inom dessa områden.
Verket bör få möjlighet att i egen regi utbilda aspiranter för att tillgodose
behovet av personal med lämplig utbildning såväl inom verket som inom
statsförvaltningen i övrigt. Under nästa budgetår bör utbildning anordnas
försöksvis för tio aspiranter. (-f- 399 000 kr.)
8. Konsulter behöver anlitas i ökad utsträckning bl. a. för att verket skall
kunna fortsätta utvecklingen av ett effektivt statligt redovisningssystem och
av kontroll- och revisionsmetoder (-f- 235 000 kr.).
9. För att riksrevisionsverket skall få fram ett säkrare underlag för be
räkningen av statsinkomsterna insamlas och bearbetas visst taxeringsstatistiskt material. Kostnaden härför beräknas till 130 000 kr.
10. Medelsbehovet i övrigt under anslaget beräknas öka med 109 000 kr.
Departementschefen
Riksdagen fattade år 1967 beslut om en omorganisation av den statliga
redovisnings- och revisionsverksamheten (prop. 1967: 79, SU 82, rskr 194).
Beslutet innebar att redovisning och utbetalning skulle centraliseras till
större kamerala enheter och att den centrala revisionen främst skulle in
riktas på förvaltningsrevision. Riksdagen godkände i samband därmed även
riktlinjer för en successiv omorganisation av riksrevisionsverket.
Som ett led i den påbörjade omorganisationen förordar jag att ytterligare
en revisionsavdelning inrättas den 1 juli 1969 (4). För ledningen av den
nya avdelningen bör inrättas en tjänst som avdelningschef i Ce 3. Vidare
bör inrättas fem tjänster som revisionsdirektör i Be 6 eller Ce 1 för de
tjänstemän som närmast under avdelningschefen skall svara för arbetet
inom avdelningen. I samband härmed kan två tjänster som byråchef i Ce 1
dras in. För den handläggande personalen i övrigt på avdelningen beräk
nar jag medel för nio byrådirektörer, förste revisorer eller revisorer, sex
förste revisorer eller revisorer och fyra biträden.
Jag har inte något att erinra mot de personalminskningar som riksrevi
sionsverket föreslagit (4, 5). Jag räknar sålunda med att medelsbehovet
minskar med ett belopp motsvarande kostnaderna för två byråchefer, en av
delningsdirektör, två byrådirektörer, 14 förste revisorer, två kanslister, 23
biträden, två expeditionsförmän och fyra expeditionsvakter.
För att riksrevisionsverket skall kunna medverka i programbudgetarbe
tet i den omfattning som har planerats beräknar jag ytterligare 110 000
kr. till expertis (6). Därutöver räknar jag upp expertisposten med 100 000
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kr. för att verket skall kunna anlita konsulter i ökad utsträckning i sam
band med utvecklingen av redovisningssystem m. m. (8).
Jag biträder verkets förslag om försöksvis utbildning av personal för den
statliga redovisnings- och revisionsverksamheten. Jag beräknar sålunda
medel för tio aspiranter (7).
Omläggningen av redovisnings- och revisionssystemet kommer att ställa
stora krav på verksledningen. Jag beräknar med hänsyn härtill medel för
en dubblering av en av tjänsterna som avdelningschef under nästa bud
getår.
I fråga om beräkningen av medelsbehovet i övrigt hänvisar jag till sam
manställningen.
Kungl. Maj :t bör äga att i samband med inrättandet av den nya revisionsavdelningen vidta erforderliga övergångsåtgärder.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
a) bemyndiga Kungl. Maj :t att hos riksrevisionsverket
inrätta en tjänst som avdelningschef i Ce 3 och fem tjäns
ter som revisionsdirektör i Be 6 eller Ce 1,
b) bemyndiga Kungl. Maj :t att vidta de övergångsåtgär
der som behövs i samband med att ytterligare en revisionsavdelning inrättas inom riksrevisionsverket,
c) till Riksrevisionsverket för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 15 373 000 kr.

B 18. Byggnadsstyrelsen
1967/68 Utgift ......................................
1968/69 Anslag .....................................
1969/70 Förslag ..................................

M4 092 637
M3 601 000
19 828 000

1 Anslagen Byggnadsstyrelsen: Avlöningar och Byggnadsstyrelsen: Omkostnader

Byggnadsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden om
byggande för statens räkning och förvaltning av statliga fastigheter.
I styrelsens uppgifter ingår främst att förvalta de delfonder av statens all
männa fastighetsfond som är ställda under styrelsen, att anskaffa lokaler
för statsmyndigheterna och utreda behovet av statliga byggnadsföretag, allt
i den mån dessa uppgifter inte ankommer på annan myndighet, att efter
uppdrag proj ektera och utföra byggnadsföretag för statens räkning samt att
genom utvecklings- och normeringsarbete verka för rationaliseringar och
besparingar i fråga om byggande och fastighetsförvaltning för statens räk
ning.
Chef för byggnadsstyrelsen är en generaldirektör. Denne har närmast un
der sig en teknisk direktör, en planeringsdirektör och en ekonomidirektör.
Styrelsen är organiserad på nio byråer. Dessa är administrativa byrån, ut-
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redningsbyrån, intendentsbyrån, utrikesbyrån, ekonomibyrån, utvecklingsbyrån, två projekteringsbyråer och byggnadsbyrån. Vidare finns fem regio
nala byggnadsförvaltningar. Dessa är förlagda till Lund, Göteborg, Stock
holm, Uppsala och Umeå. Kostnaderna för ekonomi-, utvecklings-, projekte
rings- och byggnadsbyråerna, för byggnadsförvaltningarna utom underhållssektionerna och för utrikesbyråns byggsektion bestrids från förskottsstat
som fastställs av Kungl. Maj :t. Kostnaderna enligt förskottsstaten förs i bok
slutet för budgetåret över på tillämpliga byggnads- och projekteringsanslag.
Verkets kostnader i övrigt bestrids från förevarande anslag.

Personal
Handläggande personal ...
Övrig personal....................

1968/69

Beräknade ändringar 1969/70
Överföringar
Övriga ändringar
från förskotts- ByggnadsDep.stat m. m.
styrelsen
chefen

141
179

+ 5
+ 12

+ 15
+ 5

+ 5

*320

+ 17

+ 20

+ 5

—

1 Härtill kommer sammanlagt 474 tjänstemän på förskottsstat.

1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Byggnads
Dep.chefen
styrelsen

Anslag
Avlöningar till tjänstemän........................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation...................................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ....................................................
Arvoden och särskilda ersättningar ....
Sjukvård m. m..............................................
Beseersättningar.........................................
Därav utrikes tjänsteresor ........................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler......................................................
b) Beräknad ändring av lokalhyror till
budgetåret 1969/70................................
c) Bränsle, lyse, vatten............................
d) Övriga expenser....................................
Därav engångsutgifter ........................
Publikationstryck.......................................
Förhyrd datamaskintid.............................

11 542 000

+2 013 000

+ 1 324 000

—

+2 770 000

+2 770 000

+ 331 000

+ 190 000

—

—

3 000
45 000
380 000
30 000

—

+
+

19 000
68 000

_

+ 1 155 000

+
+

17 000
60 000

_

+ 1 155 000

—

—

—

—

+ 432 000
+ 146 000
+ 168 000
+ 200 000

+ 343 000
+
87 000
+ 168 000
+ 200 000

13 601 000 +7 156000

+6227000

50 000
1 059 000
50 000
22 000
500 000
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Byggnadsstyrelsen
1. Löne- och prisomräkning m. m. 4 915 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 3 925 000 kr.
2. På administrativa byrån behövs en förstärkning med en byrådirektör
för ledning av servicefunktionerna hos byggnadsstyrelsen och en assistent
för petitaarbete m. m. Vidare behövs 83 000 kr. för extra arbetskraft för ar
kiv- och biblioteksgöromål. (+ 197 000 kr.)
3. Utredningsbyråns uppgifter har ökat i omfattning. Detta gäller särskilt
i fråga om utrednings- och programarbete i samband med större utbyggnadsplaner, utredningar om lokalförsörjningen och förhyrningsverksamheten. Ytterligare två byrådirektörer och en byråingenjör behövs för dessa
uppgifter (-f 203 000 kr.).
4. På grund av att det statliga fastighetsbeståndet har ökat kraftigt be
höver intendentsbyrån ytterligare en avdelningsdirektör för fastighetssektionen och ytterligare tre byrådirektörer, tre byråingenjörer och ett biträde
för planeringssektionen (+ 496 000 kr.).
5. Inom utrikesbyrån behövs en avdelningsdirektör som chef för förvaltningssektionen (+ 74 000 kr.).
6. Underhållssektionen vid byggnadsförvaltningen i Stockholm behöver
förstärkas med en byrådirektör, två byråingenjörer och tre biträden med
anledning av att underhållsverksamheten har ökat kraftigt i omfattning
(+ 279 000 kr.).
7. Genom organisationsändringar under de senaste åren inom byggnads
styrelsen och vissa delar av den statliga fastighetsförvaltningen i övrigt har
personal, som avlönas i annan ordning än över det nuvarande avlöningsanslaget, kommit att placeras på enheter som skall bekostas från detta anslag.
Kostnaderna för denna personal bör fr. o. m. nästa budgetår bestridas från
anslaget. Detta bör därför räknas upp med ett belopp motsvarande kostna
derna för dels två byrådirektörer som f. n. avlönas med exploateringsmedel
från Djurgårdsnämnden, dels två kamrerare, en assistent och åtta biträden
som tjänstgör på administrativa byråns personalsektion och som avlönas
från förskottsstat, dels tre byråingenjörer och ett biträde som har förts över
från universiteten i Uppsala och Lund till underhållssektionerna vid byggnadsförvaltningarna i resp. städer och som avlönas av s. k. underhållsme
del. Vidare bör de kostnader för publikationstryck, som nu belastar förskottsstaten och som huvudsakligen avser tryckning av anvisningar och rap
porter från utredningsbyrån, föras över till anslaget. Dessa kostnader be
räknas uppgå till 168 000 kr. (-f 891 000 kr.)
8. För upprustning av möbler och inredning av vissa lokaler m. m. be
hövs ytterligare 101 000 kr.
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
19 828 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytterligare tre byrå4

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 9
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direktörer hos styrelsen (3, 4) och för en byrådirektör och en byråingenjör
vid byggnadsförvaltningen i Stockholm (6). Vidare har jag i enlighet med
byggnadsstyrelsens förslag (7) beräknat medel under anslaget för vissa lö
nekostnader m. m., som nu bestrids från förskottsstat eller med exploate
rings- eller underhållsmedel.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Byggnadsstyrelsen för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 19 828 000 kr.
B 19. Utredningar rörande byggnadsföretag m. m.
1967/68 Utgift ..........
1968/69 Anslag..........
1969/70 Förslag ....

2 506 638
3 700 000
3 700 000

Reservation............

493 362

Från anslaget bestrids konsultkostnader m. m. för dels utredningar och
byggnadsprogram avseende nya byggnadsobjekt, dels inredningsprojektering
och utredningar i inredningsfrågor. Till större delen gäller det kostnader
som förskotteras från anslaget. Förskotterade belopp återbetalas sedermera
från anvisade anslag för berörda byggnads- och inredningsobjekt. Till en
mindre del avser anslaget kostnader för normerings- och utvecklingsarbeten
m. m., som belastar anslaget slutligt.
Byggnadsstyrelsen
Medelsbehovet beräknas till omkring 7,5 milj. kr. Därav avser 3 milj. kr.
inredningsarbeten och 4 milj. kr. byggnadsutredningar och byggnadspro
gram. I det beräknade beloppet ingår vidare en medelsreserv om 500 000 kr.
Av medelsbehovet beräknas 2,7 milj. kr. kunna täckas genom återföringar
av medel till anslaget och 1,1 milj. kr. av reserverade medel. Styrelsen före
slår därför att anslaget fors upp med 3,7 milj. kr.
Departementschefen
Jag biträder byggnadsstyrelsens förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Utredningar rörande byggnadsföretag m. m. för
budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 3 700 000
kr.
B 20. Statens förhandlingsnämnd
1967/68 Utgift .........................................
1968/69 Anslag .......................................
1969/70 Förslag .......................................

718 598
976 000
1 227 000
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Statens förhandlingsnämnd tiar till uppgift att efter uppdrag av Kungl.
Maj :t eller chef för statsdepartement föra förhandlingar med kommun eller
annan icke-statlig huvudman, främst om villkor för samverkan mellan sta
ten och huvudmannen inom sjukvård, utbildning eller forskning, överens
kommelse, som träffas av nämnden, skall underställas Kungl. Maj :ts pröv
ning. Nämnden skall vidare efter uppdrag av markförvaltande myndighet
föra förhandling om överlåtelse av staten tillhörig mark till kommun för
samhällsbyggnadsändamål. Nämnden svarar även för samordning i ärenden
om överlåtelse av statlig eller kyrklig mark till kommun.
Förhandlingsnämnden består av en överdirektör och vissa särskilt förordnade ledamöter. Hos nämnden finns ett kansli, som består av två byråer
och en expedition.
1968/69

Personal
Handläggande personal.............................
Övrig personal.............................................

Anslag
Avlöningar till tjänstemän.......................
Ersättning till expertis..............................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation...................................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ....................................................
Arvoden och särskilda ersättningar ....
Sjukvård m. m..............................................
Reseersättningar.........................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler......................................................
b) Beräknad ändring av lokalhyror till
budgetåret 1969/70 ..............................
c) Bränsle, lyse, vatten............................
d) Övriga expenser....................................

Beräknad ändring 1969/70
Statens förDep.chefen
handlingsnämnd

8
6

+ 1
—

+ 1
—

14

+ 1

+ 1

624 000
150 000

+ 65 000
— 30 000

+ 65 000
— 30 000

—

+ 184 000

+ 184 000

+

+

45 000
2 000
50 000

2 000
—
—

2 000
—
—

—

+ 30 000

+ 30 000

5 000
100 000

—
—
—

—
—
—

976 000

+ 251 000

+ 251 000

Statens förhandlingsnämnd
1. Löne- och prisomräkning m. m. 237 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 214 000 kr.
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2. På grund av ökad arbetsbelastning behövs ytterligare en förste byrå
sekreterare. Medelsbehovet till expertis minskar om en sådan tjänst in
rättas. (+ 14 000 kr.)
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 1 227 000
kr. Jag har därvid beräknat medel för bl. a. ytterligare en förste byråsekrete
rare.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Statens förhandlingsnämnd för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 1 227 000 kr.
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C. Skatte- och kontrollväsen
C 1. Tullverket: Förvaltningskostnader
1967/68 Utgift ..................................... 1125 333 264
1968/69 Anslag .................................. 2126 287 000
1969/70 Förslag .................................. 168 616 000
1 Anslagen Tullverket: Avlöningar till tjänstemän hos generaltullstyrelsen, Tullverket:
Avlöningar till tjänstemän inom tullstaten och Tullverket: Omkostnader
2 Anslagen Tullverket: Avlöningar och Tullverket: Omkostnader

Tullverket har som huvuduppgift att debitera, uppbära och redovisa tull
samt vissa andra skatter och avgifter. Verket utövar vidare uppsikt över tra
fiken till och från utlandet och fullgör i samband därmed vissa kontroll- och
övervakningsuppgifter.
Den centrala ledningen av tullverket utövas av generaltullstyrelsen. Chef
för verket är en generaltulldirektör. Inom styrelsen finns sex byråer. Dessa
är kanslibyrån, personalbyrån, kameralbyrån, revisionsbyrån, tullbehandlingsbyrån och bevakningsbyrån.
Tullstaten består av lokaltullförvaltningen, kustbevakningen och gräns
bevakningen. Lokaltullförvaltningen omfattar tre centraltullkammare och
50 tullkammare samt tullstationer och tullexpeditioner. Centraltullkamrarna och tullkamrama är distrikttullanstalter och har överinseende över var
sitt tulldistrikt. För kustbevakningen är kusterna indelade i fyra kustdi
strikt. Trakterna vid landgränsen är på motsvarande sätt indelade i fyra
gränsdistrikt.
1968/69

Personal
Generaltullstyrelsen
Handläggande personal.........................
Övrig personal.........................................
Tullstaten
Tulltaxeringsutbildad personal...........
Bevakningspersonal................................
Övrig personal.........................................

1 Exkl. kammarskrivarelever under utbildning.

Beräknad ändring 1969/70
GeneraltullDep. chefen
styrelsen

101
147

+ 7
+ 6

+ 5
+ 6

941
2 401
516

l+ 1
— 10
+ 31

l+ 1
— 10
+ 31

4 106

+ 35

+ 33
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1968/69

Anslag
Avlöningar till tjänstemän hos general
tullstyrelsen .............................................
Avlöningar till tjänstemän inom tull
staten .........................................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig orga
nisation ...................................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ....................................................
Arvoden och särskilda ersättningar........
Sjukvård m. m..............................................
Reseersättningar (även utrikes tjänste
resor) ..........................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler......................................................
b) Beräknad ändring av lokalhyror till
budgetåret 1969/70 ..............................
c) Bränsle, lyse, vatten............................
d) Övriga expenser....................................
Därav engångsutgifter...........................
Publikationstryck.......................................
Särskilda utgifter.........................................
Övriga utgifter
a) Drift och underhåll av fortskaffningsmateriel...................................................
b) Utbildning i tulltjänsten.....................
c) Beklädnad och beväpning..................
d) Datamaskinbearbetningar..................
Därav engångsutgifter...........................
e) Hyra för hålkortsanläggning.............
f) Skadeersättningar.................................
g) Diverse utgifter.....................................

Beräknad ändring 1969/70
GeneraltullDep.chefen
styrelsen

7 827 000 +

847 000 +

751 000

103 602 000 + 5 586 000 + 5 565 000

— +26 821 000 +26 821 000
+
3 000
385 000 +

275 000 +
34 000 +

34 000

2 550 000 +

212 000 +

210 000

—

—

248 000
—•

+ 6 650 000 + 6 660 000

+
425 000 +
5 100 000 +
400 000 +
545 000 +
5 000

100 000 +
25 000 +
800 000 +

100 000
25 000
696 000

504 000 +

492 000

6 000 +

6 000

3 860 000 +
1 400 000 +
260 000 +
— +
— +
105 000 —
20 000
200 000 +

340 000
408 000
119 000
374 000

—

—

+
+
+
+

290 000
408 000
119 000
374 000

292 000 +

292 000

28 000 —

28 000

50 000 +

50 000

126 287 000 +42 619 000 +42 329 000
Generaltullstyrelsen
1. Löne- och prisomräkning m. m. 39 558 000 kr., varav för lönekostnads
pålägg och lokalhyror 33 571 000 kr.
2. Enligt förordningen den 6 juni 1968 (nr 430) om mervärdeskatt skall
tullverket fr. o. m. den 1 januari 1969 svara för debitering, uppbörd och re
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dovisning av mervärdeskatt vid införsel av varor. För denna uppgift behövs
viss personalförstärkning, vilken tidigare beräknats till 60 tjänstemän (prop.
1968: 100 s. 167, BeU 45, rskr 294). För nästa budgetår beräknas medel för
bl. a. två kammarskrivare, 25 kammarskrivarelever och 35 biträden
(+ 1 673 000 kr.).
3. För att rationalisera tullverkets arbete med uppbörd och redovisning
av tull, skatter och andra avgifter bör man gå över till ett centralt uppbördsförfarande med användning av automatisk databehandling för större delen
av uppbörden. Personalen hos styrelsen behöver därvid förstärkas med en
förste byråsekreterare och sex biträden. För inköp av maskinutrustning,
programmering för databehandling hos statistiska centralbyrån m. m. be
hövs 834 000 kr. Inom tullstaten kan antalet biträden minskas under första
halvåret 1970 i en omfattning som motsvarar fem årsarbetskrafter. Under
budgetåret 1970/71 beräknas biträdespersonalen kunna minskas med yt
terligare omkring 45 årsarbetskrafter. Det nya förfarandet beräknas fr. o. m.
nyssnämnda budgetår medföra en kostnadsminskning om ca 600 000 kr. för
år i förhållande till nuläget, (-f- 952 000 kr.)
4. Styrelsen har i samråd med statskontoret sett över byråorganisationen.
Översynen har främst syftat till att föra samman verksamhet som är funk
tionellt likartad och till att förstärka verkets drift- och ekonomifunktioner.
De åtgärder som styrelsen föreslår betingas av tullverkets stora lokala för
valtning och den alltmer ökande utrikestrafiken.
Tullbehandlingsbyrån — vars namn bör ändras till tariffbyrån — och re
visionsbyrån bör föras ihop till en tulltaxeringsavdelning. Vidare bör en
driftavdelning inrättas. Denna skulle bestå av en personal- och driftbyrå, en
bevakningsbyrå och ett planeringssekretariat. Driftärenden i allmänhet
bör därvid koncentreras till personal- och driftbyrån, som i huvudsak kom
mer att svara mot den nuvarande personalbyrån. Budgetärenden och andra
ekonomiska frågor bör föras samman till en ekonomibyrå med den nuvarande
kameralbyrån som stomme. Den nuvarande internationella avdelningen på
revisionsbyrån bör föras över till kanslibyrån och där bilda ett internatio
nellt sekretariat.
För organisationsförändringarna behövs två avdelningschefer och en byrå
direktör. Därutöver behövs en förstärkning med en byrådirektör för orga
nisations- och rationaliseringsfrågor, en förste byråsekreterare för interna
tionella frågor och en förste byråsekreterare för redigering av publikationen
Generaltullstyrelsens meddelanden. (-)- 464 000 kr.)
5. Genom rationalisering av bevakningsarbetet vid lokaltullförvaltningen
kan tio tulluppsyningsmanstjänster dras in (—-259 000 kr.).
6. Vid tullkammaren i Norrköping kan en förste tullkontorist ersättas med
ett kvalificerat biträde (— 10 000 kr.).
7. En tnllmästartjänst bör inrättas vid tullkammaren i Gävle för fartygsklareringar m. m. Härvid kan en förste tullkontorist lösgöras för tulltaxe-
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ringsgöromål och en tjänst som förste tulluppsyningsman dras in. (+ 6 000
kr.)
8. På grund av trafikökning behöver personalen förstärkas med två tullöverkontrollörer vid tullkammaren i Arlanda, med en tullöverkontrollör, en
tullmästare och ett kvalificerat biträde vid tullavdelningen Skandiahamnen
i Göteborg och med en tullöverkontrollör vid tullklareringsexpeditionen i in
dustrihamnen i Malmö. Om dessa tjänster inrättas kan fyra tullkontrollör stjänster, en tjänst som förste tulluppsyningsman och en biträdestjänst dras
in. (+ 42 000 kr.)
9. Med hänsyn till tullverkets uppgifter i fråga om smugglingsbekämpning, sjöräddning och sjöövervakning bör någon av tjänstemännen vid bevakningsbyrån och vid vissa lokala tullmyndigheter finnas i beredskap un
der annan tid än expeditionstid för att när så behövs tråda i tjänstgöring.
Kostnaderna för beredskapsersättning beräknas till 50 000 kr.
10. Medelsbehovet i övrigt under anslaget beräknas öka med 143 000 kr.
Generaltullstyrelsen har vidare i en särskild framställning anhållit att
kungörelsen den 26 mars 1965 (nr 59) om ersättning till polisman för skada
på egendom skall äga motsvarande tillämpning när tulltjänsteman tillfogas
skada på lös egendom. Riksrevisionsverket, som yttrat sig i ärendet, har inte
något att erinra mot att framställningen bifalles.
Departementschefen
Den ökande trafiken och det växande internationella samarbetet inom tull
området har medfört ökade uppgifter för generaltullstyrelsen. Detta har lett
till en alltför stor arbetsbörda på chefsnivå och ett behov av bättre överblick,
planering och samordning än hittills. En viss förstärkning av organisationen
är därför påkallad. Jag förordar att en tulltaxeringsavdelning och en driftav
delning inrättas i enlighet med generaltullstyrelsens förslag. För ledningen
av avdelningarna bör inrättas två tjänster som avdelningschef i Ce 2. För
utom för dessa tjänster beräknar jag medel för förstärkning av den nuvaran
de personalorganisationen hos generaltullstyrelsen med en byrådirektör och
en förste byråsekreterare. Jag har inte något att erinra mot generaltullsty
relsens förslag till ändrade benämningar på vissa byråer och sektioner
och till omfördelning av ärenden mellan byråerna (4).
Jag delar styrelsens uppfattning att man inom tullverket bör gå över
till ett centralt uppbörds- och redovisningsförfarande. Fördelar bör här
igenom kunna vinnas för både tullverket och dess trafikanter. Jag ansluter
mig till generaltullstyrelsens beräkning av medelsbehovet för omläggningen
(3). Jag beräknar således medel för en nettoökning av personalen med
en förste byråsekreterare och ett biträde. Tillämpningen av det föreslagna
förfarandet förutsätter vissa mindre ändringar i författningar som till
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kommit efter beslut av riksdagen. Jag avser att sedermera föreslå Kungl.
Maj :t att lägga fram proposition angående dessa ändringar.
Jag anser att ersättning bör kunna utgå till tulltjänsteman som i tjänsten
har tillfogats skada på lös egendom. Härvid bör kungörelsen den 26 mars
1965 (nr 59) om ersättning till polisman för skada på egendom äga mot
svarande tillämpning. Ersättningen bör bestridas från detta anslag. Utgif
terna för ifrågavarande ändamål beräknar jag till omkring 2 000 kr.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
168 616 000 kr. Jag har därvid beräknat medel — förutom för nyssnämnda
personaländringar — för bl. a. ytterligare en tullöverkontrollör (8), två
kammarskrivare och 25 kammarskrivarelever (2), två tullmästare (7, 8)
och 37 biträden (2, 6, 8) samt beredskapsersättning (9). Samtidigt har
jag räknat av ett belopp motsvarande kostnaderna för en tullkontrollör (8),
en förste tullkontorist (6), två förste tulluppsyningsman (7, 8), tio tullupp
syningsman (5) och ett biträde (8).
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
a) bemyndiga Kungl. Maj :t att inrätta två tjänster som
avdelningschef i Ce 2 hos generaltullstyrelsen,
b) till Tullverket: Förvaltningskostnader för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 168 616 000 kr.
C 2. Tullverket: Anskaffning av viss materiel
1967/68 Utgift...........
1968/69 Anslag..........
1969/70 Förslag ___

1 597 788
1 680 000
1 950 000

Reservation............

232 970

Från anslaget bestrids utgifter för anskaffning av fortskaffnings- och
radiomateriel m. m.

1. Större motorbåtar..................................
2. Mindre motorbåtar,
motorfordon
m. m...........................................................
3. Telemateriel............................................

1968/69

Beräknad ändring 1969/70
GeneraltullDep.chefen
styrelsen

1 330 000

+ 270 000

+ 270 000

200 000
150 000

+ 100 000
— 50 000

+ 50 000
— 50 000

1 680 000

+ 320 000

+ 270 000

Generaltullstyrelsen
1. För budgetåren 1967/68 och 1968/69 har medel beviljats under detta
anslag för ersättningsanskaffning av tre tulljakter och en tullkryssare.
Vidare har arbetsmarknadsstyrelsen ställt medel till förfogande för an-
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skaffning av två tulljakter och en större tullracerbåt. Härigenom har be
hovet av ersättningsanskaffning av medelstora bevakningsbåtar minskat
något. Styrelsen förordar därför att ersättningsanskaffningen av större mo
torbåtar under nästa budgetår i första hand inriktas på en andra tidlkryssare i en tilltänkt serie av fem båtar. Kostnaden beräknas till 1,6 milj. kr.
2. Normal anskaffning av mindre motorbåtar, motorfordon m. m. beräk
nas kosta 120 000 kr. Därutöver behövs 70 000 kr. för att ersätta en tull
racerbåt som kasserats till följd av förslitning och 30 000 kr. för att an
skaffa två bilar till Haparanda gränsdistrikt i samband med att mindre,
icke bilburna posteringar slås samman till större enheter såsom ett led i
pågående rationaliseringsarbete.
För att övervakningsverksamheten till sjöss skall kunna bedrivas på ett
rationellt sätt behövs, vid sidan av de större bevakningsbåtarna, tillgång
till små, grundgående båtar och amfibiefarkoster, s. k. hydrokoptrar, som
kan användas under isläggnings- och islossningsperioder. Vidare behövs ett
antal trailers för landtransport av mindre båtar. Under nästa budgetår bör
anskaffas två trailerburna plastracerbåtar, fyra lösa trailers och två am
fibiefarkoster till en sammanlagd kostnad av 80 000 kr.
3. För anskaffning av telemateriel har under de två senaste budgetåren
disponerats dels 325 000 kr. av detta anslag, dels 1 milj. kr. som arbets
marknadsstyrelsen ställt till förfogande. Härigenom har materielanskaffningen kunnat tidigareläggas i betydande omfattning. Medelsbehovet för
telemateriel inskränker sig därför för den närmaste sjuårsperioden till ca
100 000 kr. för år.
Departementschefen
Med hänvisning till den förut lämnade sammanställningen beräknar jag
anslaget till 1 950 000 kr. Det ankommer på Kungl. Maj :t att fastställa den
slutliga dispositionsplanen för anslaget.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Tullverket: Anskaffning av viss materiel för bud
getåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 1 950 000
kr.

C 3. Kontrollstyrelsen
1967/68 Utgift .......................................
1968/69 Anslag .....................................
1969/70 Förslag.....................................

17 650 906
28 624 000
11 082 000

1 Anslagen Kontrollstyrelsen: Avlöningar, Kontrollstyrelsen: Omkostnader, Kontrollsty
relsens lokalförvaltning: Avlöningar och Kontrollstyrelsens lokalförvaltning: Omkostnader
2 Anslagen Kontrollstyrelsen: Avlöningar och Kontrollstyrelsen: Omkostnader
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Kontrollstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden om in
direkt beskattning, alkoholförsäljning och alkoholpolitik samt tillsynsmyn
dighet i frågor om tillverkning m. m. av alkoholhaltiga varor.
Chef för kontrollstyrelsen är en generaldirektör. Inom verket finns fyra
byråer, nämligen en för rusdrycksförsäljningsärenden m. m., en för admi
nistrativa och tekniska ärenden jämte sprittillverkningskontroll och två
för ärenden för beskattning och skattekontroll m. m. För skattekontrollen
finns vidare fyra distriktskontor. Dessa är belägna i Stockholm, Malmö, Göte
borg och Sundsvall.
1968/69

Personal
Handläggande personal................... ........
Övrig personal................................... ........

Beräknad ändring 1969/70
KontrollDep.chefen
styrelsen

-----

-----

+ 322 000

+ 322 000

+ 1 723 000

+ 1 723 000

+

+

88
150
238

Anslag
Avlöningar till tjänstemän........................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig orga
nisation ...................................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ....................................................
Arvoden och särskilda ersättningar ....
Sjukvård m. m..............................................
Reseersättningar.........................................
Därav utrikes tjänsteresor...................................

Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler.....................................................
b) Beräknad ändring av lokalhyror till
budgetåret 1969/70................................
c) Bränsle, lyse, vatten............................
d) Övriga expenser....................................

7 171 000

133 000
25 000
720 000

Uppbördsmedel
Försålda trycksaker m. m

10 000

3 000

+ 365 000

+ 365 000

200

12 200

—

540 000

+

200
38 000

+

38 000

+

to ooo

+

10 ooo

Därav engångsutgifter...................................

Publikationstryck.......................................
Övriga utgifter
Nyanskaffning och underhåll av kon
trolleffekter m. m.................................

10 000

20 000

3 000
8 624 200

+2 457 800

200

200

8 624 000

+2 458 000

+2 457 800
—

200

+2 458 000
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Kontrollstyrelsen
1. Löne- och prisomräkning m. m. 2 438 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 2 088 000 kr.
2. Genom att sprittillverkningen vid lantbruksbrännerierna ökar behövs
ytterligare 10 000 kr. för sprittillverkningskontrollen.
3. För anskaffning av ny fotokopieringsmaskin behövs 10 000 kr.
D e partem en tschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Kontrollstyrelsen för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 11 082 000 kr.

C 4. Mynt- och justeringsverket: Förvaltningskostnader
1967/68 Utgift ......................................... J3 354 167
1968/69 Anslag ....................................... *3 848 000
1969/70 Förslag....................................... 4 882 000
1 Anslagen Mynt- och justeringsverket: Avlöningar och Mynt- och justeringsverket: Om
kostnader

Mynt- och justeringsverket är central förvaltningsmyndighet med upp
gift att tillverka mynt och medaljer, handha kontroll av ädelmetallarbeten,
verkställa probering av ädelmetaller och bestämning av ädelmetallhalten,
leda justeringsväsendet, handlägga ärenden om mått och vikt samt utföra
justeringar.
Chef för mynt- och justeringsverket är en myntdirektör. Verket är upp
delat på fem avdelningar, nämligen en för mått och vikt, en för kontroll
av ädelm etallarbeten, en för tillverkning av mynt och medalj er, en för admi
nistrativa ärenden och en för kamerala ärenden.
Kostnaderna för kontrollen av ädelmetallarbeten och justeringsverksamheten m. m. täcks av inkomster som redovisas under inkomsttitlarna Kontrollstämpelmedel och Inkomst av myntning och justering.
1968/69

Personal
Handläggande personal.............................
Biträdespersonal..........................................
Arbetarpersonal...........................................

27
48
50
125

Beräknad ändring 1969/70
Mynt- och juste- Dep.chefen
ringsverket

—
—
—

—
—
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Anslag
Avlöningar till tjänstemän........................
Avlöningar till förmän och arbetare ....
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig orga
nisation ...................................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ....................................................
Arvoden och särskilda ersättningar ....
Sjukvård m. m..............................................
Reseersättningar.........................................
Därav utrikes tjänsteresor...................................

Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler.....................................................
b) Beräknad ändring av lokalhyror till
budgetåret 1969/70 ..............................
c) Bränsle, elektrisk kraft, lyse, vatten
d) Övriga expenser....................................
Publikationstryck.......................................
Övriga utgifter
a) Tomtskötsel, yttre renhållning m. m.
b) Maskiner, instrument och diverse
materialier............................................
c) Laboratorieutensilier, kemikalier
m. m........................................................
d) Omkostnader för myntutväxling ...
e) Omkostnader i övrigt
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1968/69

Beräknad, ändring 1969/70
Mynt-och juste- Dep.chelen
ringsverket

2 050 000
1 290 000

+
+

89 000
86 000

+
+

89 000
86 000

+ 777 000

+ 777 000

—

—

132 000
6 000
26 000

—

—

—

—

7 000

—

—

—

—

+

75 000

+

—

—
130 000
86 200
6 000

+
+

2 000
4 000

75 000

+
+

2 000
4 000

3 500

—

—

90 000

—

—

8 000
11 000
11 300

—

—

3 850 000

—■

+

1 000

+ 1 034 000

+

—
1 000

+ 1 034 000

Uppbördsmedel
Bränsle och lyse.................................... .................. 2 000__________ —__________ —
3 848 000

+1 034 000

+1 034 000

Mynt- och justeringsverket
1. Löne- och prisomräkning m. m. 1 028 000 kr., varav för lönekostnads
pålägg och lokalhyror 852 000 kr.
2. Till följd av volymökningar ökar medelsbehovet för expenser, publi
kationstryck och övriga utgifter med sammanlagt 6 000 kr.
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Departementschefen
Innan jag redovisar mitt ställningstagande till mynt- och justeringsverkets anslagsframställning vill jag beröra frågan om lokaliseringen av myntoch medalj tillverkningen.
Mynt- och justeringsverket har f. n. lokaler i kvarteret Kungl. Myntet
i Stockholm. De lokaler som disponeras för mynt- och medalj tillverkningen
är föga lämpliga för modern industriell drift och kommer inom kort att
vara otillräckliga. Frågan om lokaliseringen av verksamheten har tidigare
behandlats i skilda sammanhang. Jag vill erinra om att lokaliseringsutredningen rörande statlig verksamhet i sitt betänkande Lokalisering av statlig
verksamhet (SOU 1963:69) föreslog att mynttillverkningen skulle flyttas
ut från Stockholmsområdet. Sedermera har statskontoret på Kungl. Maj :ts
uppdrag gjort en utredning om den framtida förläggningen av mynttillverkningen och därvid studerat olika tänkbara förläggningsorter. På grundval
av statskontorets utredning och vissa ytterligare undersökningar, som
gjorts i anslutning till denna, har Kungl. Maj :t tidigare denna dag uppdragit
åt mynt- och justeringsverket att förbereda en utflyttning av mynt- och me
dalj tillverkningen till Eskilstuna. Omkring 50 anställda berörs av utflytt
ningen.
Såvitt angår medelsbehovet för mynt- och justeringsverket under nästa
budgetår, godtar jag verkets beräkningar.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:l
föreslår riksdagen
att till Mynt- och justeringsverket: Förvaltningskostna
der för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
4 882 000 kr.

C 5. Mynt- och justeringsverket: Nyanskaffning av vissa maskiner m. m.
1967/68 Utgift..............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag ..........

341 361
260 000
415 000

Reservation............

262 437

Från anslaget bestrids utgifter för anskaffning av maskiner och appa
rater till mynt- och justeringsverket och statens justerare.
Mynt- och justeringsverket
För ersättnings-, kompletterings- och nyanskaffning av utrustning för
statens justerare behövs 100 000 kr. Vidare behöver två myntpräglingsmaskiner vid avdelningen för tillverkning av mynt och medaljer bytas ut.
Kostnaden härför beräknas uppgå till 315 000 kr.
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Departem en tscliefen
Jag biträder mynt- och justeringsverkets förslag. Jag hemställer, att Kungl.
Maj:t föreslår riksdagen
att till Mynt- och justeringsverket: Nyanskaffning av
vissa maskiner m.m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett re
servationsanslag av 415 000 kr.

C 6. Statens justerare
1967/68 Utgift ......................................... il 753 099
1968/69 Anslag......................................... *1 842 000
1969/70 Förslag ......................................
2 483 000
1

Anslagen Statens justerare: Avlöningar och Statens justerare: Omkostnader

Statens justerare har som huvuduppgift att kontrollera och justera mät
nings- och vägningsredskap enligt föreskrifterna i lagen den 11 maj 1934
(nr 162) om mått och vikt och justeringskungörelsen den 22 juni 1934 (nr
364).
Landet är indelat i 23 justerardistrikt. Dessa är fördelade på fem distriktsgrupper. Inom var och en av dessa finns en förste justerare, som är för
man för personalen inom gruppen.
1968/69

Personal
Handläggande personal
Övrig personal.............
Anslag
Avlöningar....................................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig orga
nisation ...................................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ....................................................
Sjukvård m. m..............................................
Reseersättningar.........................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler.....................................................
b) Beräknad ändring av lokalhyror till
budgetåret 1969/70 ..............................

Beräknad ändring 1969/70
Mynt-och jus-Dep.chefen
teringsverket

38

2

—

40

—

—

1 599 000

+ 65 000

+ 65 000

—

+ 383 000

+ 383 000

4 000
117 000

—
+ 12 000

—
+ 12 000

—

+ 175 000

+ 175 000
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c) Kostnader för tillfälligt förhyrda
justeringslokaler....................................
d) Bränsle, lyse, vatten .........................
e) Övriga expenser ..................................
Därav engångsutgifter...................................

8 700
2 500
110 800

Beräknad ändring 1969/70
Mynt- och jus- Dep.chefen
teringsverket

+
+

—
1 000
5 000

+
+

—
1 000
5 000

20 000——

1 842 000
+ 641 000
+ 641 000
Mynt- och justeringsverket
1. Löne- och prisomräkning m. m. 636 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 558 000 kr.
2. För expenser behövs ytterligare 5 000 kr.
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Statens justerare för budgetåret 1989/70 anvisa
ett förslagsanslag av 2 483 000 kr.

C 7. Riksskattenämnden
1967/68 Utgift ......................................... M 335 711
1968/69 Anslag ....................................... M 482 000
1969/70 Förslag....................................... 2 584 000
1

Anslagen Riksskattenämnden: Avlöningar och Riksskattenämnden: Omkostnader

Riksskattenämnden har till uppgift att genom rådgivning och vägledning
främja en riktig och enhetlig tillämpning dels av taxeringsförordningen den
23 november 1956 (nr 623) och de skatteförfattningar enligt vilka taxering
verkställs på det sätt som sägs i taxeringsförordningen, dels av förordningen
den 6 juni 1968 (nr 430) om mervärdeskatt. Nämnden skall vidare verka för
en effektiv och ändamålsenlig taxeringskontroll och kontroll av mervärde
skatt.
Riksskattenämnden består av ordförande, två vice ordförande och tolv le
damöter. Hos nämnden finns ett kansli. Detta består av tre byråer, nämligen
en kanslibyrå, en mervärdeskattebyrå och en kontrollbyrå.
1968/69

Personal
Handläggande personal
Övrig personal.............

23
13
36

Beräknad ändring 1969/70
RiksskatteDep.chefen
nämnden

+7
+3

+ 10

+7
+3
+ 10

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 9: Finansdepartementet

65

1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Riksskatte
Dep.chefen
nämnden

1 230 000

+ 565 000

+ 565 000

—

+ 294 000

+ 294 000

Anslag

Avlöningar till tjänstemän......................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation................................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ..........................................................

Arvoden och särskilda ersättningar ....
Sjukvård m. m...........................................
Reseersättningar......................................

3 500
58 000

Därav utrikes tjänsteresor...................................

5 000

Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler..................................................
b) Beräknad ändring av lokalhyror till
budgetåret 1969/70 ..................................
c) Bränsle, lyse, vatten..........................
d) Övriga expenser..................................

98 000

2 500
68 000

Därav engångsutgifter...................................

Publikationstryck.....................................

+
+

119 000

+
+

58 000

+
+

119 000

+
+

58 000

5 000

+

20 000

+

20 000

+
+

42 000

+
+

42 000

4 000

6 000

4 000

5 000

6 000

22 000
1 482 000

+ 1 102 000

+ 1 102 000

Riksskattenämnden
1. Löne- och prisomräkning m. m. 372 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 314 000 kr.
2. Riksskattenämnden har fått ökade arbetsuppgifter bl. a. genom infö
randet av mervärdeskatten och med anledning av 1970 års fastighetstaxe
ring. Det har därför varit nödvändigt att redan under innevarande budget
år förstärka organisationen med två avdelningsdirektörer, två föredragande,
en assistent, en expeditionsvakt, ett biträde och viss tillfällig personal.
Medel för denna personal är inte inräknade i anslaget för innevarande
budgetår. (+ 497 000 kr.)
3. För att nämnden skall kunna öka revisions- och kontrollverksamheten
i samband med mervärdeskattens införande behövs ytterligare två avdel
ningsdirektörer (-f- 192 000 kr.).
4. Medelsbehovet i övrigt under anslaget beräknas öka med 41 000 kr.
Härav avser 13 000 kr. resekostnadsersättningar och 28 000 kr. expenser.
5. Byråchefstjänsten på mervärdeskattebyrån bör ordinariesättas.

5
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Departementschefen
Vid min anmälan förra året av frågan om ändring av den generella in
direkta beskattningen m. m. framhöll jag (prop. 1968: 100 s. 167, BeU 45,
rskr 294) att en förstärkning av riksskattenämndens personal var ofrån
komlig vid övergång till mervärdeskatt. En viss förstärkning har redan ge
nomförts. Såsom jag förutsatte i propositionen om mervärdeskatten kom
mer riksskattenämndens anslag därigenom att belastas med högre belopp
än som upptagits i riksstaten för budgetåret 1968/69. Härtill medverkar
även den förstärkning som har genomförts inför 1970 års fastighetstaxe
ring.
Riksskattenämndens beräkning av medelsbehovet kan jag godta. Med
hänvisning till sammanställningen hemställer jag därför, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att till Riksskattenämnden för budgetåret 1969/70 an
visa ett förslagsanslag av 2 584 000 kr.
€ 8. Centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden
1967/68 Utgift ......................................... J5 407 132
1968/69 Anslag ....................................... J6 016 000
1969/70 Förslag....................................... 8 100 000
1 Anslagen Centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden: Avlöningar och Centrala folk
bokförings- och uppbördsnämnden: Omkostnader

Centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden (CFU) är centralt led
nings- och tillsynsorgan för folkbokförings- och uppbördsväsendet.
I nämndens uppgifter ingår bl. a. att meddela anvisningar i frågor som
angår folkbokförings- eller uppbördsverksamheten, att fastställa normal
belopp för existensminimum, att planlägga och anordna utbildning av per
sonal inom nämndens verksamhetsområden, att biträda länsstyrelserna med
anskaffning av den maskinella utrustning som behövs för arbetet inom
folkbokförings- och uppbördsverksamheten samt att verka för att utrust
ningen blir ändamålsenligt och ekonomiskt utnyttjad.
Nämnden består av en heltidsanställd ordförande, vice ordförande och
sju andra ledamöter. Hos nämnden finns ett kansli. Detta består av en ad
ministrativ byrå, en teknisk byrå och en utbildningssektion. Därjämte finns
en särskild utredningssektion.
1968/69

Personal
Handläggande personal.......................
Datateknisk personal...........................
Övrig personal.......................................

Beräknad ändring 1969/70
CFU
Dep. chefen

40
44
50
134

—
—

+ 1
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1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Dep.chefen
CFU

1 684 000

+

132 000
3 000 000

Anslag
Avlöningar till tjänstemän..........................
Arvoden och särskilda ersättningar ....
Ersättning till expertis och tillfällig
arbetskraft.....................................................

+

62 000

+

62 000
3 000

+

3 000

+

222 000

+

152 000

Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig orga-

—

nisation.........................................................
b) Beräknad

ändring

till

+ 1 160 000

+ 1 160 000

—
—

budgetåret
+

5 000

15 000

+

1 000

125 000
10 000

+
+

33 000
5 000

+
+

33 000
5 000

—

+

700 000

+

700 000

—
2 000

+

—
2 000

d) Övriga expenser.........................................

40 000
330 000

_L

Publikationstryck............................................

40 000

+

70 000
2 000

+
+

70 000
2 000

Kursverksamhet m. m.....................................

650 000

+

33 000

— 100 000

+ 2 293 000

+2 084 000

1969/70 ..........................................................
Sjukvård m. m....................................................
Reseersättningar..............................................
Därav utrikes tjänsteresor..............................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler............................................................
b) Beräknad ändring av lokalhyror till
budgetåret 1969/70 ..................................
c) Bränsle, lyse, vatten...............................

6 016 000

+

Centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden
1. Löne- och prisomräkning m. m. 2 240 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 1 860 000 kr.
2. Nämnden har från riksrevisionsverket övertagit de centrala funktio
nerna i fråga om kontroll av arbetsgivares skatteredovisning och restitu
tion av skatt. För dessa arbetsuppgifter behövs en förste byråsekreterare
och ett biträde (+ 82 000 kr.).
3. Genom omläggning av arbetsrutinerna kan en tjänst som assistent eller
förste byråintendent inom organisationssektionen dras in (—49 000 kr.).
4. Medelsbehovet i övrigt ökar med 20 000 kr.
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 8,1 milj.
kr. Jag har därvid beräknat medel för bl. a. ytterligare en förste byråsekre
terare i utbyte mot en assistent eller förste byråintendent (2, 3).
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden
för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 8 100 000
kr.
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C 9. Folkbokföringen: Ersättningar till kyrkobokföringsinspektörer
1967/68 Utgift..............................................
1968/69 Anslag ...........................................
1969/70 Förslag .........................................

122 503
100 000
129 000

Från anslaget bestrids vissa kostnader för kyrkobokföringsinspektörerna.
Dessa biträder domkapitlen med tillsynen över kyrkobokföringen. I varje
stift skall finnas minst en kyrkobokföringsinspektör. Deras antal är f. n. 23.
Centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden föreslår, att anslaget fors
upp med 129 000 kr. Nämnden beräknar 61 800 kr. för arvoden och ca 67 000
kr. för ersättningar till inspektörerna för mistade avlöningsförmåner, rese
ersättningar och expenser.
D epartem en tschef en
Jag biträder centrala folkbokförings- och uppbördsnämndens förslag. Jag
hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Folkbokföringen: Ersättningar till kyrkobokfö
ringsinspektörer för budgetåret 1969/70 anvisa ett för
slagsanslag av 129 000 kr.

C 10. Avsättning till banktillsynens fond
1967/68
Nettoinkomst
som tillgodoförts fonden ..................................
1968/69 Anslag................
1969/70 Förslag..............

Nettoutgift som bestridits från fonden .... 851 683
1 061 049
1 000 000
1 200 000

Bankinspektionen har som central förvaltningsmyndighet till huvudupp
gift att utöva tillsyn över bankaktiebolag, sparbanker, kreditaktiebolag,
fondkommissionärer och fondbörser samt jordbrukets kreditkassor och
deras riksorganisation. Den är vidare registreringsmyndighet för bankaktie
bolagen och sparbankerna. Det åligger inspektionen även att följa utveck
lingen av och främja allmän kännedom om pris- och konkurrensförhållan
den inom dess verksamhetsområde, att föra kartellregister samt att utöva
tillsyn enligt gällande föreskrifter om särskild stämpelavgift vid köp och
byte av fondpapper.
Bankinspektionen leds av en styrelse. Chef för inspektionen är en gene
raldirektör. Inom inspektionen finns en bankavdelning, en sparbanksavdelning och tre byråer, nämligen en för administrativa ärenden, en för fond
ärenden och en för jordbrukskasseärenden.
Bankinspektionens verksamhet, med undantag av fondstämpeltillsynen,
finansieras genom obligatoriska bidrag från de kreditinrättningar som är
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underkastade tillsyn av bankinspektionen. Bidragen redovisas under in
komsttiteln Bidrag till bankinspektionen. Genom särskilda avsättningsanslag förs bidragen över till fyra fonder för bankinspektionens olika tillsyns
funktioner. Inkomsterna och utgifterna samt in- och utgående balans på de
olika fonderna under budgetåret 1967/68 framgår av följande sammanställ
ning.
Inkomster

Utgifter

Utgående
balans

1 136 792
296 716

1 061 049
65 079

851 683
68 230

1 346 158
293 565

91 009
71 212

275 983
1 288 120

177 184
1 351 547

189 808
7 785

1 595 729

2 690 231

2 448 644

1 837 316

Ingående
balans

Banktillsynens fond..........
Fondtillsynens fond..........
J ordbrukskassetillsy nens
fond..................................
Sparbankstillsynens fond .

Utgifterna fördelade sig på olika poster enligt följande.
Avlöningar och pensioner
Avlöningar till tjänstemän ...........................................
Arvoden och särskilda ersättningar.............................
Pensioner...............................................................................

1 609 873
19 553
239 164

1 868 590

Omkostnader
Arbetsgivaravgift till den allmänna sjukförsäk
ringen ..................................................................................
Arbetsgivaravgift till den allmänna tilläggspensio
neringen .............................................................................
Sjukvård m. m......................................................................
Reseersättningar.................................................................
Kungörelsekostnader ........................................................
Expenser ...............................................................................
Pnblikationstryck................................................................
Lokalhyror ..........................................................................
Avgår stämpelomkostnader

30 685
95 298
3 949
109 544
29 579
144 257
16 000
205 200

634 512
2 503 102
54 458
2 448 644

Avsättningsanslagen bör för nästa budgetår tas upp med följande be
lopp, nämligen 1,2 milj. kr. till banktillsynens fond, 80 000 kr. till fondtillsynens fond, 220 000 kr. till jordbrukskassetillsynens fond och 1,8 milj.
kr. till sparbankstillsynens fond, dvs. tillhopa med samma belopp som
har tagits upp på riksstatens inkomstsida under inkomsttiteln Bidrag till
bankinspektionen.
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Beträffande de tre sistnämnda anslagen återkommer jag i det följande.
Under denna punkt hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Avsättning till banktillsynens fond för budget
året 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 1 200 000 kr.

C 11. Avsättning till fondtillsynens fond
1967/68 Nettoinkomst som
tillgodoförts fonden ....
1968/69 Anslag ....................
1969/70 Förslag ................

65 079
60 000
80 000

Nettoutgift som bestridits från fonden ....

68 230

Med åberopande av vad jag anfört under föregående punkt hemställer
jag, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Avsättning till fondtillsynens fond för budget
året 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 80 000 kr.

C 12. Avsättning till jordbrukskassetillsynens fond
1967/68 Nettoinkomst som
tillgodoförts fonden . . .
1968/69 Anslag...................
1969/70 Förslag...................

275 983
200 000
220 000

Nettoutgift som bestridits från fonden ....

177 184

Med åberopande av vad jag anfört under punkten C 10 hemställer jag,
att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Avsättning till jordbrukskassetillsynens fond för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 220 000 kr.

C 13. Avsättning till sparbankstillsynens fond
1967/68 Nettoinkomst
som tillgodoförts fonden ..................................
1968/69 Anslag................
1969/70 Förslag..............

Nettoutgift som bestridits från fonden . .

1 351 547

1 288 120
1 680 000
1 800 000

Med åberopande av vad jag anfört under punkten C 10 hemställer jag,
att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Avsättning till sparbankstillsynens fond för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 1 800 000 kr.
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C 14. Revision av sparbankernas förvaltning
1967/68 Utgift..............................................
1968/69 Anslag ...........................................
1969/70 Förslag .........................................

786 747
825 000
900 000

Från detta anslag utgår ersättning åt revisor, ombud eller likvidationsrevisor, som har förordnats av tillsynsmyndigheten enligt 81 § eller 82 §
1 mom. lagen den 3 juni 1955 (nr 416) om sparbanker. För sparbankernas
bidrag till dessa kostnader finns på riksstatens inkomstsida en motsvaran
de inkomsttitel, benämnd Bidrag för revision av sparbankerna. Anslaget
bör för nästa budgetår föras upp med 900 000 kr., dvs. samma belopp som
har tagits upp under inkomsttiteln.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Revision av sparbankernas förvaltning för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 900 000 kr.

C 15. Avsättning till försäkringsinspektionens fond
1967/68
Nettoinkomst
som tillgodoförts fonden ..................................
1968/69 Anslag................
1969/70 Förslag..............

Nettoutgift som bestridits från fonden . .

2 432 600

2 509 470
2 460 000
2 585 000

Försäkringsinspektionen har som central förvaltningsmyndighet att ut
öva tillsyn över försäkringsväsendet.
Chef för försäkringsinspektionen är en generaldirektör. Inom inspektio
nen finns tre byråer, nämligen en för livförsäkringsärenden, en för försäk
rings juridiska och administrativa ärenden och en för skadeförsäkringsärenden.
Försäkringsinspektionens verksamhet finansieras genom obligatoriska
bidrag från försäkringsbolagen och vissa understödsföreningar samt bidrag
från staten. Bidragen från försäkringsbolagen och understödsföreningarna
redovisas på riksstaten under inkomsttiteln Bidrag till försäkringsinspek
tionens fond.
Bidragen från understödsföreningarna och staten avses skola täcka kost
naderna för livförsäkringsbyråns understödsförenings- och stiftelseavdel
ning, medan bidragen från försäkringsbolagen skall täcka kostnaderna för
verksamheten i övrigt (bolagsavdelningen).
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1968/69

Beräknad ändring 1969/70
FörsäkringsDep.chefen
inspektionen

Personal
Handläggande personal.............................
Övrig personal.............................................

31
19
50

Stat
Avlöningar och pensioner
Avlöningar till tjänstemän........................
Arvoden och särskilda ersättningar ....
Pensioner ..............................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation...................................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ....................................................

Omkostnader
Arbetsgivaravgift till den allmänna sjukförsäkringen.............................................
Arbetsgivaravgift till den allmänna tillläggspensioneringen................................
Sjukvård m. m..............................................
Beseersättningar (även utrikes tjänsteresor)..........................................................
Kungörelsekostnader..................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler.....................................................
b) Beräknad ändring av lokalhyror till
budgetåret 1969/70 ..............................
c) Bränsle, lyse, vatten............................
d) Övriga expenser....................................
Publikationstryck.......................................

2 180 000

+

99 000

+

99 000

16 000

—

---

283 000

— 283 000

— 283 000

—

+ 516 000

+

516 000

—

—

2 479 000

+ 332 000

+ 332 000

35 000

— 35 000

— 35 000

108 000

—108 000

— 108 000

+

+

7 000
33 000

2 000

2 000

—

—

—

—

—

—

__

_

7 000

60 000

3 000
126 000

+

4 000

+

4 000

50 000

—

—

429 000

—137 000

— 137 000

Summa utgifter...........................................

2 908 000

+ 195 000

+ 195 000

Uppbördsmedel
Försålda publikationer..........................

1 000

—

—

Nettoutgift .............................................

2 907 000

+ 195 000

+ 195 000
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Förändringarna i försäkringsinspektionens fond för budgetåret 1969/70
beräknar inspektionen enligt följande.
Ingående balans ............................................................................................
Inkomster ........................................................................................................

1 232 355
2 585 000

Därav statsbidrag .....................................................................................................................

300 000

Utgifter .............................................................................................................
Utgående balans............................................................................................

3 102 000
715 355

Försäkringsinspektionen föreslår att anslaget förs upp med 2 585 000 kr.
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag inspektionens utgif
ter till 3 102 000 kr. Anslaget beräknar jag i enlighet med försäkringsin
spektionens förslag till 2 585 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Avsättning till försäkringsinspektionens fond för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 2 585 000
kr.
C 16. Stämpelomkostnader
1967/68 Utgift..............................................
1968/69 Anslag ...........................................
1969/70 Förslag .........................................

749 238
671 000
885 000

Från anslaget bestrids kostnader för kontrollstyrelsens, postverkets och
bankinspektionens befattning med stämpelväsendet.
Enligt stämpelskatteförordningen den 21 maj 1964 (nr 308) och expeditionskungörelsen den 29 oktober 1964 (nr 618) är kontrollstyrelsen central
myndighet för stämpelväsendet. Postverket svarar för försäljningen av
stämpelmärken. Bankinspektionen utövar kontroll över beräkningen av
fondstämpel.
Kostnaderna för stämpelväsendet kan beräknas enligt följande.
1968/69

Kontrollstyrelsen........................................
Postverket ...................................................
Bankinspektionen.......................................

Beräknad ändring 1969/70

20 000
591 000
60 000

+ 20 000
+ 194 000
—

671 000

+ 214 000

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att till Stämpelomkostnader för budgetåret 1969/70 an
visa ett förslagsanslag av 885 000 kr.
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C 17. Kostnader för årlig taxering m. m.
1967/68 Utgift ......................................
1968/69 Anslag.......................................
1969/70 Förslag.....................................

32 360 172
31 500 000
34 000 000

Från anslaget bestrids bl. a. ersättningar till ordförande och kronoombud
i taxeringsnämnder, arvoden till ledamöter i prövningsnämnder, bidrag till
kommuners kostnader för medverkan i taxeringsarbetet enligt 16 § 2 mom.
taxeringsförordningen den 23 november 1956 (nr 623), kostnader för att
upprätta, trycka och distribuera preliminärskattetabeller och vissa blan
ketter och formulär för taxerings- och uppbördsväsendet, kostnader för
annonskampanjer rörande självdeklarationerna och kostnader för utbildningskurser för taxeringstjänstemän. Även kostnaderna för mellankommunala prövningsnämndens, sjömansskattenämndens och kupongskattenämndens verksamhet belastar anslaget.
För ersättningar till ordförande och kronoombud i taxeringsnämnder
har Kungl. Maj :t från detta anslag under år 1968 ställt sammanlagt
23 521 000 kr. till länsstyrelsernas förfogande. I jämförelse med de ersätt
ningsbelopp om sammanlagt 21 579 000 kr. som betalades ut under år 1967
innebär detta en ökning med 1 942 000 kr., dvs. med ca 9 %. Länsstyrel
serna har vidare liksom tidigare bemyndigats att betala ut ersättningar
till taxeringskonsulenter enligt grunder som Kungl. Maj :t har fastställt.
Medelsbehovet för nästa budgetår kan inte nu beräknas med säkerhet.
Med ledning av den hittillsvarande belastningen förordar jag att anslaget
förs upp med 34 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Kostnader för årlig taxering m. m. för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 34 000 000 kr.
C 18. Kostnader för allmänna fastighetstaxeringen år 1970
Nytt anslag (förslag) .........................

13 000 000

Nästa allmänna fastighetstaxering skall äga rum år 1970. Enligt beslut av
1968 års riksdag (prop. 1968: 154, BeU 72, rskr 376) skall därvid vissa änd
rade regier gälla i jämförelse med motsvarande taxering år 1965.
Kostnaderna för 1965 års fastighetstaxering uppgick till ca 17 074 000
kr., varav 427 000 kr. belöpte på budgetåret 1963/64, 10 344 000 kr. på
budgetåret 1964/65 och 6 303 000 kr. på budgetåret 1965/66.
Med hänsyn till kostnaderna för 1965 års taxering och därefter inträf
fad kostnadsstegring kan medelsbehovet för nästa budgetår för 1970 års
allmänna fastighetstaxering uppskattas till 13 milj. kr. Ett särskilt för
slagsanslag bör anvisas och föras upp med nämnda belopp.
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Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Kostnader för allmänna fastighetstaxeringen år
1970 för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
13 000 000 kr.

C 19. Ersättning till postverket m. fl. för bestyret med skatteuppbörd m. m.
1967/68 Utgift ...................................... *28 216 508
1968/69 Anslag ..................................... 17 000 000
1969/70 Förslag..................................... 18 550 000
1 Anslaget Ersättning till postverket m. fl. för bestyret med skatteuppbörden

Från anslaget utbetalas ersäLtningar till postverket, banker och andra
penninginrättningar för deras medverkan vid skatteuppbörden. Ersätt
ningarna avser bl. a. distribution av debetsedlar, uppbörd och redovisningav skatt som inbetalas genom postverket och vissa penninginrättningar,
utbetalning genom postanstalterna av överskjutande preliminär skatt samt
kostnader för postverkets bestyr med den allmänna varuskatten, med mer
värdeskatten och med uppbörden av arvs- och gåvoskatt. Från anslaget ut
betalas vidare ersättning till postverket för de kostnader som uppstår genom
att kyrkobokföringsmyndigheterna underrättas om permanenta adressför
ändringar som anmälts till posten.
Enligt en promemoria, som har upprättats inom postverket, beräknas
medelsbehovet för nästa budgetår till 23 050 000 kr. Därav avser 14,5 milj.
kr. ersättning för postverkets arbete i samband med in- och utbetalningar
av skatt, befordran av frankeringsfria försändelser till bl. a. länsstyrelser
nas datakontor, bestyret med allmän varuskatt och mervärdeskatt samt upp
börd av arvs- och gåvoskatt, 6,8 milj. kr. ersättning för distributionen av de
betsedlar, 100 000 kr. ersättning för översändande av adressuppgifter till
kyrkobokföringsmyndigheterna, 1,6 milj. kr. ersättning till penninginrätt
ningar som medverkar vid skatteuppbörden och 50 000 kr. ersättning till
postverket för vissa kostnader i samband med avvecklingen av skatteavdel
ningarna.
Ersättningen för distributionen av debetsedlar har i promemorian be
räknats med utgångspunkt i gällande brevporto. F. n. utgår ersättningen
med samma belopp som masskorsbandsportot, nämligen med 21 öre per
försändelse. Den ifrågasatta ändringen av beräkningsgrunden skulle med
föra, att ersättningen ökade med sammanlagt 4,5 milj. kr.
Jag förordar, att ersättningen för distributionen av debetsedelsförsändelser beräknas enligt nuvarande grunder. Beräkningarna i övrigt i prome
morian föranleder inte någon erinran från min sida. Jag föreslår därför,
att anslaget förs upp med 18 550 000 kr.
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Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Ersättning till postverket m. fl. för bestyret med
skatteuppbörd m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett för
slagsanslag av 18 550 000 kr.
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D. Bidrag och ersättningar till kommunerna
D 1. Ersättning till städerna för mistad tolag
1967/68 Utgift ......................................
1968/69 Anslag .....................................
1969/70 Förslag ..................................

28 753 730
21 100 000
13 415 000

Enligt beslut av riksdagen (prop. 1964: 157, SU 164, rskr 342) skall
den tolagsersättning som har utgått till vissa städer successivt avvecklas
under en femårsperiod. Ersättningen under avvecklingstiden grundas i prin
cip på den genomsnittliga tolagsersättningen för budgetåren 1962/63 och
1963/64. För år 1965 utgick full kompensation och för de fyra följande
åren minskas ersättningen med en femtedel årligen. I fråga om Trelle
borgs stad gäller dock en tjugoårig avvecklingstid. För städer som tidigare
har lagts under landsrätt upphörde ersättningen helt vid utgången av år
1964. Utbetalningarna av avvecklingsersättningen kommer att uppgå till
drygt 13,4 milj. kr. under budgetåret 1969/70.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Ersättning till städerna för mistad tolag för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 13 415 000 kr.

D 2. Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m. m.
1967/68 Utgift...................................
1968/69 Anslag ...............................
1969/70 Förslag ...............................

1 234 352 326
1 380 000 000
1 530 000 000

Från anslaget bestrids främst skatteutjämningsbidrag till kommunerna
enligt förordningen den 3 juni 1965 (nr 268) om skatteutjämningsbidrag.
Vidare utbetalas från anslaget bidrag enligt kungörelsen den 16 mars 1962
(nr 69) om övergångsbidrag vid vissa ändringar i den kommunala indel
ningen (ändrad 1965: 536).
Skatteutjämningsbidrag utgår dels till landskommuner, köpingar, städer,
landstingskommuner och kyrkliga kommunenheter, när skattekraften, dvs.
skatteunderlaget per invånare, i kommunen understiger en viss nivå (skat-
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teutjämningsbidrag vid brist på skattekraft), dels till landskommuner, kö
pingar och städer, när den sammanlagda utdebiteringen för allmän kom
munalskatt i kommunen överstiger medelutdebiteringen i riket (skatteut
jämningsbidrag vid hög utdebitering). Utöver dessa bidrag kan efter an
sökan ett extra skatteutjämningsbidrag utgå om synnerliga skäl föreligger.
Skatteutjämningsbidraget vid brist på skattekraft bygger på ett tillskott
av skatteunderlag. Tillskottet varierar med hänsyn till kommunens belä
genhet. Riket indelas sålunda i tre skattekraftsområden med olika gränser
för tillskottens storlek. Tillskottet utgörs av det antal skattekronor och
skatteören, som kommunen måste tillföras för att skattekraften skall mot
svara viss andel (procenttal) av medelskattekraften i landet. För lands
tingskommun gäller dessutom den särskilda garantin att tillskottet av
skatteunderlag inte skall understiga vad landstingskommunen för år 1965
har uppburit i tillskjutet skatteunderlag enligt tidigare kungörelser om
skatteersättning. Om den sammanlagda utdebiteringen för allmän kom
munalskatt i landskommun, köping eller stad understiger medelutdebite
ringen, skall de procenttal som gäller inom de olika skattekraftsområdena
reduceras. Bidraget utgår med ett belopp som motsvarar produkten av
skatteunderlagstillskottet och kommunens utdebiteringssats för bidrags
året.
Skatteutjämningsbidraget vid hög utdebitering utgår på närmare an
givet sätt efter en viss procent av den del av den sammanlagda utdebite
ringen för året före bidragsåret som överstiger medelutdebiteringen i riket.
De ordinarie bidragen fastställs av länsstyrelserna under året innan bi
dragen skall utbetalas till kommunerna. Storleken av dessa bidrag är, så
vitt gäller bidrag vid brist på skattekraft, beroende av de utdebiteringssatser som har beslutats av kommunerna för det kommande året. De extra
bidragen fastställs av Kungl. Maj :t efter prövning i varje särskilt fall.
De totala skatteutjämningsbidragen för åren 1966—1969 framgår av föl
jande sammanställning.
Beloppen avrundade till hela milj. kr.
1966

1967

Totalt

Totalt

1968

1969

Brist Hög Ex To
på
ut- tra
talt
skat- deb. bi
tekr.
drag

Landskommuner
Köpingar............
Städer ................
Församlingar ..
Landsting............

495
47
93
62
355

490
57
154
64
392

520
51
87
70
440

Summa

1 052

1 157

1 168

115

24

40
9
66

11
1
12

—

—

—

—

571
61
165
70
440

Brist Hög
utpå
skat- deb.
tekr.
554
65
118
75
494

38
13
84

Ex To
tra
talt
bi
drag

—

—

—

—

602
79
210
75
494

1 307 1 306 135

19

1 460

10
1
8
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Skatteutjämningsbidragen för år 1969 fördelar sig på län och invånare
enligt följande.
Kr./inv.

Län

Milj. kr.

Stockholms........................
Uppsala ..............................
Södermanlands.................
Östergötlands....................
Jönköpings........................
Kronobergs ........................
Kalmar ..............................
Gotlands..............................
Blekinge ............................
Kristianstads ....................
Malmöhus .........................
Hallands ............................
Göteborgs och Bohus . . ..
Älvsborgs ..........................
Skaraborgs ........................
Värmlands ........................
Örebro ................................
Västmanlands....................
Kopparbergs.....................
Gävleborgs ........................
Västernorrlands...............
Jämtlands .........................
Västerbottens...................
Norrbottens ................... .

22,3

16

15,6
25,8

81

50,2
51,1
38,3

106
136
171
229

73,6

312

24,3
37,8

251

46,3
30,9
31,7

450
175
45
170

51,7

55
132

58,3

230

73,5

257

43,9
25,6

161

37,4

58,5
103,9

100
208
352

148,5
87,8

535
679

135,7

577

187,0

717

Hela riket 1 459,7

185

Extra bidrag för år 1969 har av Kungl. Maj :t beviljats 105 landskom
muner, 5 köpingar och 16 städer. Det sammanlagda beloppet för dessa
bidrag uppgår till 19 280 000 kr. Härav avser 10 milj. kr. sedvanliga extra
bidrag och 9 280 000 kr. den särskilda form av extra bidrag som motive
ras av behovet att stimulera till frivilliga kommunsammanläggningar. De
extra bidragen är medräknade i de förut lämnade sammanställningarna.
Jag övergår härefter till beräkningarna av anslaget för budgetåret 1969/
70. Medelsbehovet för detta budgetår avser bidrag som utbetalas under
senare hälften av år 1969 och första hälften av år 1970. För år 1969 ut
betalas enligt vad jag förut har redovisat ca 1 460 milj. kr. i skatteutjäm
ningsbidrag. Vidare utbetalas ca 9 milj. kr. i övergångsbidrag. Av dessa be
lopp faller ca 730 milj. kr. resp. 4,5 milj. kr. eller sammanlagt ca 734,5 milj.
kr. på budgetåret 1969/70.
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De ordinarie skatteutjämningsbidragen för år 1970 är beroende av den
fortsatta utvecklingen av skatteunderlaget och av kommunernas utdebiteringssatser för samma år. De kan alltså inte nu beräknas med säkerhet.
Med hänsyn till den beräknade inkomstökningen under år 1968 kan man
dock räkna med att det tillskjutna skatteunderlaget för år 1970 kommer
att överstiga motsvarande underlag för år 1969 med ca 7 %. Någon möj
lighet att bedöma utvecklingen av de kommunala utdebiteringssatserna
föreligger inte för närvarande. Om man utgår från de fastställda utdebite
ringssatserna för år 1969 och den beräknade höjningen av skatteunder
laget leder detta till ett totalt belopp för ordinarie skatteutjämningsbidrag
för bidragsåret 1970 av ca 1 552 milj. kr. Kostnaderna för första halvåret
1970 blir då hälften av detta belopp eller ca 776 milj. kr.
Såsom jag tidigare har nämnt kan extra skatteutjämningsbidrag beviljas
då synnerliga skäl föreligger. För innevarande år har 10 milj. kr. beräknats
för sådana bidrag. Utöver de faktorer som nu beaktas när det gäller att
bevilja extra bidrag bör framdeles även beaktas vissa kostnader som gles
bygdskommunerna kan ha för lokal trafikservice. En arbetsgrupp inom
kommunikationsdepartementet har utrett hur en sådan trafikservice kan
anordnas och även beräknat kostnaderna för en sådan. Utredningen har
skett i form av en modellplanering för Vilhelmina kommun i Västerbottens
län (SOU 1968: 33). Modellplaneringen innefattar en komplettering av den
belintliga kollektiva trafiken. Kostnaden för kompletteringen inom Vil
helmina beräknar arbetsgruppen till 50 000—75 000 kr. per år. Det torde
bli endast ett fåtal kommuner som hinner anordna trafikservice av detta
slag i sådan tid att bidrag kan utgå redan år 1970. Det är inte möjligt att nu
beräkna den ökning av beloppet för extra skatteutjämningsbidrag som kom
mer att föranledas av sådan kommunal trafikservice. Kungl. Maj :t bör under
budgetåret 1969/70 få disponera det belopp utöver 10 milj. kr. som behövs
för detta ändamål. Någon formell uppräkning av anslaget behövs inte enligt
min mening.
Utöver nu nämnda extra bidrag kan sådana utgå även i form av s. k.
stimulansbidrag. Dessa bidrag kan efter prövning i varje särskilt fall be
viljas en nybildad kommun med belopp motsvarande de skatteutjämnings
bidrag som har utgått till delkommun året före indelningsändringen. Bi
draget är tänkt att trappas av under en viss tidsperiod. För år 1969 har
denna bidragsgivning såsom förut redovisats uppgått till drygt 9 milj.
kr. För år 1970 kan bidragsgivningen ännu inte beräknas med säkerhet.
Med ledning av beslutade kommunsammanläggningar uppskattar jag kost
naderna för stimulansbidragen år 1970 till 15 milj. kr.
Enligt Kungl. Maj:ts beslut åren 1966 och 1968 har ett antal kom
muner beviljats övergångsbidrag med anledning av kommunsammanlägg
ningar åren 1967 och 1969. För år 1970 kan dessa kostnader med hänsyn till
gällande avvecldingsregler beräknas till ca 5 milj. kr.
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De sammanlagda kostnaderna under budgetåret 1969/70 kan enligt det
anförda beräknas till lägst (734,5
776 -f- 5 -j- 7,5 -f- 2,5) 1 525,5 milj. kr.
Jag föreslår med hänsyn till de osäkra förutsättningarna för uppskattning
arna av medelsbehovet att anslaget förs upp med 1 530 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m. m.
för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
1 530 000 000 kr.

6 Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 1. Bil. 9
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E. Finansiellt utvecklingsbistånd
E 1. Finansiellt utvecklingsbistånd
1967/68 Utgift .. 1125 965 586
1968/69 Anslag .. 1217 672 000
1969/70 Förslag .. 289 000 000

Reservation ..

1318 367 051

1 Anslagen Multilateralt finansiellt utvecklingsbistånd och Bilateralt finansiellt utveck
lingsbistånd

Det finansiella utvecklingsbiståndet har hittills redovisats under de två
reservationsanslagen Multilateralt finansiellt utvecklingsbistånd och Bilate
ralt finansiellt utvecklingsbistånd. Fr. o. in. budgetåret 1969/70 bör emel
lertid medel för finansiellt utvecklingsbistånd tas upp under ett enda an
slag benämnt Finansiellt utvecklingsbistånd med särskilda anslagsposter
för multilateralt resp. bilateralt finansiellt utvecklingsbistånd. De reserva
tioner som vid utgången av budgetåret 1968/69 finns på de förutnämnda
två anslagen bör därvid föras över till det nya anslaget. Sammanslagning
en av anslagen synes naturlig med tanke på det nära samband som i fråga
om det finansiella biståndet råder mellan bilaterala och multilaterala in
satser. I allt högre grad har under senare år de bilaterala krediterna ut
nyttjats för samfinansieringsoperationer med världsbanksgruppen. I fram
tiden är det möjligt att projekt också kommer att samfinansieras med de
regionala utvecklingsbankerna.
Det är också svårt att idag med exakthet förutsäga medelsbehovet på det
finansiella biståndsanslagets delområden. Vissa förutsedda insatser kan
komma att uppskjutas medan ett medelsbehov för andra insatser kan ak
tualiseras snabbare än beräknat. Sammanslagning av de tidigare anslagen
till ett gemensamt anslag för finansiellt utvecklingsbistånd ger i dessa av
seenden en ökad flexibilitet som bör medge ett rationellare och snabbare
utnyttjande av anslagen.
Multilateralt finansiellt utvecklingsbistånd
Denna anslagspost motsvaras detta budgetår av anslaget Multilateralt
finansiellt utvecklingsbistånd. Anslaget utnyttjas för bidrag till Interna
tionella utvecklingsfonden (International Development Association — IDA),
Asiatiska utvecklingsbanken, Internationella livsmedelsprogrammet (World
Food Program — WFP) och för bistånd enligt 1967 års konvention om
livsmedelshjälp. Jag kommer i det följande att förorda att medelsbehovet
även för andra regionala utvecklingsbanker än Asiatiska utvecklingsbarn-
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ken, dvs. Interamerikanska utvecklingsbanken och Afrikanska utvecklings
banken, fr. o. m. budgetåret 1969/70 redovisas under denna anslagspost.
Hur de medel som anslagits till multilateralt finansiellt utvecklingsbi
stånd har fördelats sedan budgetåret 1960/61 framgår av följande samman
ställning. För fullständighetens skull har även utvecklingen av anslaget
till bilateralt finansiellt utvecklingsbistånd redovisats i tablån.

Anslag till finansiellt utvecklingsbistånd budgetåren 1960/61—1968/69 samt förslag till anslag budget
året 1969170. Beloppen angivna i milj. kr.

Anslag till multilateralt finansiellt utvecklingsbistånd.........................................
Internationella utvecklingsfonden
Regionala utvecklingsbanker ....
Internationella livsmedelsprogram
met2 .............................................................
1967 års konvention om’ livsme
delshjälp ...................................................
Anslag till bilateralt finansiellt ut
vecklingsbistånd .........................................
Anslag, till finansiellt utvecklingsbistånd..................................................................

1960/61
-1964/65

1965/66

130,5
130,5
—

41,4
41,4
—

_
_

_
_

140,0

270,5

1966/67

1967/68

1968/69

1969/70

70,0
51,7
2,6

112,7
72,4
2,6

149,0
87,9
18,2

10,4

15,7

15,7

20,9

_

_

22,0

22,0

90,0

110,0

125,0

105,0

140,0

131,4

172,1

195,0

217,7

289,0

62,1
51,7
'(28,6)

1 Avser bidrag till Asiatiska utvecklingsbanken och Interamerikanska utvecklingsbanken
vilka för budgetåret 1966/67 redovisades under anslaget Bilateralt finansiellt utvecklingsbistånd.
2 Ett motsvarande bidrag till Internationella livsmedelsprogrammets första treårsperiod
1963—1965 förekom budgetåren 1962/63 och 1963/64 under tredje huvudtiteln. Bidragsbe
loppen uppgick sammanlagt till 10,4 milj. kr.
Reservationen på anslaget Multilateralt finansiellt utvecklingsbistånd var
vid utgången av budgetåret 1967/68 ca 61,1 milj. kr. vilket var drygt 4 milj.
kr. mindre än reservationen vid slutet av budgetåret 1966/67. Av reserva
tionen vid utgången av budgetåret 1967/68 hänförde sig ca 59,3 milj. kr. till
bidrag till IDA, ca 1,3 milj. kr. till bidrag till Asiatiska utvecklingsbanken
och ca 490 000 kr. till bidrag till WFP. Den del av behållningen som avser
bidrag till IDA och Asiatiska utvecklingsbanken motsvaras helt av oåter
kalleliga utfästelser i form av avistaskuldsedlar. Dispositionsrätten ligger
hos de organisationer på vilka skuldsedlarna utställts. IDA:s utfästelser om
biståndsinsatser måste bygga på förbehållslöst säkrad medelstillgång. De
skuldbevis som innehas av Asiatiska utvecklingsbanken ingår i den inbeta
lade delen av bankens grundkapital. Av det reservationsbelopp som hänför
sig till WFP förklaras ca 238 000 kr. av att olika växelkurser använts vid
anslagsberäkningen och vid avräkningen gentemot WFP. Återstoden av
detta reservationsbelopp motsvaras emellertid av oåterkalleliga utfästelser
avsedda att täcka kostnader i samband med upphandling i Sverige. Så gott
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som hela reservationsbeloppet avseende multilateralt finansiellt bistånd är
alltså bundet.
Det finns emellertid anledning att vänta en snabbare nedgång i den for
mella reservationen avseende multilateralt finansiellt bistånd. Upphand
lingen för WFP har således numera uppnått en betydande omfattning. Den
väntas också i framtiden i stort sett komma att motsvara den årliga bidragsnivån. Vidare har man från svensk sida fr. o. m. innevarande budgetår till
mötesgått IDA:s önskemål om att Sverige i likhet med ett antal andra bidragsgivarländer erlägger sina årliga bidrag i kontanter i stället för såsom
tidigare i skuldsedlar.
Internationella utvecklingsfonden (IDA), det ledande multilaterala orga
net för utvecklingsfinansiering på mycket förmånliga villkor, är beroende
av årliga kapitalbidrag från industriländerna inom organisationens med
lemskrets för att kunna upprätthålla sin utlåningsverksamhet. Budgetåret
1967/68 var slutåret i en treårig bidragsperiod. Efter utdragna förhand
lingar kunde man i mars 1968 lägga fram ett förslag till en allmän överens
kommelse om påfyllnad av lDA:s resurser avseende perioden 1968/69—
1970/71. Enligt förslaget skall den årliga bidragsnivån höjas med 60 %
från 250 milj. dollar under den föregående perioden till 400 milj. dollar.
Bidragen skulle således uppgå till totalt 1,2 miljarder dollar under treårs
perioden.
Efter beslut av vårriksdagen 1968 (prop. 1968: 101 s. 121 och prop.
1968: 102, SU 128, rskr 302) har Kungl. Maj :t föranstaltat om Sveriges an
slutning till överenskommelsen om påfyllnad av IDA:s resurser. Enligt be
myndigande i nyssnämnda beslut har Kungl. Maj :t vidare utfäst ordinarie
och extra bidrag till IDA för budgetåren 1968/69—1970/71 motsvarande
sammanlagt 51 milj. dollar dels inom ramen för påfyllnadsöverenskommelsens bidragsmål 1,2 miljarder dollar, dels utanför denna ram. Av Sveriges
totala bidragsbelopp faller 29 640 000 dollar inom den förra kategorin me
dan återstoden 21 360 000 dollar hänför sig till den senare.
De utfästa bidragen fördelar sig på budgetår och bidragsformer på sätt
som framgår av följande sammanställning.
1968/69

Ordinarie bidrag .......................................
Extrabidrag inom ramen för bidragsmålet 1,2 miljarder dollar.........................
Extrabidrag utom ramen för bidragsmålet 1,2 miljarder dollar.........................

Milj. dollar
1969/70

1970/71

8,04

8,04

8,04

1,84

1,84

1,84

4,12

7,12

10,12

14,00

17,00

20,00

Överenskommelsen om påfyllnad av IDA:s resurser med 1,2 miljarder
dollar träder i kraft när den har godkänts av minst 12 länder som tillsam
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mans representerar en bidragsvolym på minst 950 milj. dollar. Främst på
grund av att USA, som svarar för 40 % av bidragen, ännu inte har god
känt överenskommelsen, har denna inte trätt i kraft. IDA har därigenom
tvingats till en allvarlig nedskärning av verksamheten. I denna situa
tion har organisationen med bidragsgivarländerna tagit upp frågan om
förskottsinbetalning av utfästa bidrag. Flera länder har förklarat sig be
redda härtill. Kungl. Maj :t har fått riksdagens bemyndigande (prop. 1968:
167, SU 181, rskr 379) att inbetala de svenska bidragen inom ramen för den
allmänna påfyllnadsöverenskommelsen utan hinder av att denna inte har
trätt i kraft ännu.
Med stöd av riksdagens nyssnämnda bemyndigande kommer innevaran
de budgetårs svenska bidrag inom ramen för bidragsmålet 1,2 miljarder
dollar att inbetalas till IDA. Motsvarande åtgärder har vidtagits eller vän
tas vidtas av bl. a. de andra nordiska länderna samt Italien, Kanada och
Västtyskland.
Beträffande bidragen inom ramen för påfyllnadsöverenskommelsen för
budgetåren 1969/70 och 1970/71 anförde föredragande statsrådet i prop.
1968: 167 under hänvisning till den osäkerhet som rådde om IDA:s fram
tida verksamhet, att det var naturligt att Kungl. Maj :t inte då band sig för
framtida bidrag. Läget i detta avseende har inte ändrats. Det är ännu
oklart om överenskommelsen om påfyllnad av IDA:s resurser kommer att
träda i kraft eller om man tvingas börja förhandlingar om en helt ny över
enskommelse. USA:s ställningstagande torde bli utslagsgivande för ut
vecklingen. Med hänsyn till dessa omständigheter anser jag det naturligt att
avvakta den vidare händelseutvecklingen. Endast om frågan om bidragen
tills vidare lämnas öppen kan Sverige driva en aktiv och flexibel förhand
lingslinje till IDA:s förmån vid de förhandlingar som eventuellt kan bli
nödvändiga. Jag betraktar det emellertid som sannolikt att en lösning av
de utestående problemen i samband med IDA-påfyllnaden skall komma
till stånd. Medelsbehovet för svenska bidrag inom den samlade bidragsramen uppgår till motvärdet av 9 880 000 dollar, dvs. ca 51,1 milj. kr. för
budgetåret 1969/70.
Sverige har utfäst sig att utöver bidragen inom ramen för överenskom
melsen lämna gradvis ökade extra bidrag (prop. 1968: 101 s. 121, SU 128,
rskr 302). Dessa berörs inte av den tidigare nämnda överenskommelsen.
De extra bidragen till IDA betalas således in oberoende av om överenskom
melsen har trätt i kraft eller inte. Det svenska extra bidraget utom bidragsramen uppgår för budgetåret 1969/70 till motvärdet av 7 120 000 dollar och
medelsbehovet härför utgör ca 36,8 milj. kr.
Under budgetåret 1969/70 förfaller till betalning den fjärde delposten om
500 000 dollar av Sveriges andel i Asiatiska utvecklingsbanken. För ända
målet behövs 2 587 000 kr.
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Under 1968 har olika former av samarbete diskuterats med både Afri
kanska utvecklingsbanken och Interamerikanska utvecklingsbanken.
Från svensk sida togs initiativet till nordiska överläggningar om möjlig
heterna av en samordnad nordisk biståndsinsats till Afrikanska utveck
lingsbanken. Frågan gällde i första hand ett eventuellt gemensamt nordiskt
bidrag till en av banken föreslagen multilateral utvecklingsfond. Överlägg
ningarna ledde fram till att man i augusti 1968 kunde överlämna ett nor
diskt memorandum till banken att tillsammans med övriga länder ge bi
drag till den föreslagna fonden. Storleken av ett eventuellt nordiskt bidrag
angavs bli 10 %, dock högst 15 milj. dollar, av de samlade fondbidragen
över en treårsperiod. Diskussioner äger f. n. rum mellan banken och andra
tänkbara bidragsländer. Även om utsikterna att få till stånd en positiv in
ställning i en bredare krets givarländer till bidrag till den föreslagna ut
vecklingsfonden måste betraktas som begränsade kan det inte uteslutas
att en svensk finansiell insats kan bli aktuell under år 1970. Eventuellt kan
även andra former av samarbete med Afrikanska utvecklingsbanken komma
att aktualiseras.
Under budgetåret 1966/67 ingicks ett avtal mellan Sverige och Interame
rikanska utvecklingsbanken om upprättandet av en svensk utvecklingsfond
(Swedish Development Fund for Latin America). Fondens resurser har
disponerats för samfinansiering med lån ur bankens egna resurser. Hela
det av Sverige tillskjutna beloppet har tagits i anspråk för samfinansiering
av ett stort vattenförsörjningsprojekt i Brasilien. Efter upprättandet av
den svenska utvecklingsfonden har från bankens sida företagits en mycket
väsentlig förändring i verksamheten. Principen om fri upphandling till
projekt, som banken finansierar, har frångåtts. Enligt nu tillämpade reg
ler måste varje land för att få delta i konkurrensen om order vid bankens
upphandling ha lämnat bidrag som uppgår till minst värdet av samtliga
tidigare leveranser från resp. land vilka finansierats av banken. Härigenom
har leverantörer i flera länder, däribland Sverige, utestängts från möjlig
heten att leverera till bankfinansierade projekt. Vi har från svensk sida
gjort kraftiga invändningar mot denna politik, som klart avviker från de
principer som tidigare har tillämpats och på vilka Sverige baserade sin
positiva inställning till Interamerikanska utvecklingsbanken. Kontakt har
tagits med banken för att diskutera de uppmjukningar av nu gällande be
stämmelser som torde vara en förutsättning för att nya svenska bidrag skall
övervägas. Det går inte att nu säga något definitivt om möjligheterna att få
till stånd en tillfredsställande lösning av problemen.
Utöver det angivna medelsbehovet för inbetalningen av insatskapitalet i
Asiatiska utvecklingsbanken bör medel beräknas för de övriga regionalban
kerna, främst för att täcka behov i samband med bidrag till Afrikanska
utvecklingsbanken. De belopp som här kan komma i fråga beräknar jag till
3 milj. dollar. Medelsbehovet uppgår således till ca 15,6 milj. kr. Om me
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delsbehovet skulle bli mindre, förordar jag att överskjutande belopp av
de beräknade medlen får disponeras för i första hand olika former av sam
arbete med världsbanksgruppen.
Beträffande det Internationella livsmedelsprogrammet (WFP) har riks
dagen godkänt en flerårsutfästelse enligt vilken Sverige för vart och ett av
åren 1969 och 1970 skall lämna bidrag på 3 milj. dollar (prop. 1968: 101 s.
120—121, SU 128, rskr 302).
Sverige har sedan WFP:s tillkomst stött organisationens biståndsinsat
ser. Dessa har baserats främst på principen att livsmedelsleveranser an
vänds som en produktiv insats inom ramen för olika utvecklingsprojekt.
Av flera skäl synes den multilaterala biståndsformen just på detta område
ha betydande fördelar.
I prop. 1968: 101 förutskickades att en höjning av det svenska WFPbidraget kunde bli aktuell. Organisationen har stort behov av ökade resur
ser för det expanderande programmet. Det uppställda bidragsmålet har
ännu inte kunnat uppnås trots betydande bidragsökningar under senare
år från ett antal länder. I WFP:s styrelse har också diskuterats möjlig
heten att låta WFP ta hand om leveranser av gödningsämnen och andra
produktionsmedel för jordbruket vid sidan av rena livsmedelsleveranser.
Detta kan komma att innebära en expansion av programmet. Förslag rö
rande detta kommer att behandlas i WFP:s styrelse under år 1969.
En svensk bidragsökning innebär att ett lika stort belopp frigörs för
WFP:s disposition från USA:s utfästelse vilken har formen av s. k. »rnatching contribution». En ökning av den svenska utfästelsen innebär vidare
att Sverige behåller sin plats som en av de största bidragsgivarna även
i absoluta tal. Jag förordar att det svenska bidraget till WFP för budget
året 1969/70 ökas till 4 milj. dollar. Medelsbehovet för detta ändamål upp
går till ca 20,9 milj. kr. Samtidigt bör Sveriges utfästelse om bidrag för år
1970 höjas till samma nivå.
Sverige har anslutit sig till 1967 års konvention om livsmedelshjälp. En
ligt denna konvention skall Sverige under en treårsperiod (budgetåren
1968/69—1970/71) till u-länder leverera en årlig kvantitet spannmål som
uppgår till 54 000 ton. Spannmålsleveranserna skall enligt bestämmelserna
levereras f. o. b. Någon skyldighet för givarlandet att betala fraktkostna
derna föreligger alltså inte. I enlighet med riksdagens bemyndigande har
Sverige träffat ett avtal med WFP om att denna organisation skall ta hand
om administrationen av de svenska veteleveranserna under konventionen
(prop. 1968: 101 s. 120, SU 128, rskr 302). Härigenom kommer de svenska
bidragen att integreras i WFP:s normala program. I avtalet har överenskommits att Sverige skall ge WFP ett bidrag för att täcka frakt och ad
ministrationskostnader i samband med de svenska leveranserna. Bidraget
har beräknats till 20 % av Sveriges åtagande enligt konventionen. Det sam
lade medelsbehovet för Sveriges deltagande i konventionen beräknar jag
för budgetåret 1969/70 till 22 milj. kr.
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Bilateralt finansiellt utvecklingsbistånd
Medel för bilateralt finansiellt utvecklingsbistånd har anvisats sedan
budgetåret 1962/63. Summan av de anvisade medlen uppgår till 570 milj.
kr. De har t. o. m. budgetåret 1967/68 använts dels till gåvobistånd i form
av varor och vissa tjänster, dels till utvecklingskrediter, dels till projekt
förberedelser m. m. I enlighet med riksdagens beslut (prop. 1968: 101, SU
128, rskr 302) har allt bilateralt gåvobistånd fr. o. m. innevarande budgetår
hänförts till det under tredje huvudtiteln upptagna anslaget Fältverksamhet.
Hur anslagen för bilateralt finansiellt utvecklingsbistånd har disponerats,
dvs. förbrukats eller intecknats för bestämda biståndsinsatser, framgår av
följande översiktliga uppställning (s. 89). Sålunda disponerade belopp hän
för sig till det budgetår, då de avtalsenligt blir tillgängliga för utbetalning
ar. Ur sammanställningen kan utläsas att fr. o. m. budgetåret 1962/63 fram
till mitten av innevarande budgetår sammanlagt 494,1 milj. kr. har dispo
nerats av anslagen, varav 118,9 milj. kr. för gåvobistånd och projektförbe
redelser m. m. samt 375,2 milj. kr. för kreditbistånd.
De reservationsmedel som finns för denna anslagspost motsvaras till en
mindre del av vissa ännu inte avslutade gåvor. Den övervägande delen av
dessa medel avser dock, liksom tidigare år, avtalsbundna kreditåtaganden.
Genom utnyttjande av riksdagens bemyndigande att ingå åtaganden som
är avsedda att infrias först under kommande budgetår har en bättre över
ensstämmelse nåtts mellan anslag och utbetalningar. Betydande delar av
avtalsbundna kreditåtaganden måste emellertid även fortsättningsvis täckas
av omedelbart tillgängliga medel för att uppkommande utbetalningsbehov
skall kunna mötas. Detta medför att relativt störa reservationer kan komma
att redovisas även framdeles.
I anslutning härtill bör framhållas att en kreditutfästelse i form av ett
avtal har betydande värde för låntagaren redan innan den första utbetal
ningen ägt rum. 1 och med att ett kreditavtal undertecknats kan låntagaren
börja förverkliga ifrågavarande projekt eller program. Genom avtalet har
nämligen låntagaren fått säkerhet för att uppkommande betalningsförplik
telser kan mötas. Det tjänar som underlag för beställningar och kontrakt
om leveranser av utrustning och utförande av byggnadsarbeten etc.
I fråga om gåvobiståndet hänvisar jag till vad ministern för utrikes ären
dena tidigare i dag har anfört.
Åtagandena inom ramen för kreditbiståndet ökade kraftigt under budget
året 1967/68 genom att fem nya kreditavtal ingicks avseende ett samman
lagt belopp av 146 milj. kr., varav ca hälften avräknas mot anslaget för
budgetåret 1967/68. Två av dessa krediter, nämligen en kredit till Tunisien
på 15 milj. kr. för industri- och turistprojekt samt en kredit på 30 milj. kr.
till Etiopien för samfinansiering med Världsbanken och IDA av ett större
vägprojekt, anmäldes i prop. 1968: 101. Under budgetåret 1967/68 under-
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Disposition av anslagen till bilateralt finansiellt utvecklingsbistånd budgetåren 1962/63—1968169.
Beloppen angivna i milj. kr.
68/691

62/63

63/64

64/65

65/66

66/67

67/68

—
0,9
7,8
2,2
—
2,7

—
0,9
7,7
2,3
—
2,8

0,7
1,4
13,8
—

1,2
—
18,2
—
—
3,0

—
0,9
15,3

—

—
0,6
12,0
—
0,6
3,2

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
24,0
—
25,0
25,0
10,0
6,0
5,2

—
—
—
9,1
10,0
14,0
—
5,2

6,0
25,0
—
26,0
—
10,0
15,0
5,2

10,0
25,0
9,0
—
—
35,0
6,0
3,1

Gåvobistånd2
Afghanistan ..........................................
Burma........................................................
Indien........................................................
Indonesien...............................................
Nepal........................................................
Pakistan...................................................

—

---—

—
11,1

Kreditbistånd

—

—

6,0
—

—
5,2

—
24,0
—
—
—
—
—
5,2

—

—

—

—

26,0

Projektförberedeiser m. m..................

—

0,1

0,1

0,1

33,5

0,8

5,0

Disponerat totalt................................

19,6
20,0

19,0
50,0

45,2
70,0

111,7
90,0

90,2
110,0

115,3
125,0

93,1
105,0

—

0,4

31,4

56,2

34,5

54,3

64,0

0,4

31,4

56,2

34,5

54,3

64,0

75,9

Etiopien...................................................
Indien........................................................
Kenya........................................................
Pakistan...................................................
Sudan ........................................................
Tanzania ..............................................
Tunisien...................................................
Turkiet ...................................................
Interamerikanska utvecklingsbanken ...............................................

Anslag.....................................................
Odisponerat från föregående budgetår .................................................
Odisponerat ..........................................

~~

1 Uppgifterna avser belopp beträffande vilka per den 31. 12. 1968 utfästelse, formellt eller
de facto, lämnats.
2 Gåvobiståndet belastar fr. o. m. budgetåret 1968/69 det under tredje huvudtiteln upp
tagna anslaget Fältverksamhet.
3 Av detta belopp utgör 2,6 milj. kr. multilateralt bidrag till Asiatiska utvecklingsbanken,
vilket undantagsvis redovisades under förevarande anslag budgetåret 1966/67.

tecknades vidare såsom aviserades i prop. 1968: 101 avtal med Indien be
träffande två krediter om tillsammans 75 milj. kr. Den ena av dessa kredi
ter uppgår till 30 milj. kr. och är avsedd att finansiera viss kapitalvaruimport för huvudsakligen projekt inom den offentliga sektorn. Den andra kre
diten, som uppgår till 45 milj. kr., skall användas för import av industriför
nödenheter för att möjliggöra ett högre kapacitetsutnyttjande hos de före
tag som tilldelas utländsk valuta under krediten. Den är avsedd att utnytt
jas parallellt med liknande krediter från IDA. De två krediterna kan be
traktas som en direkt fortsättning av de krediter som beviljades Indien åren
1964 och 1966. Under budgetåret undertecknades även avtal rörande den i
prop. 1968: 101 aviserade krediten om 26 milj. kr. till Pakistan vilken till
sammans med en kredit från IDA skall disponeras av den statliga jord
brukskreditbanken i Pakistan till lån för jordbruksmekanisering, pumpbe
vattning m. m.
Under innevarande budgetår har ytterligare ett kreditavtal slutits, näm
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ligen med Kenya avseende en kredit på 19 milj. kr. Denna kredit, som är
den första svenska utvecklingskrediten till Kenya, skall tillsammans med
en lika stor kredit från IDA finansiera den första fasen i Kenyas program
för att öka avkastningen av kreatursstammen genom investeringar i olika
typer av boskapsfarmer, utbyggnad av vattenförsörjningen i de torra områ
dena i nordöstra Kenya och förbättrad marknadsföring av boskapen. Vidare
har under innevarande budgetår, såsom jag tidigare anfört, den svenska
utvecklingsfonden för Latinamerika på 26 milj. kr. tagits i anspråk för ett
vattenförsörjningsprojekt i Brasilien.
Ytterligare några kreditavtal väntas kunna undertecknas under inneva
rande budgetår. Sålunda väntas avtal komma till stånd inom kort med
Tunisien om utnyttjandet för ett dricksvattenprojekt i Sahelområdet av res
terande belopp, ca 1,9 milj. kr., av de krediter som lämnades åren 1963
och 1965. Detta projekt är nära knutet till ett program för utbyggnad av
dricksvattenförsörjningen som avses komma att finansieras gemensamt av
Sverige och Världsbanken. Den svenska andelen av finansieringen av detta
program beräknas komma att uppgå till 26 milj. kr. Förhandlingarna om
krediten är avslutade och avtal väntas snart komma att undertecknas.
Även förhandlingarna om ett svenskt deltagande tillsammans med Världs
banken och IDA i finansieringen av ombyggnaden av en del av den viktiga
huvudvägen mellan Dar es Salaam i Tanzania och Zambias kopparbälte,
den s. k. Tan-Zam-vägen, är avslutade och avtal väntas komma att under
tecknas inom kort. Det svenska kreditåtagandet kommer att uppgå till 78
milj. kr. (ca 15 milj. dollar). Beloppets storlek betingas av den nuvarande
akuta bristen på medel för IDA och av Tanzanias behov av finansiering på
mjuka villkor. Hälften av kreditbeloppet kommer emellertid att aktuali
seras endast om IDA inte har tillräckliga medel att överta denna del av fi
nansieringen som följd av att påfyllnaden av IDA:s resurser inte kunnat ge
nomföras i förutsedd omfattning. IDA bidrar med en kredit om 8 milj. dol
lar — alternativt ca 15,5 milj. dollar — och Världsbanken med ett lån om
7 milj. dollar. Tan-Zam-vägen utgör under nuvarande politiska förhållan
den den viktigaste förbindelsen mellan Zambia och havet. Den utnyttjas för
landets export främst av koppar och för dess import. Förberedelserna be
träffande en ytterligare kredit till Tanzania om 15 milj. kr. för industri
finansiering via ett tanzaniskt utvecklingsbolag befinner sig också på ett
framskjutet förberedelsestadium. Jag räknar därför med att ett avtal skall
kunna undertecknas inom kort.
Under perioden för Turkiets första femårsplan (1963—1967) bidrog Sve
rige inom ramen för OECD:s Turkietkonsortium med en kredit om 26 milj.
kr. fördelad med lika stora belopp över de fem åren. Den sista av dessa del
poster utbetalades i början av budgetåret 1967/68. Trots att denna kredit
angetts ha engångskaraktär anmäldes i prop. 1968: 101 att kreditbiståndet
till Turkiet borde fortsätta i viss utsträckning, företrädesvis i form av pro
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grambistånd, under den andra planperiod om fem ar som börjar löpa år
1968. Sverige har nu lämnat utfästelse om sådant bistånd till ett belopp om
ca 15,6 milj. kr. (3 milj. dollar) över denna femårsperiod. Härutöver kom
mer Turkiet att få del av den lindring av amorteringsvillkoren för äldre
krediter, som jag återkommer till senare.
Bland de övriga kreditprojekt, som f. n. förbereds inom styrelsen för in
ternationell utveckling (SIDA) och som kan tänkas resultera i överens
kommelser med mottagarländerna under andra hälften av budgetaret
1968/69, må följande nämnas. Ytterligare samfinansieringsoperationer med
Världsbanken och IDA förbereds. Således har SIDA och Världsbanken till
sammans granskat ett projekt i Etiopien, som avser finansieringen av ett
fyraårigt program för utbyggnad av landets telekommunikationsnät. Till
sammans med IDA beräknas SIDA i början av år 1969 också delta i gransk
ningen av ett siloprojekt i Pakistan. Projektet utgör en del av det spannmålslagringsprojekt, som Sverige år 1966 bidrog till att finansiera genom
vår första samfinansieringsoperation med IDA. Vidare beräknas ett avtal
kunna färdigbehandlas under innevarande budgetår om finansieringen av
ett siloprojekt i Indien, vilket sedan några år har förberetts av svenska kon
sulter som ställts till Indiens förfogande genom ett avtal år 1965. Beträf
fande kreditgivningen till Sudans vattenförsörjningsprogram torde en even
tuell fortsättning få bli beroende på bl. a. de resultat som pågående konsult
studier ger.
Jag övergår nu till planerna för den bilaterala finansiella biståndsgivningen under budgetåret 1969/70 och de därur härledda medelsbehoven för
detta budgetår.
Liksom tidigare är SIDA:s planering av det fortsatta kreditbiståndet hu
vudsakligen inriktad på de nuvarande huvudmottagarländerna för svenskt
bistånd. Beträffande de allmänna aspekterna på ländervalsfrågan hänvisar
jag till vad ministern för utrikes ärendena tidigare har anfört. Jag vill un
derstryka vad som därvid sagts om biståndsinsatser för Vietnam. Utrymme
bör finnas såväl under tredje som sjunde huvudtitelns biståndsanslag för
sådana insatser sedan kriget upphört.
Vad ämnesinriktningen i planeringen beträffar har SIDA i sin anslags
framställning för budgetåret 1969/70 lagt huvudvikten vid vatten- och livs
medelsförsörjningen och andra högprioriterade områden såsom basinveste
ringar, t. ex. för främjande av utbildning, och utveckling av industri och
turism. För budgetåret 1969/70 planerar SIDA således krediter för spann
målslagring i Tanzania och för vattenförsörjning i Kenya, Pakistan och
Tanzania. Dessutom övervägs en fortsatt finansiering av den verksamhet
som bedrivs av den tunisiska utvecklingsbanken (SNI). Preliminära dis
kussioner har vidare förts med IDA angående samfinansiering av ett ut
bildningsprojekt i Uganda. Jag tillstyrker denna inriktning av SIDA:s pla
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neringsverksamhet som bör tillämpas med flexibilitet och full hänsyn ta
gen till mottagarländernas behov och prioriteringar.
Såsom framgått av beskrivningen av föregående och innevarande budget
års kreditverksamhet har samfinansieringsoperationer med Världsbanken
och IDA dominerat den svenska kreditgivningen under denna period. Av en
total utlåningsvolym — inkl. utfästelser i avräkning mot kommande bud
getårs anslag — av ca 630 milj. kr. sedan det svenska kreditprogrammet
inleddes torde således vid utgången av budgetåret 1968/69 ca 280 milj.
kr. avse nio krediter, som har lämnats eller kommer att lämnas tillsam
mans med lån från Världsbanken och/eller krediter från IDA. Vidare torde
den svenska andelen av den totala utländska finansieringen av berörda
projekt bli högre än tidigare eller ca 40 % mot ca 25 % vid ingången av
innevarande budgetår. Denna utveckling speglar den akuta brist på medel
som IDA har lidit av under denna tid och som jag nyss har redovisat.
IDA:s brist på resurser har även inneburit att u-länderna i ökad utsträck
ning blivit hänvisade till lån från Världsbanken, vilka ges på mer marknadsmässiga villkor än IDA:s krediter. Genom sina samfinansieringsopera
tioner med Världsbanken har Sverige emellertid i viss utsträckning kunnat
överta den finansiering som normalt skulle ha omhändertagits av IDA och
på så sätt bidragit till att begränsa de negativa verkningarna av nedskär
ningen av IDA:s resurser. Som exempel kan nämnas den planerade svenska
krediten för ett vattenförsörjningsprojekt i Tunisien där Sverige kommer
att bidra med en betydande del av den finansiering som annars skulle ha
fallit på IDA. På samma sätt har den andel av totalfinansieringen av den
s. k. Tan-Zam-vägen, som Tanzania måst upplåna på världsbanksvillkor,
dvs. på mer marknadsmässiga villkor, kunnat begränsas.
Till dessa direkta fördelar för huvudmottagarländerna kommer de in
direkta fördelar som vinns vid samfinansiering med Världsbanken och
IDA genom ett utbyte av erfarenheter som kan utnyttjas inom övrig svensk
kreditgivning. Därutöver bidrar samordningen av den svenska utvecklingskreditgivningen med Världsbankens och IDA:s verksamhet till bättre integ
rering av det svenska biståndet i dess internationella sammanhang. Jag för
ordar därlör en fortsall stark satsning på samfinansieringar med IDA och
Världsbanken. Skulle en ökning av IDA:s resurser dröja eller inte alls kom
ma till stånd blir detta desto angelägnare eftersom Sverige genom samfi
nansieringar bidrar till att låntagarna får mjukare genomsnittliga lånevill
kor än vad som annars skulle ha varit fallet. Denna satsning bör kunna
ta sig uttryck såväl i antalet samfinansieringar som i de enskilda kredi
ternas belopp och deras andel av den utländska finansieringen.
De svenska biståndsinsatserna integreras i det internationella biståndsmönstret inte endast genom samfinansieringar med Världsbanken och IDA
utan också genom svensk medverkan i konsultativa grupper och konsortier
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för koordinering av biståndet till enskilda länder. Sverige deltar därvid i
sådana grupper och konsortier som berör länder där svenska biståndsinsat
ser är aktuella. Således har Sverige deltagit i de möten som ägt rum med
OECD:s Turkietkonsortium samt i det arbete som bedrivs inom den kon
sultativa gruppen för Tunisien och inom den nybildade konsultativa grup
pen för Östafrika. Sverige har även deltagit som observatör i möten med In
dien- och Pakistankonsortierna. SIDA har i sin anslagsframställning för
budgetåret 1969/70 framhållit att dessa konsortier utgör effektiva samarbetsorgan till nytta för såväl givar- som mottagarländerna. Jag delar denna
uppfattning och har vidtagit sådana åtgärder att Sverige blivit medlem i
konsortierna för Indien och Pakistan.
De problem som sammanhänger med många u-länders svåra skuldsi
tuation berördes i prop. 1968: 101. De svenska utvecklingskrediterna har
genomgående lämnats på villkor som internationellt sett är mycket gynn
samma för u-länderna i synnerhet om man betänker att de svenska kre
diterna är obundna i fråga om upphandlingskälla. Ursprungligen var löp
tiden på de svenska krediterna 20 år varav de fem första var amorterings
fria. År 1967 antogs nya normalvillkor för de svenska utvecklingskrediterna
varigenom löptiden för nya krediter förlängdes från 20 till 25 år och den
amorteringsfria perioden från 5 till 10 år. Kungl. Maj :t fick samtidigt rätt
att besluta om tillämpning av den förlängda löptiden och den förlängda
amorteringsfria perioden även med avseende på redan lämnade utveck
lingskrediter (prop. 1967: 1 bil. 9 s. 79, SU 54, rskr 152). Vid Världsban
kens senaste årsmöte förklarade jag också att svenska regeringen avsåg att
tillämpa de mjukare villkoren även på äldre krediter. Kungl. Maj :t har
på förslag från SIDA därför nyligen beslutat erbjuda en uppmjukning av
kreditvillkoren beträffande elva äldre krediter till Indien, Pakistan, Sudan,
Tanzania, Tunisien och Turkiet genom förlängning av den amorteringsfria
perioden från 5 till 10 år och löptiden från 20 till 25 år. Genom den förut
sedda uppmjukningen av amorteringsvillkoren kommer den första amorte
ringen på ifrågavarande krediter att erläggas den 31 december 1973 i
stället för den 31 december 1968.
Liksom tidigare förordar jag att s. k. IDA-villkor (50 års återbetalningstid, varav de första 10 amorteringsfria, 3/4 % »administrationsavgift»)
också fortsättningsvis skall kunna komma i fråga även för vissa svenska
utvecklingskrediter som inte har direkt samband med kreditgivning från
IDA, såsom t. ex. var fallet med den nyss berörda kredit för vattenförsörj
ning i Tunisien som lämnas i anslutning till ett lån från Världsbanken.
SIDA har i sin anslagsframställning ifrågasatt ytterligare möjligheter
till lindring av kreditvillkoren. Jag vill i detta sammanhang hänvisa till
det bemyndigande som erhållits från riksdagen för svensk medverkan
avseende våra utvecklingskrediter i internationella skuldkonsoliderings-
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aktioner, dvs. överenskommelser om betalningsanstånd (prop. 1968: 101,
SU 128, rskr 302). De lättnader som SIDA ifrågasatt bör kunna aktualise
ras i sådana sammanhang.
Det av riksdagen lämnade bemyndigandet att göra kreditåtaganden i av
räkning mot framtida anslag har som tidigare nämnts utnyttjats i viss ut
sträckning under budgetåren 1967/68 och 1968/69. Sålunda beräknas så
dana redan gjorda åtaganden för budgetåret 1969/70 uppgå till ca 100 milj.
kr. Samtidigt beräknar SIDA att det vid slutet av innevarande budgetår
skall kvarstå en icke avtalsbunden reservation om 20 milj. kr.
Med hänsyn härtill och med beaktande av den fullmakt som riksdagen
lämnat Kungl. Maj :t att ingå åtaganden i avräkning mot framtida anslag
räknar jag med att en medelsanvisning av 140 milj. kr. skall göra det möj
ligt att lämna nya utvecklingskrediter nästa budgetår i en omfattning som
svarar mot SIDA:s aktuella planering. Av denna summa beräknar jag ett be
lopp om högst 5 milj. kr. för projektförberedelser och projektkontroll. För
budgetåren 1970/71 och 1971/72 bör planeringen inriktas på en anslagsstorlek av omkring 170 milj. kr. resp. 210 milj. kr.
Under hänvisning till det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj :t före
slår riksdagen att
a) godkänna de av mig föreslagna riktlinjerna för finan
siellt utvecklingsbistånd,
b) medge att Sverige förbinder sig att för vart och ett av
åren 1969 och 1970 bidraga till Internationella livsmedels
programmet med högst 1 000 000 dollar utöver de tidigare
utfästelserna,
c) till Finansiellt utvecklingsbistånd för budgetåret 1969
/70 anvisa ett reservationsanslag av 289 000 000 kr.
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F. Diverse
F 1. Ersättning till statens allmänna fastighetsfond: Slottsbyggnadernas
delfond
1967/68 Utgift .........................................
1968/69 Anslag .......................................
1969/70 Förslag ......................................

6 155 827
5 557 000
6 622 000

Jag kommer senare denna dag att anmäla förslag till stat för statens
allmänna fastighetsfond för budgetåret 1969/70. Därvid kommer jag att
redovisa utgifter om sammanlagt 7 571 000 kr. för de byggnader som är
upptagna under slottsbyggnadernas delfond. Av detta belopp beräknas
949 000 kr. kunna täckas genom hyror och andra inkomster. Återstående
belopp, 6 622 000 kr., bör bestridas från förevarande anslag. Jag hemställer
därför, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Ersättning till statens allmänna fastighetsfond:
Slottsbyggnadernas delfond för budgetåret 1969/70 an
visa ett förslagsanslag av 6 622 000 kr.

F 2. Bidrag till vissa internationella byråer och organisationer m. m.
1967/68 Utgift ...........................................
1968/69 Anslag ...........................................
1969/70 Förslag .........................................

611476
650 000
850 000

Från anslaget bestrids f. n. utgifter för Sveriges bidrag till internationella
rådet för samarbete på tullområdet, GATT-organisationen, internationella
statistiska institutets permanenta byrå, internationella byrån för mått och
vikt, internationella tulltariffbyrån, internationella organisationen för le
gal metrologi och internationella institutet för administrativ forskning.
Nordiska rådet har antagit en rekommendation om att ett permanent
sekretariat för nordiska chefsstatistikermötet inrättas i Köpenhamn.
Statistiska centralbyrån beräknar att Sveriges bidrag till sekretariatet för
nästa budgetår kommer att uppgå till ca 110 000 kr.
D epartem en t schefen
Jag förordar att anslaget räknas upp med 200 000 kr. i jämförelse med
det belopp som har anvisats för innevarande budgetår. Jag bar därvid be
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räknat medel för bl. a. bidrag till ett permanent sekretariat för nordiska
chefsstatistikermötet. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t förslår riksdagen
att till Bidrag till vissa internationella byråer och or
ganisationer m.m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett för
slagsanslag' av 850 000 kr.

F 3. Statens krigsförsäkringsnämnd m. m.
1967/68 Utgift................................................
1968/69 Anslag..............................................
1969/70 Förslag ...........................................

36 081
37 000
37 000

Från anslaget bestrids kostnader för statens krigsförsäkringsnämnd och
statens krigsskadenämnd.
Statens krigsförsäkringsnämnd beräknar medelsbehovet för sin verksam
het till 27 000 kr., varav ca 16 000 kr. för arvoden och ca 11 000 kr. för
omkostnader.
Departementschefen
Krigsförsäkringsnämndens beräkning av medelsbehovet kan jag godta.
Jag räknar dessutom med 10 000 kr. till kostnader för statens krigsskade
nämnd. Anslaget bör alltså föras upp med 37 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Statens krigsförsäkringsnämnd m. m. för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 37 000 kr.

F 4. Bidrag till Föreningen Fruktdrycker
1967/68 Utgift ...............................................
1968/69 Anslag ...........................................
1969/70 Förslag ...........................................

25 000
25 000
25 000

Från anslaget utgår bidrag till Föreningen Fruktdrycker för upplys
ningsverksamhet rörande alkoholfria fest- och sällskapsdrycker.
Kontrollstyrelsen föreslår att anslaget förs upp med samma belopp som
för innevarande budgetår.
D epart em en tschef en
Jag biträder kontrollstyrelsens förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att till Bidrag till Föreningen Fruktdrycker för budget
året 1969/70 anvisa ett anslag av 25 000 kr.
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F 5. Bidrag till vanföra ägare av motorfordon
1967/68 Utgift .........................................
1968/69 Anslag .......................................
1969/70 Förslag ......................................

1 233 548
1 200 000
1 500 000

Enligt förordningen den 25 november 1960 (nr 603) om bidrag till van
föra ägare av motorfordon utgår bidrag av statsmedel till sådana vanföra
motorfordonsägare som bär befriats från fordonsskatt. Bidragen motsva
rar skattekostnaderna för viss mängd bensin eller brännolja. Bidragen ut
går i efterskott för budgetår och betalas ut av länsstyrelserna.
Med ledning av bl. a. medelsförbrukningen under budgetåret 1967/68 be
räknar jag statsverkets kostnader för bidragen till 1,5 milj. kr. för nästa
budgetår.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Bidrag till vanföra ägare av motorfordon för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 1 500 000 kr.

F 6. Bidrag till Institutet för storhushållens rationalisering
1967/68 Utgift ...........................................
1968/69 Anslag ...........................................
1969/70 Förslag .........................................

200 000
200 000
200 000

Enligt bemyndigande av riksdagen (prop. 1966: 72, SU 106, rskr 237)
har avtal träffats mellan staten och en särskild stiftelse om driften av ett
institut för rationalisering av storhushållen. Detta institut har till huvud
saklig uppgift att främja och samordna sådan rationaliserings- och utveck
lingsverksamhet som väsentligt kan bidra till att höja produktiviteten inom
storhushållen. Institutet skall dessutom bedriva informations- och utbild
ningsverksamhet inom sitt område. Institutet är organiserat som ett fri
stående organ. Enligt avtalet bidrar staten till kostnaderna för verksamheten
med 200 000 kr. per budgetår.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till Institutet för storhushållens rationali
sering för budgetåret 1969/70 anvisa ett anslag av 200 000
kr.
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KAPITALBUDGETEN
II. Statens allmänna fastighetsfond
1. Sanering m. m. inom Djurgårdsstaden i Stockholm
1967/68 Utgift..............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag ..........

479 429
600 000
600 000

Behållning

............

635 159

I prop. 1956: 1 (bil. 27 s. 128) framlades förslag om sanering av Djur
gårdsstaden i Stockholm. Förslaget godkändes av riksdagen (SU 9, rskr
155). Kostnaden beräknades till 2 milj. kr. för en första etapp. Med hänsyn
till inträffade kostnadsstegringar förordades i prop. 1961: 1 (bil. 28 s. 145)
en kostnadsram för arbetena av 3,5 milj. kr. i 1960 års kostnadsnivå. För
slaget lämnades utan erinran av riksdagen (SU 9, rskr 83).
Byggnadsstyrelsen
Kostnadsramen 3,5 milj. kr. i 1960 års kostnadsnivå motsvarar 4 250 000
kr. i 1968 års prisläge. T. o. m. budgetåret 1968/69 har sammanlagt anvi
sats 4,1 milj. kr. På grundval av erfarenheter av senare års ombyggnader
inom Djurgårdsstaden beräknar byggnadsstyrelsen kostnaderna för åter
stående arbeten i första etappen till 2 750 000 kr. i 1968 års prisläge. Total
kostnaden för denna etapp ökar alltså från 4 250 000 kr. till 7 milj. kr.
Under nästa budgetår kommer arbetena att slutföras inom fastigheten
nr 8 i kvarteret Krigsmanskassan. Styrelsen räknar också med att kunna
projektera och utföra arbeten inom fastigheten nr 11 i samma kvarter. För
dessa ändamål behövs 600 000 kr.
Departementschefen
Såsom framgår av byggnadsstyrelsens redogörelse räknar styrelsen med
att kostnaderna i 1968 års prisläge för den första etappen av saneringsarbetena inom Djurgårdsstaden kommer att öka från förut beräknade 4,2
milj. kr. till 7 milj. kr., dvs. med ca 65 %. Jag är inte beredd att nu tillstyr
ka en så kraftig höjning av kostnadsramen. Saneringen bör dock enligt min
mening fullföljas inom de fastigheter där arbeten redan har påbörjats. Jag
förordar att ytterligare 600 000 kr. anvisas för detta ändamål.
I fråga om de återstående arbetena i första etappen avser jag att föreslå
Kungl. Maj :t att ge byggnadsstyrelsen i uppdrag att upprätta en ny plan
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och kostnadsberäkning. Planeringen bör därvid inriktas på att begränsa
kostnaderna för de återstående arbetena utan att de sociala kraven på till
fredsställande bostäder därigenom eftersätts.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Sanering m. m. inom Djurgårdsstaden i Stockholm
för budgetåret 1969/70 anvisa ett investeringsanslag av
600 000 kr.

2. Uppförande av förvaltningsbyggnader i Stockholm
1967/68 Utgift ....
1 718 577
1968/69 Anslag ... *54 437 000
1969/70 Förslag .... 52 760 000

Behållning ....

15 996 658

1 Därav 52 milj. kr. under anslaget Uppförande av förvaltningsbyggnad i kvarteret Gar
nisonen i Stockholm
Byggnadsstyrelsen
Anslaget Uppförande av förvaltningsbyggnad i kvarteret Garnisonen i
Stockholm bör föras samman med anslaget Uppförande av förvaltningsbygg
nader i Stockholm.
För budgetåret 1969/70 beräknar byggnadsstyrelsen 9 milj. kr. för upp
förande av förvaltningsbyggnad i kvarteret Loen, 20 000 kr. för slutförande
av ombyggnadsarbetena i kvarteret Neptunus Större och 50 milj. kr. för
uppförande av förvaltningsbyggnad i kvarteret Garnisonen. Redogörelser för
dessa byggnadsobjekt har lämnats i prop. 1965: 64 (SU 83, rskr 219),
1966: 150 (SU 159, rskr 384) och 1968: 118 (SU 118, rskr 272).
Byggnadsarbetena i kvarteret Garnisonen påbörjades i april 1968 och be
räknas vara avslutade i sådan tid att inflyttning i de nya lokalerna kan ske
successivt under budgetåret 1971/72.
Departem en tschefen
Från anslaget bestrids kostnader för uppförande av sådana förvaltnings
byggnader i Stockholm som inte är avsedda för speciella ändamål. Med hän
syn härtill anser jag det lämpligt att även medel för förvaltningsbyggnaden
i kvarteret Garnisonen fr. o. m. nästa budgetår tas upp under anslaget. Till
detta bör föras över den behållning som vid utgången av budgetåret 1968/69
finns på anslaget Uppförande av förvaltningsbyggnad i kvarteret Garniso
nen i Stockholm.
För nästa budgetår bör medel beräknas enligt följande investeringsplan
och anslagsberäkning.
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Investeringsplan
(1 000-tal kr.)

Byggnadsobjekt

Kostnadsram

Medelsförbrukning

1.4.67

Faktisk
t. o. m.
30.6.68

1968/69

2 978

Kvarteret Loen
nybyggnad av kontors
hus ...................................
24 845
grundförstärkningsarbeten
(slutredovisad
kostnad).........................
1 000
Ombyggnad av kvarteret
Neptunus Större ............
5 146
Uppförande av förvaltningsbyggnad i kvarteret Gar
nisonen i Stockholm .... 169 000
Summa

199 991

1.4.68

25 535

Byggstart

Färdig
stäl
lande

1969/70

mån/år

mån/år

7 000

9 000

10.68

6.71

5 173

20

1.67

7.68

52 000

50 000

4.68

10.71

64 173

59 020

Beräknad för

897
5 206

i__

174 000
204 741

3 875

1 Den verkliga medelsförbrukningen uppgår till 4 373 000 kr. men har tills vidare redovisats
i annan ordning. Beloppet kommer att föras över till anslaget under budgetåret 1968/69.

Anslagsberäkning

(1

000-tal kr.)

Medelstillgång

Beräknad medelsförbrukning

Medelsbehållning 1.7. 1968
Anslag för 1968/69 ...........
Anslag för 1969/70 (förslag)

15 996
54 437
52 760

1968/69 ..................................
1969/70 ..................................

Summa 123 193

64 173
59 020

Summa 123 193

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Uppförande av förvaltningsbyggnader i Stockholm
för budgetåret 1969/70 anvisa ett investeringsanslag av
52 760 000 kr.

3. Merkostnader för vissa byggnadsarbeten
1967/68 Utgift..................
1968/69 Anslag................
1969/70 Förslag..............

52 504
1 000
1 000

Behållning..............

810 310

Från anslaget täcks merkostnader som på grund av stegringen av byggnadskostnaderna har uppstått för vissa byggnadsföretag. Dessa företag är
upptagna i en särskild förteckning. Motiveringen för anslaget har redovisats
i prop. 1948:2 (bil. 14 s. 86, SU 19, rskr 35).
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Byggnadsstyrelsen
Det totala behovet av medel på anslaget beräknades i prop. 1968:1 (bil. 9
s. 144, SU 7, rskr 7) till 33 988 500 kr. Byggnadsstyrelsen föreslår inte nn
någon ändring av denna kostnadsram.
T. o. m. budgetåret 1968/69 har anvisats sammanlagt 32 688 000 kr. Till
gängliga medel uppgick den 1 juli 1968 till 810 310 kr. Styrelsen beräknar
medelsförbrukningen för budgetåret 1968/69 till 323 500 kr. För budgetåret
1969/70 förutses inte någon medelsförbrukning. Styrelsen föreslår att an
slaget förs upp med ett formellt belopp av 1 000 kr.
Departementschefen
Jag biträder byggnadsstyrelsens förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Merkostnader för vissa byggnadsarbeten för bud
getåret 1969/70 anvisa ett investeringsanslag av 1 000 kr.

4. Inköp av fastigheter m. m.
1967/68 Utgift .......... ]3 572 307
1968/69 Anslag ___ DO 000 000
1969/70 Förslag . .
1 000
1

Behållning ___

29 184 215

Anslaget Inköp av fastigheter för förvaltningsändamål m. m.

Från anslaget, som f. n. benämns Inköp av fastigheter för förvaltnings
ändamål m. m., bestrids dels kostnader för förvärv av fastigheter för läns
förvaltningar, seminarier, specialskolor, lots- och meteorologiska stationer
m. m., dels utgifter för gatumarks- och gatukostnadsersättningar, lagfarter,
avstyckningar och tomtbildningar i samband med fastighetsförvärv.
Byggnadsstyrelsen
För inköp av fastigheter för främst länsförvaltningarnas räkning har un
der anslaget Inköp av fastigheter för förvaltningsändamål m. m. anvisats
sammanlagt 53,7 milj. kr. för budgetåren 1961/62—1968/69. Under budget
året 1967/68 har byggnadsstyrelsen förvärvat fastigheter i Stockholm, Sig
tuna, Växjö, Falun och Malmö.
F. n. pågår förhandlingar om eller planeras förvärv av fastigheter för
länsförvaltningarna i Uppsala, Växjö, Kalmar, Visby, Halmstad, Göteborg,
Falun, Härnösand, Umeå, Luleå, Linköping, Jönköping, Malmö och Karl
stad till ett värde av ca 39 milj. kr. samt för seminarie- och andra ändamål
i Uppsala, Malmö, Lund, Göteborg, Gävle och Umeå till ett värde av ca 5
milj. kr. Förhandlingarna torde i vissa fall bli långvariga. De medel som
står till förfogande för budgetåret 1968/69, sammanlagt ca 39 milj. kr.,
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lorde därför räcka till även för påföljande budgetår under förutsättning
att särskilda anslag i förekommande fall anvisas för förvärv av dyrare fas
tigheter. Anslaget bör således för budgetåret 1969/70 tas upp med endast
ett formellt belopp av 1 000 kr. Med hänsyn till arten av de kostnader som
bestrids från anslaget bör benämningen på detta ändras till Inköp av fas
tigheter m. m.
Departementschefen
Jag biträder byggnadsstyrelsens förslag. Jag förordar alltså att ett for
mellt belopp av 1 000 kr. förs upp under ett anslag benämnt Inköp av fas
tigheter m. m. Den behållning, som vid utgången av budgetåret 1968/69
finns på anslaget Inköp av fastigheter för förvaltningsändamål m. m., bör
föras över till det nya anslaget. Detta bör liksom det tidigare anslaget få an
vändas endast efter Kungl. Maj:ts medgivande i varje särskilt fall.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Inköp av fastigheter m. m. för budgetåret 1969/70
anvisa ett investeringsanslag av 1 000 kr.

5. Vissa byggnadsarbeten vid tullverket
1967/68 Utgift ................
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag ...........

56 695
1000
40 000

Behållning

............

270 719

Från anslaget bestrids kostnader för anskaffning av fastigheter och bygg
nader, som är avsedda att tillgodose behovet av expeditionslokaler m. m. för
de lokala tullmyndigheterna.
Generaltullstyrelsen
Generaltullstyrelsen räknar med att behållningen på anslaget kommer att
vara 60 000 kr. vid ingången av budgetåret 1969/70. Under detta budgetår
kommer ca 100 000 kr. att behövas för uppförande av bilvisitationsbyggnader i Svinesund och Storlien. Styrelsen föreslår, att anslaget förs upp
med 40 000 kr.
Departementschefen
Jag biträder generaltullstyrelsens förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Vissa byggnadsarbeten vid tullverket för budget
året 1969/70 anvisa ett investeringsanslag av 40 000 kr.
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Y. Fonden för låneunderstöd
1. Lån för inrättande av alkoholfria restauranger
1967/68 Utgift ................

65 000

Behållning

...........

104 000

1968/69 Anslag ...........
1000
1969/70 Förslag...........
100 000
Från detta anslag bestrids kostnaderna för långivning enligt kungörelsen
den 15 april 1955 (nr 145) om lån av statsmedel för inrättande av alkohol
fria restauranger.
Tillgängliga medel på anslaget uppgick den 1 juli 1968 till 105 000 kr.
Däri är inräknat 85 000 kr. för ett beviljat lån som ännu inte har utbetalats.
För nya lån återstår alltså endast 20 000 kr. Detta belopp är otillräckligt om
nya ansökningar om lån skulle komma in och bifallas. Jag förordar med
hänsyn härtill att anslaget förs upp med 100 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Lån för inrättande av alkoholfria restauranger
för budgetåret 1969/70 anvisa ett investeringsanslag av
100 000 kr.

VII. Fonden för förlag till statsverket
1. Vissa projekteringskostnader
1967/68 Utgift ___
1968/69 Anslag ....
1969/70 Förslag ..

47 314 972
1 000
20 000 000

Behållning -----

60 599 639

Anslaget disponeras efter Kungl. Maj:ts beslut i varje särskilt fall för
sådana projekteringsarbeten som skall göras innan slutlig ställning tas till
vissa husbyggnadsföretag. De byggnadsanslag som begärs hos riksdagen se
dan projekteringsarbetet utförts inkluderar de nedlagda projekteringskost
naderna. Det belopp som motsvarar projekteringskostnaderna förs därför
tillbaka till fonden för förlag till statsverket, sedan byggnadsanslag bevil
jats. Projekteringsanslaget kan användas även för att skapa en reserv av
färdigprojekterade husbyggnadsföretag. En sådan reserv motiveras bl. a. av
kravet på en god arbetsmarknadspolitisk beredskap.
Med hänsyn till behållningen på anslaget och den beräknade omfattning
en av projekteringsverksamheten förordar jag, att anslaget för nästa bud
getår förs upp med 20 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Vissa projekteringskostnader för budgetåret 1969/
70 anvisa ett investeringsanslag av 20 000 000 kr.
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Vill. Diverse kapitalfonder
1. Statens datamaskinfond: Anskaffning av datamaskiner
1967/68 Utgift ----J2 622 982
1968/69 Anslag___ U0 700 000
1969/70 Förslag ... 25 000 000
1

Behållning ....

23 962 655

Anslaget Statens datamaskinfond: Datamaskiner för högre undervisning och forskning m. m.

Genom beslut av 1968 års riksdag (prop. 1968: 48, SU 95, rskr 218) skall
en central datamaskinfond, statens datamaskinfond, inrättas den 1 juli
1969 för anskaffning och förvaltning av datamaskiner för statens behov.
Den nuvarande fonden för anskaffning av datamaskiner för högre under
visning och forskning skall inordnas i den nya fonden. Denna skall förvaltas
av statskontoret.
Från fonden skall täckas inköps- eller hyreskostnader för datamaskiner
— med undantag för speciellt tillverkad utrustning — administrationskost
nader för fondförvaltningen samt initialkostnader i samband med igångsätt
ning av datamaskinanläggningar.
Fonden skall byggas upp genom investeringsanslag som anvisas på riksstatens kapitalbudget. Statskontoret skall som fondförvaltande myndighet
ombesörja inköp och förhyrning av datamaskinutrustningen. Denna ställs
mot avgift till förfogande för de myndigheter som skall svara för driften av
anläggningarna. Avgifterna till fonden fastställs av statskontoret efter sam
råd med riksrevisionsverket. De är avsedda att täcka normal avskrivning
eller hyra för utrustningen m. m. samt kostnaderna för förvaltningen av
fonden. När driftsmyndigheterna upplåter maskintid till utomstående skall
ersättning utgå enligt taxor, som fastställts av resp. driftsmyndighet efter
samråd med riksrevisionsverket. Efter förslag av statskontoret skall även
befintliga ADB-anläggningar kunna invärderas på fonden.
Statskontoret
På grundval av uppgifter som lämnats av vederbörande myndigheter be
räknar statskontoret att datamaskinutrustning behöver anskaffas till ett
sammanlagt värde av 103,5 milj. kr. under budgetåret 1969/70. Anskaff
ningen avser datamaskinutrustning för bl. a. försvarets materielverk, för
svarets radioanstalt, värnpliktsverket, statens vägverk, statistiska central
byrån och Lunds datamaskincentral samt för rättsväsendets informations
system och central bil- och körkortsregistrering. För det efterföljande bud
getåret beräknar verket ersättningsanskaffningen till 20 milj. kr. och ny
anskaffningen till 40 milj. kr.
Den slutliga prövningen av frågan om anskaffning av datamaskinutrust
ning förutsätts ske i samband med att statskontoret begär bemyndigande av
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Kungl. Maj :t att beställa utrustning för visst ändamål. I regel kan det först
i samband med leveransen avgöras, om utrustningen skall köpas eller hyras.
Behovet av investeringsmedel minskar vid förhyrning. Medel bör dock enligt
statskontorets mening finnas tillgängliga för köp av utrustningen i dess hel
het.
Anslagsbehovet för nästa budgetår beräknar statskontoret till 91 milj. kr.
sedan hänsyn tagits till den behållning som beräknas finnas på anslaget vid
utgången av detta budgetår. Med hänsyn till de långa leveranstider som nor
malt gäller vid anskaffning av datamaskinutrustning anser statskontoret vi
dare att det behövs ett bemyndigande att beställa sådan utrustning till ett
värde av 60 milj. kr. för leverans under budgetåren 1970/71 och 1971/72.
Departementschefen
Antalet ADB-anläggningar inom statsförvaltningen har under de senaste
åren ökat kraftigt. Anskaffningsvärdet av anläggningarna uppgick år 1968
till ca 235 milj. kr. mot 75 milj. kr. fem år tidigare. ADB-tekniken kommer
otvivelaktigt även i framtiden att finna många nya användningsområden
och kräva ökade resurser. Mot denna bakgrund har den centrala datama
skinfonden kommit till. Fonden och den nya organisationen för ADB inom
statsförvaltningen syftar till ökad planmässighet vid anskaffningen av ADButrustning och ett så effektivt utnyttjande som möjligt av tillgänglig data
maskinkapacitet.
Enligt statskontorets beräkningar behöver datamaskinutrustning anskaf
fas under budgetåret 1969/70 till ett värde av totalt 103,5 milj. kr. För det
därpå följande budgetåret beräknar verket anskaffningarna till 60 milj. kr.
I verkets beräkningar ingår medel även för datamaskiner inom försvaret.
Frågan om formerna för anskaffning av datamaskiner för försvarets be
hov utreds emellertid f. n. inom försvarsdepartementet. Medelsbehovet för
sådana maskiner bör därför inte behandlas i detta sammanhang. Denna
fråga kommer att anmälas av chefen för försvarsdepartementet i särskild
ordning sedan utredningsarbetet slutförts.
Värdet av den datamaskinutrustning som enligt statskontoret behöver
anskaffas för den civila statsverksamheten under budgetåren 1969/70 och
1970/71 kan uppskattas till 125 milj. kr. Jag förordar att ett bemyndigande
att beställa datamaskinutrustning till detta belopp inhämtas från riksda
gen.
Vad gäller medelsbehovet för budgetåret 1969/70 är det f. n. inte möjligt
att med ledning av de redovisade datamaskinbehoven avgöra vilka anskaff
ningar som kommer att heslutas. Inte heller kan man med någon större grad
av säkerhet ange vilken utrustning som kommer att köpas och vilken som
kommer att hyras. Med hänsyn till svårigheterna att beräkna medelsbeho
vet förordar jag, att i detta sammanhang endast 25 milj. kr. anvisas för bud
getåret 1969/70. Behållningen vid utgången av budgetåret 1968/69 på an
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slaget Statens datamaskinfond: Datamaskiner för högre undervisning och
forskning m. m. bör föras över till det nya anslaget. Om ytterligare medel
sedermera skulle behövas under budgetåret torde anslag härför få begäras
på tilläggsstat.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
a) bemyndiga Kungl. Maj:t att beställa datamaskinut
rustning till sammanlagt ett belopp av 125 000 000 kr. un
der budgetåren 1969/70 och 1970/71,
b) till Statens datamaskinfond: Anskaffning av datama
skiner för budgetåret 1969/70 anvisa ett investeringsanslag
av 25 000 000 kr.
Vad föredraganden sålunda med instämmande av
statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans
Maj :t Konungen.
Ur protokollet:
Gunnel Anderson
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Register
Sid.

1

ÖVERSIKT
DRIFTBUDGETEN
A. Finansdepartementet m. m.
Kr.

7
9

11
12
12

Finansdepartementet ................................................
Gemensamma ändamål för statsdepartementen .
Ekonomiska attacheér................................................
Kommittéer m. m..........................................................
Extra utgifter...............................................................

12 150 000

12 120 000
250 000
4 000 000

1 000
28 521 000

B. Allmänna centrala ämbetsverk m. m.
13
14
16
19
23
25
27
28
32
33
33
35
36
37
38
41
42
43
47
50
50

Kammarkollegiet..................................................................
Kammarrätten........................................................................
Statistiska centralbyrån:
Verksamheten i allmänhet..............................................
Särskilda undersökningar...............................................
Utredningsinstitutet.........................................................
Centralt företagsregister m. m.......................................
Folk- och bostadsräkning ...........................................
Valstatistik ......................................................................
Hushållsbudgetundersökning .......................................
Allmän företagsräkning.................................................
Datamaskincentralen...........................................................
Konjunkturinstitutet:
Verksamheten i allmänhet............................................
Särskilda undersökningar..............................................
Statskontoret......................................................................
Viss försöksverksamhet inom statsförvaltningen m. m.
Inköp av stansutrustning..................................................
Riksrevisionsverket.............................................................
Byggnadsstyrelsen.............................................................
Utredningar rörande byggnadsföretag m. m..................
Statens förhandlingsnämnd................................................

3 542 000
8 963 000
44 300 000
5 100 000
1 000
1 048 000
2 130 000
66 000
1 800 000
493 000

1 000
026 000
770 000
15 857 000
7 000 000
950 000
15 373 000
19 828 000
3 700 000
1 227 000
134 175 000
2

C. Skatte- och kontrollväsen
53
57
58
60
62
63
64

Tullverket:
Förvaltningskostnader............................
Anskaffning av viss materiel.................
Kontrollstyrelsen..........................................
Mynt- och justeringsverket:
Förvaltningskostnader.............................
Nyanskaffning av vissa maskiner m. m.
Statens justerare .........................................
Riksskattenämnden....................................

168 616 000
1 950 000
11 082 000
4 882 000
415 000
2 483 000
2 584 000
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66

68
68
70
70
70
71
71
73
74
74
75

Kr.

Centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden .....................
8 100 000
Folkbokföringen: Ersättningar till kyrkobokföringsinspektörer
129 000
Avsättning till banktillsynens fond...............................................
1 200 000
Avsättning till fondtillsynens fond................................................................80 000
Avsättning till jordbrukskassetillsynens fond............................
220 000
Avsättning till sparbankstillsynens fond ....................................
1 g00 000
Revision av sparbankernas förvaltning........................................
900 000
Avsättning till försäkringsinspektionens fond............................
2 585 000
Stämpelomkostnader.............................................................
335 qqq
Kostnader för årlig taxering m. m.................................................
34 000 000
Kostnader för allmänna fastighetstaxeringen år 1970 ...........
13 000 000
Ersättning till postverket m. fl. för bestyret med skatteuppbörd m. m.............................................................................................
18 550 000
273 461 OOO
D. Bidrag och ersättningar till kommunerna

77
77

Ersättning till städerna för mistad tolag....................................

13 415 000

Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m. m....................... 1 530 000 000
1 543 415 000
E. Finansiellt utvecklingsbistånd

82

Finansiellt utvecklingsbistånd

................................

289 000 000

F. Diverse
95

Ersättning till statens allmänna fastighetsfond: Slottsbygg
nadernas delfond ................................................................

95
96
96
97
97

Bidrag till vissa internationella byråer och organisationer m. m.
Statens krigsförsäkringsnämnd m. m............................................
Bidrag till Föreningen Fruktdrycker...........................................
Bidrag till vanföra ägare av motorfordon..................................
Bidrag till Institutet för storhushållens rationalisering

622 000
850 000
37 000
25 000
1 500 000

6

200 000

9 234 000
Summa för driftbudgeten 2 277 806 000
KAPITALBUDGETEN
II. Statens allmänna fastighetsfond
98 Sanering m. m. inom Djurgårdsstaden i Stockholm................
99 Uppförande av förvaltningsbyggnader i Stockholm................
100 Merkostnader för vissa byggnadsarbeten....................................
101 Inköp av fastigheter m. m......................................... ......................
102 Vissa byggnadsarbeten vid tullverket................................ ’

600 000
52 760 000
1 000
j 000
40 000
53 402 000
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Kr-

V. Fonden för låneunderstöd

103

Lån för inrättande av alkoholfria restauranger........................

100 000

VII. Fonden för förlag till statsverket

103

Vissa projekteringskostnader......................................................

20 000 00®

Vill. Diverse kapitalfonder

104

Statens datamaskinfond: Anskaffning av datamaskiner----25 000 000
Summa för kapitalbudgeten
98 502 000
Totalt för finansdepartementet 2 376 308 000

MARCUS BOKTR. STHLM 1968 680644

BIHANG
TILL

RIKSDAGENS PROTOKOLL
ÅR 1969

FÖRSTA SAMLINGEN
TREDJE BANDET

Bilaga till Kungl. Maj:ts proposition nr 1
angående statsverkets tillstånd och behov:
utbi Idningsdepartementet

BILAGA 10 TILL STATSVERKSPROPOSITIONEN 1969

UTBILDNINGSDEPARTEMENTET

ÖVERSIKT

Till utbildningsdepartementet hör skolväsendet, den högre utbildningen och
forskningen, det studiesociala stödet, kultur- och bildningsverksamheten, radio- och
televisionsfrågorna samt kyrkoärendena.
Skolreformerna från 1960-talets första hälft är inom några få år genomförda.
Alla barn och ungdomar får därmed en nioårig utbildning och en dominerande
del av ungdomarna i en årskull söker sig vidare till de frivilliga skolformerna ovan
på grundskolan. Möjligheterna att därefter fortsätta till utbildning på högre nivå
vidgas mycket starkt. Samtidigt erbjuds äldre generationer möjligheter till bildning
och utbildning inom den snabbt expanderande vuxenutbildningen.
Parallellt med den kvantitativa utbyggnaden förändras utbildningsväsendets struk
tur och inre verksamhet. De nyligen fattade besluten om grundskolans reformering
och om sammanfogandet av fackskola, gymnasium och yrkesskola till en skolform
— liksom förslaget om en ny organisation av utbildningen vid filosofisk fakultet —är viktiga led i detta fortlöpande reformarbete.
För att förbereda den fortsatta utformningen av utbildnings- och kulturpolitiken
har under de senaste åren flera utredningar tillsatts, vilkas resultat på ett avgörande
sätt väntas komma att påverka det framtida utbildningsväsendets struktur och om
fattning samt göra kulturen mer tillgänglig för den enskilde.
1968 års utbildningsutredning (U 68) har i uppdrag att se över planeringen och
utformningen av utbildningen på det eftergymnasiala stadiet och därvid finna me
toder för en balanserad utveckling av denna utbildning. Utredningsarbetet — som
skall omfatta även de frivilliga skolformerna — kommer att ha betydelse för bl. a.
tillgången på utbildade långt in på 2000-talet.
Utformningen av regler som innebär att den faktiska och inte den formella kom
petensen blir avgörande för tillträde till olika utbildningslinjer är kompetensutred1 — Bihang till riksdagens protokoll 1969.

1 saml.

Nr 1 Bil. 10

2
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ningens uppgift. Sådana regler är av stor betydelse för att åstadkomma ett utbild
ningssystem präglat av öppenhet och valfrihet.
Ett viktigt led i utbildningens demokratisering är att genom ekonomiskt stöd till
den enskilde vidga hans frihet att oberoende av ekonomiska förhållanden och bo
stadsort välja studieväg. Till årets riksdag läggs förslag fram om förstärkning av
studiestödet till lägre inkomsttagares barn.
Även de vuxnas möjligheter att få utbildning är beroende av studiestödets utform
ning. Till årets riksdag läggs fram vissa förslag om förbättringar av detta stöd.
Den mer långsiktiga utformningen av de vuxnas studiefinansiering är föremål
för utredning.
Om utbildningsväsendet skall kunna medverka i utvecklingen mot ökad demokra
ti i samhället krävs att det inom sin egen verksamhet förverkligar begrepp som an
svarstagande, samarbete, arbetstrivsel och medinflytande. Utvecklings- och försöksarbetet på detta område har intensifierats inom hela utbildningssektorn.
Ett av utbildnings- och kulturpolitikens mål är att bidra till det kulturella fram
åtskridandet. Genom den nya utformningen av grundskolan blir det möjligt att
tidigt stödja och leda elevernas intresse för det estetiskt-praktiska skapandet och
därigenom stimulera deras kulturintresse. Riksteater, rikskonserter och riksutställ
ningar håller på att få sin definitiva form. Utredningar har tillsatts för att undersöka
behovet av nya samhälleliga insatser inom litteraur och folm.
På grundval av tidigare åtaganden sker en kraftig utbyggnad av utbildnings
väsendet och kulturstödet. Det har därutöver varit möjligt att inom en begränsad
ekonomisk ram ytterligare flytta fram positionerna. Antalet stipendier till kultur
arbetare ökas och stipendiebeloppen höjs. Anslagen till ungdomsorganisationerna
förstärks. Stödet till handikappade byggs ut bl. a. genom fortsatta insatser vid
specialskolan och särskild medelstilldelning för folkhögskolan. Statsbidrag till för
skolverksamhet för synskadade barn införs. Det pedagogiska forsknings- och ut
vecklingsarbetet, särskilt vid universiteten, har prioriterats vid anslagsawägningen.
Inom den högre utbildningen har anslagsökningarna koncentrerats på assisterande
tjänster av olika slag, materiella resurser och serviceaktiviteter.
Reformer aviseras beträffande bl. a. forskarutbildning, lärarutbildning för folk
högskola och annan vuxenutbildning samt studiestödet.
I det följande lämnas ett sammandrag av de viktigaste förslagen inom utbildnings
departementets verksamhetsområde för budgetåret 1969/70. Redogörelsen avslutas
med en sammanställning av anslagsberäkningen.

Allmänna kultur- och bildningsändamål m. m.
Den sedan år 1963 till utbildningsdepartementet knutna kulturpolitiska rådgivar
gruppen har ombildats till ett utredande kulturråd som under i första hand en tre
årsperiod skall ha till uppgift att överväga frågor om den långsiktiga inriktningen av
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de statliga åtgärderna på kulturområdet. I centrum står därvid kulturpolitikens roll
att främja ökad jämlikhet i samhället. Rådet har i uppdrag att utreda bl. a. den
framtida utformningen av stödet till konstnärer m. fl. En väsentlig förstärkning av
anslaget till konstnärsstipendier föreslås.
Behovet av ytterligare reformer på flera områden av kulturfältet övervägs av
olika utredningar. Under år 1968 har en utredning tillsatts om litteraturstöd m. m. I
utredningens uppdrag ingår bl. a. frågor om bokkonsumtionens villkor och behovet
av åtgärder för att stärka litteraturens ställning i kulturlivet. En uredning har också
tillkallats för att undersöka filmbranschens ekonomiska struktur och villkor. Utred
ningen skall bl. a. ta upp frågor om åtgärder för att underlätta distributionen av
svensk och utländsk kvalitetsfilm. Utredningen skall också behandla frågor som
speciellt rör barnfilmens och kortfilmens situation.
De statliga åtgärderna på kulturområdet har under senare år i hög grad inrik
tats på att stärka de ekonomiska resurserna för verksamhet som syftar till att för
bättra tillgången på kulturaktiviteter utanför de orter och miljöer som traditionellt
varit gynnsamt ställda i detta avseende. För rikskonsertverksamheten, som fr. o. m.
innevarande budgetår fått en permanent organisation, föreslås en fortsatt utbygg
nad, som bl. a. medför att skolkonserter introduceras i ytterligare tre län. Frågan
om hur militärmusikkårema bör omorganiseras för att på bästa sätt kunna med
verka i det allmänna musiklivet behandlas av 1968 års musikkommitté. Yrkesorkestrarnas framtida uppgifter och organisation utreds samtidigt av teater- och
orkesterrådet. Resultatet av detta utredningsarbete väntas bli framlagt under år
1969.
På museernas och kulturminnesvårdens områden pågår genom 1965 års museioch utställningssakkunniga ett omfattande utredningsarbete, som i vissa delar väntas
bli redovisat under år 1969. Försöksverksamheten med riksutställningar komplet
teras med försäljning av konst.
Föi slag läggs fram om förbättringar av stödet till ungdomsorganisationernas cen
trala verksamhet och till ungdomsledarutbildning. Samtidigt föreslås förenklingar
i bidragsreglerna, vilket medför att organisationerna får stor frihet att använda
medlen för de under olika förhållanden mest angelägna ändamålen. Bidraget till
hemgårdar läggs om och koncentreras till hemgårdsrörelsens centrala verksamhet.
Stödet till de handikappades kulturella verksamhet ges ytterligare en väsentlig
förstärkning.
Förberedelserna för den av riksdagen år 1965 i princip beslutade utbildningen
av vissa yrkesgrupper inom teaterns, filmens, radions och televisionens områden
har nu hunnit sa långt att förslag kan läggas fram att fr. o. m. nästa budgetår
inrätta den nya utbildningsinstitutionen, dramatiska institutet. Beredning pågår
rörande de förslag om musikutbildning som lagts fram av 1965 års musikutbildningskommitté. Därvid behandlas även förslaget om dansutbildning.
I fråga om etermedierna präglas utvecklingen främst av televisionens fortsatta
utbyggnad. Det andra televisionsprogrammet (TV 2) skall starta kring årsskiftet
1969/70. Några månader senare skall reguljära färgsändningar i televisionen kom
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ma i gång. Ett nytt sändarnät byggs ut i sådan takt att TV 2 redan från början
kan nå ca 75 % av befolkningen. Sveriges Radio beräknar att en omorganisation
av dess verksamhet inför starten av TV 2 skall vara genomförd senast under hös
ten 1969. Den nya organisationen, vars huvuddrag angavs i 1966 års rundradio
proposition, innebär att det under ledningen för företaget skapas självständiga
programenheter och därmed vidgat utrymme för mångfald i produktionen. Vid
beräkning av medel för Sveriges Radio har hänsyn särskilt tagits till televisionsverksamhetens ökning, förändringar inom företagets organisation och önskemålet
att stärka distriktens ställning.
Anslagen till internationellt-kulturellt samarbete och till kyrkliga ändamål fö
reslås öka med 1 434 000 kr. resp. 264 000 kr. Under 1968 har en parlamentarisk
utredning fått i uppdrag att lägga fram förslag hur det framtida förhållandet mellan
svenska staten och kyrkan slutligt skall lösas. En väsentlig utökning av svenska
instituets resurser föreslås.

Skolväsende och lärarutbildning
Genomförandet av 1960-talets stora skolreformer är inom kort fullbordat. Sam
tidigt har en ny reformetapp inletts. Grundskolan är läsåret 1969/70 genom
förd i hela landet i årskurs 1—6 och i årskurs 9 till ca 90 %. Den reviderade läro
planen enligt statsmakternas beslut år 1968 genomförs successivt med början i års
kurs 1, 4 och 7 fr. o. m. läsåret 1970/71.
Det nya gymnasiet är nästa läsår helt genomfört i och med att årskurs 4 av tek
nisk linje inrättats. Fackskolan har då införts i flertalet gymnasieregioner. Intagningskapaciteten motsvarar i gymnasiet drygt 30 % av en årskull och ca 17 %
i fackskolan. Enligt riksdagsbeslutet på grundval av prop. 1968: 140 sammanförs
läsåret 1971/72 de tre skolformerna gymnasium, fackskola och yrkesskola till en
ny, organisatoriskt sammanhållen skolform. Parallellt härmed sker en genomgri
pande reform av yrkesutbildningen. Den nuvarande yrkesskolan beräknas öka
relativt snabbt de närmaste åren. Läsåret 1969/70 förutsätts intagningskapaciteten
motsvara något över 35 % av en arskull. Högstadiet inom specialskolan nar
1969/70 näst sista årskursen. Den gymnasiala utbildningen för gravt hörselska
dade i Örebro utbyggs planenligt. Hösten 1969 intas elever för andra gången.
Den tidigare ettåriga ekonomiska gymnasieutbildningen för studenter från all
mänt gymnasium kommer att ges en förändrad utformning. Denna utbildning blir
ett värdefullt alternativ till utbildning vid universiteten.
Eleverna i glesbygder har ofta mycket långa resvägar till fackskola och gym
nasium. Särskilda utbildningsanordningar skall inrättas för dessa elever.
Anslagen till grundskolan och till kommunala gymnasiala skolor beräknas för
budgetåret 1969/70 öka till 2 770 milj. kr. resp. 1 078 milj. kr.
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För den framtida kvantitativa omfattningen av utbildningssystemet är befolk
ningsutvecklingen av grundläggande betydelse. 1960-talet har präglats av de stora
årskullarna som efterfrågat utbildning i de frivilliga skolformerna. Under 1970talet växer däremot årskullarna inom den obligatoriska skolan snabbt medan en
vikande tendens noteras för äldre årskullar. Utvecklingen framgår av följande
tabell.
Antal personer i 5--24 års ålder i slutet av åren 1960 —1980. 1 000-tal
Ålder

1960

1965

.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................

209
324
355
385
(1 065)
365
565

206
318
319
330
(968)
373
748

5—24 .......................

2 204

5—6
7—9
10—12
13—15
(7—15)
16—18
19—24

2 294

1970
245
325
312
321
(958)
323
741
2 267

1975
i 260
1 375
359
315
(1 048)
318
658

1980
267
399
| 388
370
(1 158)
345
645

2 284

2415

Uppgifterna för åren 1970—1980 har hämtats ur en befolkningsprojektion publicerad av sta
tistiska centralbyrån i april 1968. Antalet födda år 1968 har oväntat sjunkit vilket ej kunnat
beaktas i statistiska centralbyråns beräkningar. Talen ovanför den trappstegsformde linjen lik
som summorna för år 1975 och år 1980 berörs av antalet födda 1968 och senare år.

Utbildningsväsendets utveckling har medfört starkt ökade behov av lärare och
lokaler. Skolbyggnadsverksamheten har legat på en mycket hög nivå vilket delvis
har möjliggjorts genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Härmed har skolbyggnadssituationen avsevärt förbättrats. Sedan 1960-talets början har mer än en
fjärdedel av grundskolans lokalbestånd förnyats. För budgetåret 1969/70 föreslås
en investeringsram av samma storlek som den ordinarie ramen innevarande bud
getår, nämligen 630 milj. kr.
Lärarbristen har under lång tid varit besvärande. Lärarutbildningens kapacitet
har därför byggts ut mycket snabbt på alla områden. Detta har resulterat i en suc
cessiv förbättring av lärarsituationen. I fråga om klass- och ämneslärarutbildningen
föreslås en i stort sett oförändrad utbildningskapacitet. För yrkeslärarutbildningen
anpassas intagningen till den nya situation som bl. a. införandet av den reviderade
läroplanen för grundskolans högstadium innebär för vissa kategorier av yrkeslärare.
Den snabba utbyggnaden av barnstugorna — framför allt daghemmen — leder
till ökat behov av förskollärare. Därför föreslås intagningen vid förskoleseminarierna öka med 150 platser till totalt 1 410. En särskild utredning har tillsatts för frå
gor rörande barnstugornas inre verksamhet m. m.
Sammanlagt kommer ca 10 000 studerande att tas in till lärarutbildning budget
året 1969/70.
De senaste åren har tyngdpunkten i reformarbetet kommit att förskjutas alltmer
mot den inre verksamheten i skolan. Målsättningen för skolväsendet förutsätter
förändrade arbetsformer i skolan och en aktivare medverkan från bl. a. eleverna.
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Riktlinjer har utfärdats för skolöverstyrelsens arbete med att främja goda arbets
förhållanden i skolan. Arbetet skall främst inriktas på tre områden nämligen ar
betssituationen och arbetstrivseln, elevvården och skoldemokratin. Beslutet om
revidering av läroplanen för grundskolan ansluter till dessa riktlinjer i flera
avseenden.
Av central betydelse för vidareutvecklingen av det inre arbetet är självfallet lärar
utbildningens utformning. Den nya lärarutbildningen för klass- och ämneslärare
har påbörjats läsåret 1968/69. För en översyn av övningslärarutbildningen har en
utredning tillsatts. Dess uppgift är bl. a. att anpassa övningslärarutbildningen till de
krav som de nya läroplanerna ställer.
Den snabba förändringen av kursinnehåll och undervisningsmetoder gör fort
bildningen till en oundgänglig del av en lärarutbildning som sträcker sig över lära
rens hela yrkesverksamma period. I en reformperiod som den nuvarande måste
fortbildningen prioriteras. Fortbildningsanslaget föreslås öka till 31,6 milj. kr.
Det pedagogiska forsknings- och utvecklingsarbetet är en av de viktigaste förut
sättningarna för förnyelsen av skolan. Uppgifterna för detta arbete är många och
vitt skilda. De senaste åren har arbetet inriktats på bl. a. utveckling och konstruk
tion av nya undervisningssystem i enskilda ämnen. Anslaget till pedagogiskt utveck
lingsarbete föreslås öka till 13,7 milj. kr.
I enlighet med principbeslut vid 1968 års riksdag inrättas två professurer i prak
tisk pedagogik vid lärarhögskolorna.
Elevorganisationerna och Riksförbundet Hem och Skola har en betydelsefull roll
vid förnyelsen av skolans arbetsformer. Anslagen till organisationerna föreslås
höjda.
Högre utbildning och forskning
Tillströmningen av studerande till olika utbildningsvägar vid universitet och hög
skolor är väsentligt större än vad som tidigare beräknats. Antalet studerande be
räknas under läsåret 1968/69 till ca 100 000. Särskilt stark är ökningen inom de
samhällsvetenskapliga och humanistiska fakulteterna. Däremot synes tillström
ningen till naturvetenskaplig fakultet vara mindre än vad som tidigare kalkylerats.
Den fortsatta planeringen av det eftergymnasiala systemet sker f. n. inom U 68.
Enligt sina direktiv skall utredningen undersöka även möjligheterna att öka
intagningskapaciteten under innevarande planeringsperiod vid vissa eftersökta ut
bildningsvägar. Nya riktlinjer kommer att tillämpas för lokalplaneringen vid huma
nistisk och samhällsvetenskaplig fakultet. Tidigare s. k. ramtal upphör därmed att
gälla.
Utbyggnaden av universitet och högskolor fortsätter. Det första skedet av upp
byggnaden av universitetsfilialerna i Karlstad, Linköping, Växjö och Örebro har nu
genomförts. Flertalet lärartjänster har blivit besatta med väl kompetenta innehavare.
Tillströmningen av studerande har överträffat prognoserna. Teknisk och medicinsk
utbildning och forskning i Linköping påbörjas hösten 1969.
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För de spärrade utbildningslinjerna föreslås en avsevärd ökning av intagningskapaciteten. Sålunda tillkommer nästa budgetår för högre teknisk utbildning ca 270
nybörjarplatser i årskurs 1, för socionomutbildning ca 120 nybörjarplatser och för
medicinsk utbildning ca 70 nybörjarplatser. Möjligheterna att utöver föreliggande
planer öka intagningen till spärrad utbildning undersöks.
Hösten 1969 startar en samhällsbyggarlinje vid tekniska högskolan i Stockholm.
Utbildningen inom det skeppstekniska området föreslås i fortsättningen bli förlagd
till de maskintekniska sektionerna vid tekniska högskolorna i Stockholm och Göte
borg. Det ibero-amerikanska institutet i Stockholm avses bli omvandlat till en sam
hällsvetenskapligt inriktad utbildnings-, dokumentations- och forskningsinstitution.
För att de problem av studieorganisaiorisk natur som under lång tid funnits vid
de filosofiska fakulteterna skall kunna bemästras läggs i en särskild proposition
fram förslag om bl. a. en förändrad organisation av utbildningen fr. o. m. hösten
1969. Resurserna för studierådgivning inom det nya systemet avses bli förstärkta.
I statsverkspropositionen föreslås även för de medicinska fakulteternas del vissa
förändringar av studierna. Genom att hela grundutbildningen ges formen av bun
den studiegång kommer tilldelade resurser att bättre kunna utnyttjas och studie
tiderna reduceras.
För pedagogiskt utvecklingsarbete inom universitets- och högskolsektorn före
slås väsentligt ökade resurser. Medel beräknas för en särskild enhet för frågor
om pedagogiskt utvecklingsarbete vid universitetskanslersämbetet. Samtidigt ökas
den produktion av televisions- och radioprogram för högre utbildning som äger
rum i den s. k. TRU-kommitténs regi.
Vidare kommer en omläggning av forskarutbildning och forskarhandledning att
föreslås i en särskild proposition, som behandlar även forskarkarriären.
Till följd av den kraftiga utbyggnaden inom universitetssektom har investering
arna i byggnader samt inredning och utrustning under de senaste åren legat på hög
nivå. Moderna och ändamålsenligt utrustade lokaler har stor betydelse för under
visningen och därmed för den enskildes studieresultat. För nästa budgetår beräknas
120 milj. kr. för byggnadsverksamheten och 60 milj. kr. för inredning och utrust
ning. Tyngdpunkten i byggnadsverksamheten kommer nästa år att ligga i Stock
holm. Där pågår utbyggnaden i Frescati, byggnadsarbeten för läkarutbildningen vid
karolinska institutet och arkitektutbildningen vid tekniska högskolan. I Göteborg
fortsätter arbeten för teknik, naturvetenskap och odontologi. Vidare fortsätter ut
byggnaden på Artillerifältet i Uppsala. I Linköping avses byggnadsarbeten för den
tekniska utbildningen och forskningen sätta i gång redan denna vår.
För fakulteternas del föreslås, som ett led i det pågående arbetet med en över
gång till programbudgetering, en omläggning till driftkostnadsanslag, som omfattar
medel för såväl biträdespersonal som materiel m. m. Dessa anslag har prioriterats
vid budgetavvägningen.
Den utökade verksamheten kräver också ökning av lärarresurserna. Sålunda före
slås för nästa budgetår ytterligare 38 professurer och laboraturer (motsv.). Medel
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beräknas dessutom för ett betydande antal andra lärartjänster för de filosofiska
fakulteternas del inom ramen för den s. k. universitetsautomatiken.
Utöver de professurer, som inrättas i överensstämmelse med tidigare princip
beslut eller genom omvandling från laboratur till professur föreslås för nästa bud
getår professurer i urologi (Umeå), teoretisk fysik (Lund), marin mikrobiologi
(Göteborg), tillämpad matematik och byggnadsfunktionslära (båda vid tekniska
högskolan i Stockholm) samt en laboratur i oral mikrobiologi (Göteborg). Vid
forskningsråden avses tillkomma två forskargrupper under ledning av profes
sor, nämligen vid statens råd för samhällsforskning i demografi och vid statens
naturvetenskapliga forskningsråd i molekylär cytogenetik. För budgetåret 1970/71
föreslås professurer i klinisk bakteriologi (Linköping), psykiatri (Umeå) och kemisk
reaktionsteknik (Chalmers tekniska högskola).
Genom den fortsatta utbyggnaden av universitet och högskolor tillförs forskningen
väsentligt ökade resurser. Därutöver föreslås anslagen till de statliga forskningsråden
inom utbildningsdepartementets område öka med mer än 21 milj. kr.
Totalt föreslås anslagen till högre utbildning och forskning för budgetåret 1969/
70 öka med ca 103 milj. kr. eller drygt 14 % exklusive lönekostnadspålägg för be
fintlig organisation och kostnader för lokalhyror. I vissa fall föreligger nu endast
preliminära beräkningar. I särskilda propositioner till 1969 års riksdag kommer
sålunda att läggas fram de närmare förslagen om — förutom organisationen av ut
bildningen vid filosofisk fakultet och om forskarutbildning och forskarkarriär —
anslagen till ibero-amerikanska institutet i Stockholm och till byggnadsverksamhet,
inredning och utrustning.

Vuxenutbildning
Utbyggnaden av vuxenutbildningen fortsätter i snabb takt. Av stor betydelse
är därvid försöksverksamheten med radio och television i utbildningen samt folk
bildningsarbetet med hänsyn till det stora antal människor som nås av dessa akti
viteter. Under budgetåret 1969/70 planeras en produktion av ca 950 radio- och
televisionsprogram, varav en växande del för vuxenutbildningsområdet. Dessa
program kan även utnyttjas inom folkbildningen som härigenom får en betydelse
full stimulans. Anslaget till studieförbunden föreslås höjt.
De statliga skolorna för vuxna i Norrköping och Härnösand kommer att ta emot
väsentligt fler studerande än tidigare. Det totala elevantalet för nästa läsår upp
skattas till ca 5 400 inklusive elever som bedriver studier med enbart brev-skol
undervisning.
I kommunernas skolväsende ingår nu vuxenutbildning för fackskola, gymnasium
och grundskolans högstadium. Ca 175 kommuner har innevarande år sådan utbild
ning, att jämföra med ca 30 under läsåret 1967/68. Elevantalet i de kommunala
vuxenskolorna, inklusive yrkesskolornas deltidskurser, beräknas till ca 100 000.
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Folkhögskolornas verksamhet fortsätter att expandera. Förslag kommer att läg
gas fram om lärarutbildning för bl. a. folkhögskolan.
Inom utbildningsdepartementet pågår utredningsarbete rörande principer och
former för ett statligt stöd till löntagarorganisationernas utbildningsverksamhet.

Studiesociala åtgärder
Vid 1964 års riksdag beslöts en omdaning av det studiesociala stödet. Reformen
har fått stor betydelse för demokratiseringen av utbildningsväsendet. Till årets
riksdag läggs fram förslag om förbättringar av studiestödet, främst för vuxna och
för barn till lägre inkomsttagare.
Utgifterna på budgeten för studiesociala ändamål fortsätter att stiga snabbt. För
nästa budgetår beräknas utgifterna uppgå till ca 1 300 milj. kr. Detta innebär en
ökning med 186 milj. kr., vilken beror dels på de aviserade reformerna, dels på
ett ökat antal studerande.

Sammanställning
Förslagen på driftbudgeten innebär anslagshöjningar med totalt 1 380 milj. kr.
medan kapitalbudgeten ökar med 173 milj. kr. Totalbeloppen på de olika bud
getavsnitten samt förändringarna i jämförelse med anslagen för innevarande bud
getår framgår av tabell 1. Som anges i not till tabellen har till innevarande års
anslag lagts lönekostnadspålägg och hyresersättningar för den nuvarande verk
samheten, vilket innebär att tabellens ökning utgör endast den reella ökningen.
Vidare har anslagsindelningen för budgetåret 1968/69 justerats för att motsvara
riksstatförslaget för 1969/70. Bland dessa förändringar märks bl. a. att anslagen
till Kungl. biblioteket förts från litt. B till litt. E. Vidare har överföringar skett till
andra huvudtitlar bl. a. i fråga om vidareutbildning av läkare som förts till femte
huvudtiteln.
I tabell 2 presenteras utvecklingen i fråga om fördelning på ändamål inom ut
bildningsdepartementets totalbudget fr. o. m. budgetåret 1963/64.
I de sammanställningar över personalen vid myndigheter m. m. som lämnas
under de olika anslagspunkterna i propositionen ingår, förutom tjänster enligt
personalförteckning m. m., även annan personal till det antal som motsvarar me
delsanvisningen.

1* — Bihang till riksdagens protokoll 1969.

1 saml.

Nr 1 Bil. 10
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Tab. 1. Sammanställning över anslagsförändringarna från 1968/69 inom utbild
ningsdepartementets verksamhetsområde (milj. kr.)
Driftbudgeten: Åttonde huvudtiteln
A. Utbildningsdepartementet m. m.....................
B. Allmänna kultur och bildningsändamål----a) Konst, litteratur, musik m. m....................
b) Arkiv, museer m. m...................................
c) Frivilligt folkbildningsarbete, ungdoms
verksamhet m. m.........................................
d) Högre konstnärlig utbildning...................
e) Radio- och TV-verksamhet.....................
C. Kyrkliga ändamål.............................................
D. Skolväsendet.....................................................
a) Centrala och regionala myndigheter m. m.
b) Pedagogiskt utvecklingsarbete.................
c) Det obligatoriska skolväsendet m. m. ...
d) Gymnasiala skolor m. m............................
e) Investeringsbidrag ....................................
E. Högre utbildning och forskning...................
a) Centrala myndigheter m. m......................
b) Universiteten m. m.....................................
c) Vissa högskolor m. m.................................
d) Gemensamt för universitet och hög
skolor .........................................................
e) Vissa forskningsändamål.........................
f) Inredning och utrustning.........................
F. Lärarutbildning ....................................
G. Vuxenutbildning .............................................
H. Studiesociala ändamål....................................
I. Internationellt-kulturellt samarbete .............
Totalt för driftbudgeten

Anvisat12
1968/69

Förslag
1969/70

Förändring”

19,3
250,6
110,6
50,8

21,4
271,5
120,6
53,8

+ 2,1
+ 20,9
+ 10,0
+ 3,0

35,2
24,0
30,0
9,2
3 812,1
57,3
11,3
2 412,6
1 055,3
275,6
917,5

39,7
25,7

7,4

8,8

672,1
18,4

749,8
21,5

+ 4,5
+
F7
+
1,8
- 0,2
+ 544.6
+ 3.5
+ 3,1
+ 397,1
+ 134,7
+ 6,1
+ 102,5
+
1,4
+ 77,7
+ 3,1

37,5
127,0
55,0
272,4
205,9
477,5
7,3

38,3
141,6
60,0
299,3
237,2
506,1
8,7

+
+
+
+
+
+
+

5 971,8

6 729,8

+ 758,0

31,8
9,0
4 356,7
60,8
14,4
2 809,7
1 190,0
281,7
1 020,0

0,8
14,6
5,0
26,9
31,3
28,6
1,4

Kapitalbudgeten
Statens affärsverksfonder....................................
Statens allmänna fastighetsfond .......................
Statens utlåningsfonder ......................................
Totalt för kapitalbudgeten

45,5
148,3
626,5

76,1
134,4
783,0

+ 30,6
- 13,9
+ 156,5

820,3

993,5

+ 173,2

Totalt för utbildningsdepartementet

6 792,1

7 723,3

+ 931,2

1 Medel på tilläggsstat har ej medtagits.
2 Till innevarande års anslag enligt riksstaten har för jämförelsens skull lagts lönekostnadspålägg och hyreskostnader för befintlig organisation. Ökningar till 1969/70 blir därmed i
denna tabell lägre än den formella anslagshöjning som i övrigt redovisas i denna bilaga av
propositionen.
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Tab. 2. Procentuell fördelning på ändamål inom utbildningsdepartementets total
budget1 jämte medelsanvisning, budgetåren 1963/64—1969/70
(löpande priser)
Ändamål
A. Utbildningsdepartementet ...................
B. Allmänna kultur
och bildningsändamål ..........................
C. Kyrkliga ändamål .
D. Skolväsendet .........
E. Högre utbildning
och forskning ....
F. Lärarutbildning . . .
G. Vuxenutbildning2 ..
H. Studiesociala ändamål ..........................
E. Internationellt kulturellt samarbete3..
Total medelsanvisning
milj. kr.......................

1963/64

1964/65

0,2

0,2

0,2

0,3

4,2
0,3
69,1

4,4
0,2
62,2

4,2
0,2
57,5

14,6
3,8
—

14,1
3,5

7,8
—
100

1965/66 1966/67 1967/68

1968/69

1969/70

0,3

0,3

0,3

4,1
0,2
59,1

4,8
0,2
58,8

4,7
0,1

4,7
0,1
56,4

15,7
3.9
—

15,2
3,9

14,7
4,3
—

15,5

4,0
3,0

14,9
3,9
3,1

15,4

18,3

17,2

16,6

16,2

16,5

—
100

—
100

—

0,1
100

0,1

100

0,1
100

100

56,2

2 857,1 3 431,2 4 298,4 4 652,5 5 461,1
6 792,1
7 723,3
1 Åttonde huvudtiteln samt motsvarande anslag på kapitalbudgeten; t. o. m. 1967/68 enligt
riksstaten.
2 T. o. m. 1967/68 ingår G i B och D.
3 T. o. m. 1966/67 ingår I i B.
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Utdrag av protokollet över utbildningsärenden, hållet inför Hans Maj:t
Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3 januari 1969.

Närvarande:
Statsministern Erlander, ministern för utrikes ärendena Nilsson, statsråden
Sträng, Andersson, Länge, Kling, Johansson, Holmqvist, Aspling,
Palme, Lundkvist, Gustafsson, Geijer, Myrdal, Odhnoff, Wickman,
Moberg.

Chefen för utbildningsdepartementet, statsrådet Palme, samt statsråden Odhnoff
och Moberg anmäler de frågor som gäller utgifterna för budgetåret 1969/70 inom
utbildningsdepartementets verksamhetsområde. Härvid anmäler departementsche
fen de på driftbudgeten under littera A, avsnitten Ba och Bb, punkterna B 49—54,
avsnitten Bd och Be, littera C, avsnitten Db och De, punkten E 45, avsnittet Ee,
littera G samt de på kapitalbudgeten under punkterna I: 1 samt II: 1—3 upptagna
frågorna, statsrådet Odhnoff de på driftbudgeten under punkterna B 44—48 upp
tagna frågorna samt statsrådet Moberg de på driftbudgeten under avsnitten Da,
Dd, De, Ea, Eb och Ec, punkterna E 39—44 och 46—48, avsnittet Ef, Uttera F,
H och I ävensom de på kapitalbudgeten under punkterna II: 4 samt IV: 1—4
upptagna frågorna. Föredragandena anför.
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Driftbudgeten
Åttonde huvudtiteln

A. Utbildningsdepartementet m. ni.
A 1. Utbildningsdepartementet
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag .........

6 000 2031
6 851 0001
8 734 000

1 Anslagen Utbildningsdepartementet: Avlöningar och Utbildningsdepartementet: Omkost
nader
Personal
Handläggande personal ......................................
Övrig personal.......................................................
A nslag
Avlöning till departementschefen .....................
Avlöningar till tjänstemän ................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation. .
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70. .
Ersättningar till expertis och tillfällig arbets
kraft .....................................................................
Sjukvård m. m.......................................................
Reseersättningar ...................................................
Expenser ................................................................
Publikationstryck .................................................

1968/69

Beräknad ändring 1969/70

68
63

+2
+1

131

+3

100 000
5 384 000

4 000
+
+ 359 000

—

726 000
23 000
75 000
393 000
150 000
6 851 000

+1 472 000
+ 31000
of.
of.
of.

+
+

7 000
10 000

+ 1883 000

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 8 734 000 kr.
Jag har därvid beräknat medel för bl. a. ytterligare två departementssekreterare/
kanslisekreterare och ett biträde.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Utbildningsdepartementet för budgetåret 1969/70 an
visa ett förslagsanslag av 8 734 000 kr.

A
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A 2. Kommittéer m. m.
1967/68 Utgift ........... 7 520 683
1968/69 Anslag ........... 9 000 000
1969/70 Förslag .... 12 200 000

Reservation ....................

1 180 292

Med hänsyn till kommittéverksamhetens beräknade omfattning nästa budgetår
bör anslaget räknas upp med 3,2 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Kommittéer m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett
reservationsanslag av 12 200 000 kr.

A 3. Extra utgifter
1967/68 Utgift ...............
1968/69 Anslag .............
1969/70 Förslag .............

509 478
450 000
500 000

Reservation..........................

15 867

Anslaget bör räknas upp med 50 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Extra utgifter för budgetåret 1969/70 anvisa ett reser
vationsanslag av 500 000 kr.

A
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B. Allmänna kultur- och bildnmgsändamål

a) Konst, litteratur, musik m. m.
Detta avsnitt i riksstaten omfattar en rad anslag som berör centrala fält för den
statliga kulturpolitiken. Riktlinjerna för de åtgärder som under en längre tid speg
lats i anslagen under detta avsnitt fastslogs i en programförklaring som godkändes
av 1961 års riksdag (prop. 1961: 56, SU 121, rskr 304). Dessa riktlinjer avsåg
bl. a. stöd till de konstnärliga yrkesutövarna i deras verksamhet såväl i direkt
form som genom ökad offentlig konsumtion av deras tjänster samt olika åtgärder
för att bredda kulturmiljön och uppnå effektivare kulturdistribution.
Enligt dessa riktlinjer har ökade anslag beviljats för stipendiestöd och för ut
byggnad av riksteaterverksamhet, rikskonsertverksamhet och försöksverksamhet
med riksutställningar. Särskilt den fortgående utbyggnaden av riksverlcsamheterna
får ses som ett viktigt medel för att åstadkomma en mer effektiv spridning och
breddning av kulturaktiviteterna.
Det kulturpolitiska reformarbetet har emellertid efter hand gett nya erfarenheter
och aktualiserat nya problemställningar. Några av dessa har kommit till uttryck
i direktiven till nyligen tillsatta utredningar rörande litteraturens och filmens vill
kor. Dessa har getts karaktär av branschutredningar med uppgift att fastställa hur
det kommersiellt organiserade kulturutbudet kan anses svara mot samhällets krav
på dessa områden.
Sedan år 1963 har en rådgivargrupp varit knuten till departementschefen för
allmänt samråd om kulturpolitikens utformning. Gruppen har saknat sekretariat och
inte haft i uppdrag att utarbeta förslag till åtgärder.
Denna grupp har genom Kungl. Majrts beslut den 29 november 1968 upphört
och ersatts av ett kulturråd. Detta har till uppgift att utreda och lägga fram förslag
om den långsiktiga inriktningen av den statliga kulturpolitiken. Det anges i beslutet
att kulturpolitikens uppgift är att främja ökad jämlikhet i samhället och att en ökad
integrering bör eftersträvas av kulturaktiviteterna med samhällets åtgärder på andra
områden. Rådet skall också undersöka samspelet mellan statliga, kommunala och
andra instanser på kulturområdet.
Slutligen uppdras åt rådet att utreda, hur de nuvarande statliga stödformerna för
olika grupper av kulturarbetare, såsom stipendier, konstnärsbelöningar m. m. fun
gerar och lägga fram de förslag som utredningsarbetet kan leda till.
I avvaktan på denna utredning har under anslaget Konstnärsstipendier medel
beräknats till ett antal nya stipendier till olika konstnärsgrupper. Vidare har medel
beräknats för att möjliggöra en generell höjning av beloppen för s. k. stora arbetsstipendier.

Ba
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B 1. Konstnärsstipendier
1967/68 Utgift .............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag .........

2 862 759
3 174 000
3 824 000

Reservation

........................

37 311

Enligt de av Kungl. Maj:t den 30 juni 1967 meddelade bestämmelserna angående
konstnärsstipendier fördelas stipendierna på fyra huvudgrupper avseende förfat
tare och översättare, konstnärer inom måleri m. m., tonsättare samt konstnärer i
övrigt. Stipendiemyndighet för författar- och översättarstipendiema är styrelsen
för Sveriges författarfond. För utdelning av stipendier till konstnärer inom måleri
m. m. svarar Akademien för de fria konsterna i samråd med Konstnärernas
riksorganisation. Stipendier åt tonsättare utdelas av Musikaliska akademiens sty
relse i samråd med Föreningen Svenska tonsättare. Stipendier åt konstnärer i övrigt
utdelas av en i särskild ordning tillsatt nämnd, konstnärsstipendienämnden, som
består av åtta ledamöter, förordnade av Kungl. Maj:t för ett år i sänder. Sju av
nämndens ledamöter utses efter förslag av Konstnärliga och litterära yrkesutövares
samarbetsnämnd.
Tre typer av stipendier utdelas, nämligen stora arbetsstipendier, små arbets- och
resestipendier samt stipendier av pensionskaralctär och tillfälliga bidrag. Stora ar
betsstipendier utgår med lägst 12 000 kr. och högst 15 000 kr. och små arbets
stipendier med lägst 4 000 kr. Stipendierna utdelas för ett år i sänder. Stipendiemyndigheterna har dock möjlighet att låta stort arbetsstipendium utgå under ytter
ligare högst fyra år i följd.1
1968/69

1.
2.
3.
4.

Stipendier
Stipendier
Stipendier
Stipendier

åt
åt
åt
åt

författare och översättare . .
konstnärer inom måleri m. m.
tonsättare ................................
konstnärer i övrigt ...............

Beräknad ändring 1969/70
StipendieDepartementsmyndighet
chefen

564 000
1 112 000
271 000
1 227 000

+
+1
+
+

336 000
888 000
29 000
350 000

+ 231 000
+ 230 000
+ 30 000
+ 159 000

3 174 000

+2 603 000

+ 650 000

Stipendiemyndigheterna
1. För gruppen författare och översättare begärs en allmän höjning av de stora
arbetsstipendiernas belopp till 15 000 kr. samt en ökning av antalet sådana stipen
dier från 42 till 60.
2. Den för gruppen konstnärer inom måleri m. m. begärda ökningen beräknas
bl. a. möjliggöra en ökning av de stora arbetsstipendierna samt stipendierna av
pensionskaraktär och tillfälliga bidrag. Stipendiemyndigheten påpekar att en ny
ligen företagen undersökning visar att konstnärerna i allmänhet lever under myc
ket knappa omständigheter. Undersökningen anger också, att hittills endast 5 %
av konstnärskåren erhållit statligt stipendium.
3. Den för gruppen tonsättare föreslagna ökningen erfordras för att bibehålla
stipendiernas värdenivå.
4. För gruppen konstnärer i övrigt begärs en höjning av stipendiebeloppen och
en ökning av antalet stipendier. En ökning av medelstilldelningen skulle bl. a. möj-
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liggöra ett ökat stöd till sådana konstnärer som inte tillhör något traditionellt konstnärsfack utan i sin ofta experimentbetonade produktion integrerar flera konstarter.
Departementschefen
Stipendiemyndigheterna har under flera år återkommit med krav på att de stora
arbetsstipendiema om 12 000 kr. skall höjas till 15 000 kr. för att kompensera
stipendiemottagarna för den allmänna kostnaasstegringen, sedan stipendiebeloppen
fastställdes år 1963. År 1967 fick stipendieorganen en möjlighet att dela ut sti
pendier om 15 000 kr. Medelstilldelningen, som i första hand avvägts för att medge
en ökning av antalet stipendier, har emellertid möjliggjort att endast ett begränsat
antal sådana stipendier kunnat utgå.
Jag anser att starka skäl talar för att samtliga stora arbetsstipendier höjs till
15 000 kr. Jag räknar av den anledningen för nästa budgetår med en ökning av
anslaget om 381 000 kr. För att dessutom medge en ökning av antalet stipendier
och ökade resurser för de mindre arbetsstipendiema, stipendierna av pensionskaraktär och de tillfälliga bidragen beräknar jag en ytterligare höjning av anslaget
med 269 000 kr. Sammanlagt bör anslaget höjas med 650 000 kr. Anslagshöj
ningens fördelning på olika lconstnärsgrupper framgår av sammanställningen.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Konstnärsstipendier för budgetåret 1969/70 anvisa ett
reservationsanslag av 3 824 000 kr.

B 2. Konstnärsbelöningar
1967/68 Utgift ...............
1968/69 Anslag .............
1969/70 Förslag .............

740 878
760 000
810 000

Enligt kungörelsen den 29 maj 1964 (nr 526) om konstnärsbelöningar (ändrad
1965: 172) kan till innehavare av konstnärsbelöning utses den som genom konst
närlig verksamhet, såsom skapande av litterära eller andra konstnärliga verk,
uppträdande som utövande konstnär eller i annan form gjort mycket betydande
insatser inom svenskt kulturliv. Beslut om utdelning av belöningarna fattas av
Kungl. Maj:t efter förslag av vederbörande stipendiemyndighet och skall avse ka
lenderår eller återstående del därav. Den som innehar konstnärsbelöning skall årli
gen under sin återstående livstid åter utses till innehavare av konstnärsbelöning,
om inte synnerliga skäl föranleder annat.
Konstnärsbelöning kan högst uppgå till fem gånger det basbelopp som enligt
lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om allmän försäkring gällde vid kalenderårets
ingång. Det för januari 1968 fastställda basbeloppet var 5 700 kr. Belöningens
maximibelopp för år 1968 uppgick således till 28 500 kr. Detta maximibelopp
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minskas med innehavarens årsinkomst upp till ett basbelopp och med 75 % av
årsinkomsten i övrigt.
Antalet konstnärsbelöningar är innevarande budgetår 115.
Departementschefen
För nästa budgetår räknar jag inte med någon ökning av antalet belöningar men
med hänsyn till den beräknade anslagsbelastningen bör anslaget höjas med 50 000
kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Konstnärsbelöningar för budgetåret 1969/70 anvisa ett
förslagsanslag av 810 000 kr.

B 3. Statens konstråd
1967/68 Utgift ...............
1968/69 Anslag .............
1969/70 Förslag .............

116 000
103 000
141 000

Statens konstråd har till uppgift att genom förvärv av konst till statens byggnader
verka för att konstnärliga värden införlivas med samhällsmiljön. Rådet skall ge
kommunala myndigheter råd och anvisningar om förvärv av konst till kommunala
byggnader och offentliga platser.
1968/69

Personal
Handläggande personal ......................................
Anslag
Löner, arvoden och andra ersättningar
a) Arvoden till konstrådets ledamöter m. fl. . .
b) Fast anställd personal....................................
Lönekostnadspålägg, beräknat belopp för be
fintlig organisation ..............................................
Sjukvård m. m........................................................
Reseersättningar ...................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror ....................................
b) Övriga expenser ...............................................

Beräknad ändring 1969/70
Statens
Departements
konstråd
chefen

1

of.

of.

36 000
53 000

+ 10 000
+ 2 000

+ 10 000
+ 4 000

+ 13 000

+ 13 000

of.

of.

+ 4 000

+ 7 000

3 800

+ 2 000
+ 8 000

+ 2 000
+ 2 000

103 000

+39 009

+ 38 000

200
10 000

_

Statens konstråd
1. Löne- och prisomräkning m. m. ( + 29 000 kr., varav för lönekostnadspålägg
och lokalhyror 15 000 kr.).
2. Rådet räknar med ett ökat antal sammanträden ( + 4 000 kr.).
3. För katalogisering och inventering m. m. behövs tillfällig arbetskraft ( + 6 000
kr.).
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Departementschefen
Vid anmälan av anslaget Förvärv av konst för statens byggnader m. m. avser jag
att föreslå en ändring av instruktionen för rådet som innebär en utvidgning av
rådets uppgifter.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att till Statens konstråd för budgetåret 1969/70 anvisa ett för
slagsanslag av 141 000 kr.

B 4. Förvärv av konst för statens byggnader m. m.
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag .........

1 859 1461
2 000 0001
2 200 000

1 Anslaget Förvärv av konst för statens byggnader

Från anslaget bekostas sådana förvärv av konst till statens byggnader som be
slutas av statens konstråd. Förvärven kan avse dels konst som särskilt beställts i
anslutning till olika byggnadsverk, dels stafflikonst, skulptur, grafik m. m. För
varje budgetår fastställs en kostnadsram för de beställningar som konstrådet har
rätt att göra under budgetåret. Ramen för konstbeställningar under innevarande
budgetår är fastställd till 2,2 milj. kr.
Statens konstråd
Enligt instruktionen den 3 december 1965 (nr 746) för statens konstråd har
rådet till uppgift att genom förvärv av konstnärliga arbeten till statens byggnader
verka för att konstnärliga värden införlivas med samhällsmiljön. Rådet konstaterar
att kravet på en estetiskt stimulerande miljö inte bara i de mera representativa lo
kalerna utan också i vanliga arbetslokaler under senare år blivit allt starkare. Rå
det har också åt vissa ämbetsverk skaffat konst för flertalet tjänsterum, sammanträdesrum, korridorer och andra utrymmen. Bl. a. mot denna bakgrund har rådets
verksamhet kommit att i stället för väggfast konst och monumentalkonst i allt större
utsträckning omfatta stafflikonst, mindre skulpturer, textilkonst, grafik och teck
ningar.
F. n. kan rådet enligt sin instruktion endast skaffa konst för byggnader som
ägs av staten. En rad statliga institutioner är dock inrymda i förhyrda lokaler och
har till följd därav inte kunnat få konst genom konstrådets försorg. Instruktionen
bör därför ändras så att rådet ges möjligheter att förvärva konst även till av sta
ten förhyrda lokaler.
Rådet föreslår att ramen för konstbeställningar höjs till 2,6 milj. kr. Medels
behovet beräknas bl. a. med hänsyn till ökade utgifter för tidigare gjorda beställ-
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ningar öka från nu beräknat belopp av 2 milj. kr. till 2,5 milj. kr. Till stöd för
förslaget om en ökad beställningsram hänvisar rådet till att material- och tillverk
ningskostnader för konstverk under de senaste åren ökat i långt hastigare takt än
de genomsnittliga levnadskostnaderna. Vad beträffar omfattningen av den plane
rade statliga nybyggnadsverksamheten under nästa budgetår hänvisar rådet till
uppgifter från byggnadsstyrelsen och fortifikationsförvaltningen, enligt vilka ifråga
varande investeringsutgifter beräknas uppgå till sammanlagt 725 milj. kr.
Departementschefen
Konstrådet har f. n. befogenhet att anskaffa konst endast för institutioner som
inryms i byggnader som ägs av staten. Rådet förordar nu att det skall få möjlighe
ter att förvärva konst även till institutioner som är förlagda till förhyrda lokaler.
Jag kan ansluta mig till rådets uppfattning i detta hänseende. En förutsättning för
att konst skall kunna anskaffas för förhyrda lokaler bör vara att förhyrningen är
av mera permanent natur.
För nästa budgetår bör ramen för konstbeställningar fastställas med oförändrat
belopp. Medelsbehovet beräknar jag till 2,2 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att
a) bemyndiga Kungl. Maj:t att medge statens konstråd att
under budgetåret 1969/70 beställa konst för högst 2 200 000 kr.,
b) till Förvärv av konst för statens byggnader m. m. för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 2 200 000 kr.

B 5. Ersättning åt författare m. fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek
m. m.
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag...........

3 039 050
2 905 000
3 260 000

Ur anslaget utgår ersättning åt författare m. fl. för utlåning av deras verk ge
nom bibliotek (nu 2 665 000 kr.) samt åt författare och översättare för utnyttjande
av deras verk i form av talböcker och taltidningar (nu 240 000 kr.).
Gällande bestämmelser om biblioteksersättning återfinns i kungö
relsen den 23 november 1962 (nr 652) angående Sveriges författarfond (ändrad
1966: 133). Ersättning utgår för utlåning genom stifts- och landsbibliotek, länsbib
liotek, folkbibliotek och skolbibliotek av svenska litterära verk i original och litte
rära verk i svensk översättning. Ersättning utgår för sådana verk även om de ingår
i bibliotekens referenssamlingar och inte lånas ut.
Från detta anslag överförs årligen till Sveriges författarfond ett belopp motsva
rande 6 öre för lån och 24 öre för referensexemplar av originalverk samt 2 öre
för lånt och 8 öre för referensexemplar av översatta verk. Av fondens medel utgår
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individuell ersättning till svenska originalförfattare, s. k. författarpenning, som mot
svarar hälften av grundbeloppet för originalverk med vissa begränsningar för för
fattare med höga utlåningssiffror. Återstoden av fonden, den s. k. fria delen, an
vänds efter bestämmande av författarfondens styrelse till pensioner, understöd, sti
pendier och andra för författare, översättare m. fl. gemensamma ändamål. Fr. o. m.
innevarande budgetår utgår även från fondens fria del fyra stipendier om 5 000
kr. till författare i de övriga nordiska länderna.
Ersättning åt författare och översättare för framställning av deras verk i form
av talböcker och taltidningar fördelas av Fria litterära yrkesutövar
nas centralorganisation (Flyco) enligt vissa av organisationen fastställda grunder.
Styrelsen för Sveriges författarfond
Dispositionen av de medel som inflyter till fonden i form av bibliotekser
sättning och styrelsens förslag för nästa budgetår framgår av följande sam
manställning.
Ändamål

Författarpenningar ...........................
Stipendier
a) Långtidsstipendier .......................
b) Punktstipendier .............................
Belöningar ..........................................
Pensioner ............................................
Organisationsbidrag ...........................
Statistik, administration, expenser .

1966/67

1967/68

1968/69

1969/70
Styrelsens
förslag

750 000

770 000

790 000

1 700 000

374 000
637 000
149 000
512 000
168 000
136 000

442 500
588 600
114 000
523 500
180 000
137 600

480 000
607 000

1 200 000

2 726 000

2 756 200

1 700 000

120 000

200 000

560 000
203 000
140 000

1 300 000
250 000
150 000

2 900 000

6 500 000

Styrelsen understryker behovet av ökade medel till långtidsstipendier, pensioner
och punktstipendier. Bl. a. hänvisar styrelsen till att det finns ett stort antal för
fattare och översättare som på grund av låga inkomster och nedsatt arbetsförmåga
är i behov av pensioner. Pensionsbelopjpen bör vidare räknas upp. Antalet ansök
ningar om punktstipendier har under de senaste åren ökat kraftigt, men det stora
flertalet har måst avslås på grund av bristande resurser.
För att en ökning av antalet långtidsstipendier och pensioner samt punktstipen
dier skall kunna ske och för att dessas och författarpenningarnas belopp skall
kunna ökas, bör biblioteksersättningens grundbelopp höjas till 12 öre för lån och
48 öre för referensexemplar av originalverk samt till 6 öre för lån och 24 öre för
referensexemplar av översatta verk.
Styrelsen räknar med att det totala antalet boklån, som år 1967 uppgick till
55,5 milj., under år 1969 kommer att stiga till 58 milj. Antalet volymer i bib
liotekens referenssamlingar uppskattas öka från 2,4 milj. år 1967 till 2,6 milj.
exemplar under år 1969.
Enligt styrelsens uppfattning bör de nordiska författarstipendierna inte utgå ur
den biblioteksersättning som tillkommer svenska författare, varför särskilda medel
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bör anvisas för ändamålet. Medelsbehovet i detta avseende beräknas till 22 000
kr., varav 2 000 kr. för bestridande av kostnader för sakkunniggranskning.
Fria litterära yrkesutövarnas centralorganisation (Flyco)
Flyco föreslår att biblioteksersättningens grundbelopp höjs till 25
öre för lån av originalverk och 10 öre för lån av översatt verk. För bruk av refe
rensexemplar föreslås en höjning till 1 kr. resp. 50 öre. Organisationen anser att
möjlighet skulle skapas att ersätta författarna på lönebasis, om fonden tillfördes
belopp motsvarande den föreslagna grundersättningen. Liksom styrelsen för Sveri
ges författarfond anser Flyco det oriktigt att de nordiska författarstipendierna skall
belasta författarfondens fria del.
På grundval av en uppskattning av talboks - och taltidningsframställningen under nästa budgetår beräknas medelsbehovet för ersättning åt
författare och översättare till 215 000 kr. Vidare föreslås en höjning av ersätt
ningen från 1:25 kr. till 1: 65 kr. per halvtimme, som kompensation för dess
minskade realvärde, vilket medför en merkostnad av 40 000 kr. För administra
tionskostnader begärs oförändrat 5 000 kr. Sammanlagt föreslås en ökning av
det nu utgående beloppet av 240 000 kr. med 20 000 kr.
Departementschefen
Jag vill inledningsvis erinra om att den år 1968 tillsatta utredningen rörande lit
teraturstöd m. m. har i uppdrag att bl. a. se över de nuvarande statliga insatser som
berör författarnas inkomster.
Då jag inte kan förorda någon ökning av biblioteksersättningens grundbelopp
räknar jag endast med den ändring av medelsbehovet för detta ändamål som sam
manhänger med ökad utlåning.
För ersättning åt författare och översättare för framställning av deras verk i
form av talböcker och taltidningar beräknar jag ett oförändrat belopp, eller
240 000 kr. Inom ramen för detta belopp är det möjligt att företa en viss höjning
av ersättningen.
Anslaget bör höjas med sammanlagt 355 000 kr. Jag hemställer, att Kungl.
Maj:t föreslår riksdagen
att till Ersättning åt författare m. fl. för utlåning av deras verk
genom bibliotek m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett för
slagsanslag av 3 260 000 kr.

B 6. Statens biografbyrå
1967/68 Utgift .............
1968/69 Anslag .............
1969/70 Förslag ...........

353 3051
350 0001
462 000

1 Anslagen Statens biografbyrå: Avlöningar och Statens biografbyrå: Omkostnader
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Statens biografbyrås uppgift är att pröva frågor om godkännande av film som
är avsedd att visas vid biografföreställnäng. Till byrån är som rådgivande organ
knutet statens filmgranskningsråd. Biografbyråns ställning och organisation utreds
av filmcensurutredningen (direktiv se 1965 års riksdagsberättelse s. 296). Utred
ningen väntas lägga fram sina förslag i början av år 1969.
1968/69

Personal
Handläggande personal ....................................
Övrig personal.......................................................
Anslag
Avlöningar till tjänstemän ................................
Lönekostnadspålägg, beräknat belopp för be
fintlig organisation ..............................................
Arvoden och särskilda ersättningar ...............
Sjukvård m. m........................................................
Reseersättningar ...................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror ....................................
b) Bränsle, lyse och vatten ................................
c) Övriga expenser ............................................

Beräknad ändring 1969/70
Statens
Departements
biografbyrå
chefen

1
8
9

of.
of.
of.

of.
of.
of.

314 000

+ 16 700

+ 17 000

_

+ 76 000
of.
of.
+
300

+ 76 000
of.
of.
of.

+ 20 000
of.
- 1 000

+ 20 000
of.
- 1 000

+ 112 000

+ 112 000

16 000
700
400

_
1 100
17 800
350 000

Statens biografbyrå
Nedgången i filmtillförseln till biografbyrån har i förening med andra omständig
heter, främst löneutvecklingen, gjort att biografbyrån inte längre, som avsetts, är
självfinansierande. Förslag om reviderad taxesättning har underställts Kungl. Maj:t,
som ännu inte tagit ställning till frågan. Den för nästa budgetår föreslagna ökningen
av anslaget beror endast på löne- och prisomräkning m. m. (+112 000 kr., varav
för lönekostnadspålägg och lokalhyror 96 000 kr.).
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att till Statens biografbyrå för budgetåret 1969/70 anvisa ett
förslagsanslag av 462 000 kr.

B 7. Teater- och orkesterrådet
1967/68 Utgift ...............
1968/69 Anslag .............
1969/70 Förslag .............

260 584
303 000
383 000

Teater- och orkesterrådet har tillsyn över det statsunderstödda teaterväsendet,
rikskonsertverksamheten, den statsundersödda yrkesmässiga orkesterverksamheten
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samt den statliga sceniska utbildningen. Rådet har ansvar för utnyttjandet av Södra
teatern, som år 1966 förvärvades av staten. Verksamheten vid teatern finansieras
dels med viss del av de inkomster som inflyter genom uthyrning av teatern, dels
med ett särskilt anslag om 200 000 kr. från anslaget Bidrag till särskilda kulturella
ändamål.
1968/69

Personal
Handläggande personal
Övrig personal ..........
Anslag
Löner, arvoden och andra ersättningar
a) Teater- och orkesterrådets ordförande och
övriga ledamöter ............................................
b) Fast anställd personal ....................................
c) Expertis och tillfällig arbetskraft ...............
Lönekostnadspålägg, beräknat belopp för be
fintlig organisation ..............................................
Sjukvård m. m........................................................
Reseersättningar ...................................................
därav utrikes tjänsteresor ..............................................

Expenser
a) Beräknade lokalhyror ....................................
b) Bränsle, lyse och vatten ................................
c) Övriga expenser ............................................
Kostnader för inträdesprov vid statens scensko
lor ..........................................................................

Beräknad ändring 1969/70
Teater- och
Departements
orkesterrådet
chefen

2
1

of.
of.

of.
of.

3

of.

of.

28 000
124 000
45 000

of.
+ 9 000
+ 40 000

of.
+ 7 000
+ 25 000

+ 31000
of.
+ 3 200
of.

+ 31 000
of.
+ 3 000
of.

+ 2 300
+
500
+ 11000

+
+
+

2 000
1 000
6 000

75 000

+ 10 000

+

5 000

303 000

+ 107 000

+ 80 000

_
1 000
16 000
2 000

_
—

14 000

Teater- och orkesterrådet
1. Löne- och prisomräkning m. m. ( + 51 000 kr., varav för lönekostnadspålägg
och lokalhyror 33 300 kr.).
2. Med hänsyn till bl. a. det omfattande utredningsarbete som pågår inom rådet
behövs ytterligare medel för ersättning till tillfällig expertis och biträdespersonal
( + 37 000 kr.).
3. Kostnaderna för inträdesprov vid statens scenskolor kommer att öka till följd
av höjda timarvoden för jurymedlemmar m. m. ( + 6 300 kr.).

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att till Teater- och orkesterrådet för budgetåret 1969/70 an
visa ett förslagsanslag av 383 000 kr.
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B 8. Bidrag till Operan och Dramatiska teatern
1967/68 Utgift .........
1968/69 Anslag ....
1969/70 Förslag ....

33 682 4891
33 839 0001
38 831 000

1 Anslaget Bidrag till de kungl. teatrarna

Operan och Dramatiska teatern bedriver sin verksamhet i aktiebolagsform. Var
dera teaterstyrelsen består av fem ledamöter, av vilka Kungl. Maj:t utser tre, där
ibland ordföranden.
Fr. o. m. den 1 juli 1968 regleras förhållandet mellan staten och teaterbolagen
genom nya avtal som ersätter tidigare ingångna avtal om upplåtelse av teaterbygg
naderna samt de av Kungl. Maj:t fastställda reglementena. Enligt avtalen står
bolagen under tillsyn av teater- och orkesterrådet. Respektive bolag skall ha en
av Kungl. Maj:t utsedd teaterchef som svarar för den konstnärliga verksamheten.
Bolagen förbinder sig att samarbeta med varandra och med Svenska riksteatern.
Staten svarar genom byggnadsstyrelsen för att bolagen erhåller de lokaler som
fordras för teaterverksamheten.
De av Kungl. Maj:t meddelade föreskrifterna för anslaget anger att detta skall
disponeras enligt en av Kungl. Maj:t för vardera teatern fastställd inkomst- och utgiftsstat. I denna motsvarar det statliga bidraget den inkomst som jämte biljettin
täkter m. m. erfordras för att täcka utgifterna.
De för budgetåret 1967/68 anvisade statsbidragen till Operan och Dramatiska
teatern uppgick — inklusive medgivna överskridanden på grund av inträffade löne
höjningar och andra automatiska kostnadsökningar — till 22 803 000 kr. resp.
10 223 000 kr. Teatrarnas bokslut visar att på utgiftsstaterna vissa poster över
skridits utöver vad som medgetts, medan utgifterna under andra poster blivit
mindre än beräknat. Enligt bokslutet för Operan kommer utgifterna med ca 82 000
kr. att understiga det beräknade statsbidraget inklusive medgivna överskridanden,
medan inkomsterna har överstigit det i staten beräknade beloppet. De utgifter
som belastar Dramatiska teaterns statsbidragspost kommer att bli ca 1 318 000
kr. högre än det beräknade statsbidraget inklusive medgivna överskridanden, vil
ket huvudsakligen beror på att teaterns recettinkomster blivit avsevärt lägre än be
räknat.
Operan gav under spelåret 1967/68 293 föreställningar, vari även ingick före
ställningar och konserter på andra scener, särskilt vid Drottningholmsteatern. An
talet premiärer eller andra nyuppsättningar uppgick till 12. Genomsnittligt har
76 % av platserna varit belagda. Antalet besökare vid Operans föreställningar
uppgick till ca 231 000.
Dramatiska teatern hade under samma spelår 16 premiärer, 6 vid stora scenen
och 10 vid lilla scenen, och sammanlagt 568 föreställningar, vilket innebär en
minskning i förhållande till föregående spelår med 59 föreställningar. Sammanlagt
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ca 225 000 personer besökte teaterns föreställningar, vilket innebär en belägg
ning med 70 % av platserna vid stora scenen och 68 % vid lilla scenen.
Operan
1968/69

Personal
Artistpersonal .......................................................
Teknisk och övrig personal................................
Statsbidragsberäkning
Utgifter
Löner, arvoden m. m.
a) Styrelse och teaterledning ............................
b) Artistpersonal, teknisk och övrig personal..
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation..
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70..
Sjukvård m. m........................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror ....................................
b) Bränsle, lyse och vatten ................................
c) Övriga expenser .............................................
Övriga utgifter
a) Inredning och utrustning av byggnaden . .
b) Materiel m. m. för teaterverksamheten ....
c) Ersättningar till författare och översättare. .
d) Gästspelsutbyten, gästartister .......................
e) Reklam .............................................................
f) Diverse utgifter, inklusive Dansmuseet ....

340
331

+24
+ 31

671

+ 55

+ 6
+ 7
+ 13

185 000
20 510 000

+ 25 000
+2 164 000

+ 25 000
+ 1207 000

2 010 0001
70 000

+ 2 590 000
+ 300 000
of.

+ 2 590 000
+ 120 000
of.

—
280 000
260 000

+ 700 000
of.
+ 240 000

+ 910 000
of.
+ 40 000

+
+
+
+
+
+

+ 25 000
+ 215 000
+ 80 000
+ 35 000
+ 25 000
+ 50 000
+ 5 322 000

175 000
1 160 000
250 000
675 000
510 000
378 000
26 463 000

Inkomster
Recetter ..................................................................
Programförsäljning, reklam m. m.....................
Turnéteaterverksamhet m. m...............................
Räntor ....................................................................
Kommunala anslag .............................................
Statsbidrag ............................................................

Beräknad ändring 1969/70
Operan
Teater- och
orkesterrådet

3 000 000
150 000
675 000
250 000
300 000
22 088 000
26 463 000

650 000
550 000
80 000
425 000
90 000
202 000

+ 8 016 000

+
—

of.
25 000
50 000
of.
of.
+ 8 041 000

+
+

+ 8 016 000

+5 322 000

of.
25 000
50 000
50 000
of.
+ 5 297 000

1 Motsvarar den i Operans stat för budgetåret 1968/69 uppförda posten till arbetsgivaravgif
ter

Operan
1. Allmänna kostnadsstegringar ( + 4 434 000 kr., varav för individuella löne
justeringar 220 000 kr. samt för merkostnader för socialavgifter m. m. och lokalhy
ror 3 290 000 kr.).
2. Teaterns artistpersonal bör förstärkas bl. a. till följd av den plane
rade verksamheten vid en annexscen i den s. k. Rotundan. Teatern bör få möjlig
het att ha heltidsanställda musik- och balettchefer. Vidare föreslås utökning med
bl. a. två regissörer, en biträdande kormästare, tre sångsolister, fyra dansare och
två balettinstruktörer samt — med deltidsanställning — tjugo korister, en balett
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pedagog och en musikrepetitör. Dessutom föreslås en förstärkning av hovkapellet
med en konsertmästare och fyra kapellister. (+1 133 000 kr.)
3. Den tekniska personalen föreslås utökad med sexton anställda
framför allt med hänsyn till en avtalsreglerad arbetstidsförkortning ( + 406 000
kr.).
4. Personalen i övrigt bör förstärkas med åtta anställda. Vidare bör
en särskild arbetsgrupp för påklädning organiseras. (+ 405 000 kr.)
5. Fr. o. m. innevarande budgetår svarar byggnadsstyrelsen såväl för det yttre
som det inre underhållet av teaterbyggnaden. Teatern ansvarar emellertid fort
farande för den teatertekniska utrustningen. Under posten för inredning och
utrustning av byggnaden begärs medel för bl. a. inspicient- och ljudteknikerutrustning samt för ridåmaskineri och rundhorisont. (+ 625 000 kr.)
6. I övrigt föreslås ökade medel för bl. a. ersättning av materiel för teaterverk
samheten och för ambulerande skolteaterverksamhet samt föreställningsverksamhet
hos institutioner och organisationer. De medel som för innevarande budgetår an
visats för gästspelsutbyten och gästartister är enligt teaterns mening otillräckliga.
På inkomstsidan räknas med ett visst intäktsbortfall. (+1 038 000 kr.)
Teater- och orkesterrådet
1. Rådet beräknar ett lägre belopp för allmänna kostnadsstegringar än teatern
( + 4 254 000 kr., varav för individuella lönejusteringar 220 000 kr. samt för mer
kostnader för socialavgifter m. m. och lokalhyror 3 500 000 kr.).
2. Rådet anser en viss förstärkning av artistpersonalen motiverad.
Bl. a. tillstyrks teaterns förslag angående heltidsanställda musik- och balettchefer,
en biträdande kormästare samt ytterligare sångsolister. (+ 473 000 kr.)
3. Beträffande den tekniska personalen anför rådet, att kostnads
ökningen med anledning av bl. a. arbetstidsförkortning i viss mån bör kunna
mötas med rationaliseringar. Kungl. Maj:t har uppdragit åt rådet att utreda
Operans och Dramatiska teaterns behov av verkstäder och i avvaktan på resul
tatet av denna utredning vill rådet inte förorda en mer omfattande utvidgning av
verksamheten och personalen. (+ 166 000 kr.)
4. Rådet tillstyrker en viss förstärkning av den övriga personalen
(+ 168 000 kr.).
5. I övrigt förordas en viss ökning av bidraget för att bl. a. möjliggöra ökad
skolteaterverksamhet och föreställningsverksamhet hos institutioner och organisa
tioner. Teaterns inkomstberäkning godtas till en del. (+ 236 000 kr.)
Dramatiska teatern
1968/69

Personal
Artistpersonal ............................................ ..............
Teknisk och övrig personal..................... .........

Beräknad ändring 1969/70
Dramatiska
Teater- och
teatern
orkesterrådet

102

+ 10

229
331

6
+ 16
+

+5
of.
+5
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Statsbidragsberiiknmg

1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Dramatiska
teatern

Utgifter
Löner, arvoden m. m.
a) Styrelse och teaterchef....................................
b) Artistpersonal, teknisk och övrig personal..
Lönekostnadspålägg, beräknat belopp för be
fintlig organisation .............................................
Sjukvård m. m........................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror ....................................
b) Bränsle, lyse och vatten................................
c) Övriga expenser .............................................
Övriga utgifter
a) Inredning och utrustning av byggnaden ..
b) Materiel m. m. för teaterverksamheten----c) Ersättning till författare och översätttare . .
d) Gästspelsutbyten, gästartister........................
e) Reklam ............................................................
f) Skolteaterverksamhet ....................................
g) Diverse utgifter ...............................................

90 000
10 807 000
1 075 000’
25 000

120 000
810 000
250 000
10 000
540 000
350 000
224 000

14 544 000

Inkomster
Recetter ...........................................
Programförsäljning, reklam m. m,
Räntor .............................................
Hyror ...............................................
Statsbidrag ......................................

2 500
194
80
19
11 751

7 000
7 000

+

7 000
7 000

+

865 000

+ 1 184 000

of.

of.

+

6 000

of.

+

68 000

20 000

+

70 000

_
126 000
117 000

Teater- och
orkesterrådet

_

+ 390 000
of.
+
+
+
+

90 000
110 000
50 000
6 000

+

+

+
+
+
+
+
+

175 000

10 000
125 000

of.
90
25
50
6

000
000
000
000

+ 1655 000

+1 685 000

of.
of.
of.
of.

of.
of.
of.
of.

000
000
000
000
000

+1 655 000

+ 1 685 000

14 544 000

+ 1 655 000

+ 1 685 000

1 Motsvarar den i Dramatiska teaterns stat för budgetåret 1968/69 uppförda posten till ar
betsgivaravgifter

Dramatiska teatern
1. Allmänna kostnadsstegringar ( + 871 000 kr., varav för merkostnader för
socialavgifter m. m. 865 000 kr.).
2. Genom överföring av medel för extra personal till fast anställd personal kan
en viss personalförstärkning ske. Utrymme för individuella lönejusteringar (100 000
kr.) kan även åstadkommas genom denna omföring. (— 7 000 kr.)
3. I övrigt begärs ökade medel för bl. a. utbyte med utländska teatrar samt
för modernisering av teaterns ljudsystem och inrättande av en smedja (+ 791 000
kr.).
Teater- och orkesterrådet
1. Rådet beräknar ett högre belopp för allmänna kostnadsstegringar än teatern
( + 1 471 000 kr., varav för merkostnader för socialavgifter m. m. och lokalhyror
1 359 000 kr.).
2. Den av teatern föreslagna omfördelningen av medel inom posten till av
löningar m. m. tillstyrks (— 7 000 kr.).
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3. Förslagen om ökade medel tillstyrks till viss del, bl. a. i vad avser utbyte med
utländska teatrar och modernisering av teaterns ljudsystem ( + 221 000 kr.).

Departementschefen
Vid en granskning av hur det statligt stödet till teaterverksamhet f. n. fördelas vi
sar det sig att ungefär två tredjedelar av de sammanlagda statsbidragsbeloppen går
till teaterverksamhet i de tre största städerna och endast en tredjedel till landet i öv
rigt. Vid en avvägning av hur resurserna bör fördelas för nästa budgetår finner jag
att det mot denna bakgrund är rimligt att de ökningar, som kan komma i fråga
i första hand kommer turnéteaterverksamheten till del. Jag räknar således med att
Operan och Dramatiska teatern bör få stöd endast i sådan omfattning att verk
samheten kan bedrivas i huvudsakligen samma omfattning och med samma kvali
tet som f. n. Jag kan därför inte tillstyrka förslag från de båda teatrarna om utökad
personal eller förbättrade resurser av annat slag. Inte heller kan jag förorda en ök
ning av statsbidraget som helt kompenserar kostnadsstegringar inklusive individu
ella lönejusteringar. En viss mycket begränsad utgiftsminskning blir i stället nöd
vändig. Av budgettekniska skäl kommer dock utgiftsramarna för teatrarna att öka
på grund av att fr. o. m. nästa budgetår medel bör beräknas under anslaget för lo
kalhyror samt för hela kostnaden för socialavgifter och allmän arbetsgivaravgift.
Jag beräknar i fråga om Operans utgifter merkostnaderna för socialavgifter och
allmän arbetsgivaravgift till 2 550 000 kr., för lokalhyror 910 000 kr. och för vissa
ökade kostnader för löner 255 000 kr. Stiftelsen Dansmuseifonden har tagit upp
frågan om att föra över huvudmannaskapet för Dansmuseet från Operan till stif
telsen. Med hänsyn härtill finner jag det lämpligt att det bidrag till Dansmuseet
som hittills utgått ur Operans stat i stället beräknas under anslaget Bidrag till vissa
museer och arkiv. Jag beräknar med anledning därav en minskning av anslaget
med 40 000 kr. Dessutom beräknar jag en ytterligare utgiftsminskning om 53 000
kr. Vad beträffar Operans inkomster räknar jag med en ökning av inkomsterna av
programförsäljning m. m. och räntor med sammanlagt 100 000 kr.
För Dramatiska teatern beräknar jag merkostnaderna för socialavgifter och all
män arbetsgivaravgift till 1 135 000 kr. och för lokalhyror till 175 000 kr. Med
hänvisning till vad jag inledningsvis sagt räknar jag å andra sidan med en utgifts
minskning under anslaget med 40 000 kr. Med hänsyn till att recettinkomsterna
under budgetåret 1967/68 avsevärt understeg det i staten beräknade beloppet fin
ner jag det motiverat att räkna med en minskning med 200 000 kr. av dessa in
komster i förhållande till beloppet i staten för innevarande budgetår.
Gällande löneavtal för samtliga vid teatrarna anställda personalkategorier lö
per ut den 30 juni 1969. Överskridanden av detta anslag kan bli aktuella med hän
syn till kostnadsökningar genom de nya avtal som kommer att träffas.
Den redovisade beräkningen av Operans och Dramatiska teaterns medelsbehov
innebär en sammanlagd ökning av detta anslag med 4 992 000 kr. Statsbidraget till
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Operan ökar enligt denna beräkning med 3 522 000 kr. till 25 610 000 kr. och till
Dramatiska teatern med 1 470 000 kr. till 13 221 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Bidrag till Operan och Dramatiska teatern för budget
året 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 38 831 000 kr.

B 9. Bidrag till Svenska riksteatern

1967/68 Utgift .........
1968/69 Anslag ___
1969/70 Förslag ___

15 207 0001
17 514 0001
21 814 000

1 Anslaget Bidrag till turnéteaterverksamhet

Ur anslaget Bidrag till turnéteaterverksamhet utgick ursprungligen bidrag till de
två turnéteaterföretagen Riksteatern och Svenska teatern AB. År 1966 tillkom Riksteatern-Svenska teatern genom att de tidigare företagen överlät driften till ett
gemensamt företag. Under en övergångsperiod, som avslutades i och med utgången
av år 1967, reorganiserades det sammanslagna turnéteaterföretaget. Teaterns
högsta organ, kongressen, kommer år 1970 att ta ställning till teaterns centrala och
lokala organisation på grundval av förslag från en stadge- och organisationskom
mitté. Teatern leds nu av en styrelse med 15 ledamöter av vilka Kungl. Maj:t utser
ordförande och ytterligare fem ledamöter. Den 1 juli 1968 ändrades företagets
namn till Svenska riksteatern.
De av Kungl. Maj:t meddelade föreskrifterna för anslaget till bidrag till turné
teaterverksamhet anger att detta skall disponeras enligt en av Kungl. Maj:t fast
ställd inkomst- och utgiftsstat. I denna motsvarar det statliga bidraget den inkomst
som jämte gager från arrangörer, medlemsavgifter m. m. erfordras för att täcka
utgifterna.
För budgetåret 1967/68 anvisades till Riksteatern-Svenska teatern ett statligt
bidrag av 13 567 000 kr. Kungl. Maj:t har vidare medgett överskridanden med
sammanlagt 3 210 000 kr., varav 1 640 000 kr. på grund av avtalsenliga löneök
ningar. Det sedermera under hösten 1968 ingivna bokslutet visar att vissa poster
överskridits med ytterligare sammanlagt ca 949 000 kr. I skrivelse i april 196&
har Riksteatern-Svenska teatern begärt att, på grund av andra omständigheter
än avtalsenliga löneökningar o. d., ett belopp om 2,5 milj. kr. skulle ställas till
dess förfogande utöver det bidrag som skulle komma att anvisas i riksstaten för
innevarande budgetår. Frågan om ytterligare överskridande av statsbidraget för
budgetåret 1967/68 samt om ytterligare bidrag till verksamheten innevarande bud
getår kommer att tas upp vid anmälan angående utgifter på tilläggsstat II till riks
staten för innevarande budgetår.
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Riksteatern-Svenska teatern har under spelåret 1967/68 framfört 2 894 före
ställningar. Publiksiffran var omkring 871 000. Den egna produktionen omfattade
50 program.
1968/69

Personal
Artistpersonal
Teknisk personal .
Övrig personal . . .
Statsbidragsberäkning
Utgifter
Löner, arvoden m. m.
a) Styrelse och direktion ....................................
b) Artistpersonal, administrativ och övrig per
sonal ................................................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation. .
b) Beräknad ändring till 1969/70 ...................
Sjukvård m. m. .....................................................
Kostnader för köpta turnéföreställningar ....
Expenser ................................................................
Övriga utgifter
a) Materiel m. m..................................................
b) Rese- och transportkostnader.......................
c) Reklam m. m....................................................
d) Lokalhyra .........................................................
e) Diverse .............................................................
Inkomster
Gager från arrangörer ........................................
Recetter ..................................................................
Medlemsavgifter ...................................................
Programförsäljning .............................................
Perukmakeri .........................................................
Kostymateljé .........................................................
Intäkter av självbärande verksamhet...............
Statsbidrag ..............................................................

Beräknad ändring 1969/70
Svenska
Teater- och
riksteatern
orkesterrådet

214
50
76

+ 57
+ 41
+ 32

+ 29
+ 24

340

+ 130

+ 57

150 000
15 250 000
922 000'

+

10 000

+

+

4

10 000

+ 8 468 000

+ 5 413 000

+ 1 168 000
+ 1 329 000

+ 1 168 000
+ 717 000
+ 2 000

13 000
1 115 000
230 000

+

2 000

+

306 000

+

100 000

+

20 000

2 350 000
1 400 000
800 000
1 000 000
300 000

+
568 000
+ 1 195 000
+
260 000
+
404 000
+
215 000

+
+
+
+
+

478 000
370 000
165 000
200 000
65 000

23 530 000

+ 14 025 000

+ 8 608 000

+ 1
+
+
+
+ 12

+ 880 000
+ 70 000
5 000

5 656 000
80 000
30 000
250 000

155
70
5
5
50
40
25
795

000
000
000
000
000
000
000
000

of.

of.

-

25 000

17 514 000
+7 688 000
000
+ 14 025 000
+ 8 608 000
1 Motsvarar den i Riksteatern-Svenska teaterns stat för budgetåret 1968/69 uppförda posten
till arbetsgivaravgifter
23 530

Svenska riksteatern
1. Allmänna kostnadsstegringar ( + 2 524 000 kr., varav för individuella löne
justeringar 500 000 kr. samt för merkostnader för socialavgifter m. m. 1 168 000
kr.).
2. Med hänsyn till de betydande kostnadsökningar som uppkom budgetåret
1967/68 har företaget för att under innevarande budgetår hålla utgifterna för
personal m. m. inom ramen för anvisade medel varit tvingat att minska an
talet föreställningar med ca 550. För att dels kunna komma i nivå med 1967/68
års verksamhet och dels kunna utvidga verksamheten under innevarande budgetår
erfordras ytterligare medel för avlöningar till artistpersonal. En fr. o. m. år 1968
genomförd skärpning av arbetstidsbestämmelsema för bilförare medför vidare ett
ökat behov av sådan personal. ( + 3 287 000 kr.)
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3. Skolteaterverksamheten bör utvidgas kraftigt. Medel beräknas
på personalsidan bl. a. för sexton skådespelare och tretton tekniska tjänstemän.
I det sammanhanget räknar teatern även med ökade kostnader för teatermateriel,
rese- och transportkostnader, hyror för repetitionslokaler m. m. Det ökade anta
let föreställningar beräknas medföra ökade gageintäkter med 775 000 kr.
(+1 998 000 kr.)
4. Teatern föreslår även en utvidgning av balettverksamheten. Cullbergbaletten som fr. o. m. innevarande budgetår är inordnad i teaterns organisa
tion bör förstärkas med fyra danslconstnärer. Medel bör vidare beräknas för en
folklorebalett med tio danskonstnärer m. m. samt för ökade utgifter av omkostnadsnatur i samband med den intensifierade verksamheten. (+ 1 902 000 kr.)
5. Teatern bör få möjlighet att bygga upp en lyrisk avdelning med
fyra lyriska solister och fyra korister m. m. (+ 466 000 kr.).
6. Försöksverksamheten med en fast ensemble förlagd till Västerås har
gett synnerligen positiva resultat. Teatern önskar förlägga ytterligare en fast en
semble till en stad i landsorten. Ensemblen bör omfatta tio skådespelare vartill
kommer tekniker samt utgifter för hyror. (+ 533 000 kr.)
7. Teaterns nuvarande resurser för marknadsföring är otillräckliga. En orga
nisation med sex heltidsanställda regionala intendenter bör byggas
upp (+ 596 000 kr.).
8. Förslagen om personalförstärkning i övrigt omfattar en
maskör, en biträdande dekorationschef, en dekorationsmålare, en redaktions- och
pressekreterare, en rekvisitör samt fem kontorister. Under förutsättning av att
arrangörerna kan befrias från skyldigheten att hålla scenteknisk personal måste
teaterns tekniska personal utvidgas. De ökade kostnaderna i samband härmed
kompenseras till större delen av beräknade gageökningar med 350 000 kr. Ytter
ligare teknisk personal krävs även på grund av den i det föregående nämnda
skärpningen av arbetstidsbestämmelserna för bilförare. Medel beräknas dessutom
för vidareutbildning av den till teatern knutna personalen. (+ 892 000 kr.)
9. Teatern beräknar ökade utgifter av omkostnadsnatur i
övrigt för bl. a. materiel m. m. för produktionen, reklam och hyror för nya
kanslilokaler (+ 300 000 kr.).
10. Den föreslagna ökningen av kostnader för köpta turnéföre
ställningar förutsätter en beräknad ökning av gageintäkterna med 100 000
kr. (+ 150 000 kr.).
11. Merkostnaden för ett övertagande av en kostymateljé från Folk
parkernas centralorganisation reduceras av tidigare debiterade sylöner samt be
räknade inkomster av uthyrningsverksamhet om 40 000 kr. (+ 122 000 kr.).
12. Perukmakeriets tjänster har i större utsträckning än vad som be
räknats tagits i anspråk av det egna företaget (+ 50 000 kr.).
13. Det har visat sig att företaget vid flera tillfällen nödgats avböja anbud om
framförande av produktioner på grund av att teatern genom nu gällande bestäm
melser är förhindrad att överskrida de i staten fastställda utgiftsposterna, även om
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det visar sig att utgiftsökningen motsvaras av minst samma intäkt. Om en post till
intäkter av självbärande verksamhet införs skulle en sådan
efterfrågan kunna tillgodoses. (— 25 000 kr.)

Teater- och orkesterrådet
1. Rådet räknar med ett lägre belopp för allmänna kostnadsstegringar än teatern
( + 2 423 000 kr., varav för individuella lönejusteringar 500 000 kr. samt för mer
kostnader för socialavgifter m. m. 1 168 000 kr.).
2. En viss medelsförstärkning tillstyrks för att teatern skall kunna komma i
nivå med 1967/68 års verksamhet (+ 2 355 000 kr.).
3. Rådet yrkar bifall till större delen av teaterns förslag rörande utvidgad
skolteaterverksamhet. Ökningen av gageintäkter beräknas till 600000
kr. (+ 1 284 000 kr.)
4. Förslagen om utvidgad balettverksamhet biträds i vad gäller för
stärkningen av Cullbergbaletten (+ 450 000 kr.).
5. Rådet ställer sig positivt till att ytterligare en fast ensemble upprät
tas (+ 516 000 kr.).
6. Beträffande förslagen om personalförstärkning i övrigt till
styrks bl. a. den utökning av den tekniska personalen som skulle bli följden av att
de lokala arrangörerna befriades från skyldigheten att hålla scenteknisk personal.
En viss personalökning med hänsyn till de skärpta arbetstidsbestämmelserna för
bilförare godtas även. Rådet beräknar vidare vissa ökade utgifter av
omkostnadsnatur i övrigt. ( + 635 000 kr.)
7. Förslaget om att inrätta en lyrisk avdelning avstyrks. Beträffande
den föreslagna organisationen med regionala intendenter anför rådet,
att erfarenheterna av pågående försöksverksamhet med lokal och regional mark
nadsföring bör värderas, innan en mer permanent organisation kan övervägas. Rå
det räknar med oförändrade kostnader för köpta turnéföreställ
ningar med hänsyn till medelsförbrukningen under närmast föregående bud
getår. Förslaget om att införa en särskild post för intäkter av självbä
rande verksamhet avstyrks. Rådet vill inte ta ställning till frågan om över
tagandet av kostymateljén innan närmare uppgift om köpeskilling m. m.
föreligger.
8. Rådet räknar med ett lägre inkomstbortfall än teatern i vad gäller perukmakeriet (+ 25 000 kr.).

Departementschefen
Bokslutet för budgetåret 1967/68 visar att Svenska riksteatern överskridit det
beviljade statsbidraget med ca 2,5 milj. kr. på grund av andra kostnadsökningar
än sådana som beror på avtalsenliga löneökningar o. d. Vid min behandling se2 — Bihang till riksdagens protokoll 1969.

1 saml.

Nr 1 Bil. 10
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nare denna dag av anslag på tilläggsstat II för innevarande budgetår kommer jag
att anmäla frågan om anvisande av ytterligare medel till Svenska riksteatern för
såväl föregående som för innevarande budgetår. Jag kommer då att redovisa bak
grunden till den uppkomna situationen. Överskridandet speglar de svårigheter som
teaterledningen mött vid försöket att inom givna utgiftsramar dels genomföra den
omorganisation som sammanslagningen av Riksteatern och Svenska teatern inne
burit, dels anpassa sig till vissa oförutsedda kostnadsstegringar och dels slutligen till
mötesgå de i den offentliga debatten resta kraven på en höjning av föreställningar
nas kvalitet. De åtgärder som teatern vidtagit under innevarande budgetår för att
undvika överskridanden har huvudsakligen inneburit att man sökt bibehålla den
uppnådda standarden på föreställningarna, medan däremot antalet föreställningar
begränsats. Att låta en sådan nedskärning bli bestående skulle enligt min mening
inte överensstämma med riktlinjerna för en utveckling av de riksomfattande kultur
verksamheterna. Jag kommer därför att förorda att Kungl. Maj:t för innevarande
budgetår får rätt att medge en merbelastning av anslaget med högst 1 milj. kr.
Under teaterns anslag för nästa budgetår bör beräknas medel för socialavgifter
och allmän arbetsgivaravgift varvid jag förutsätter att den fast anställda personalen
kommer att beredas pensionsrätt enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente
mot det att teatern svarar för hela kostnaden av pensioneringen. Jag räknar med att
denna skall täckas genom en däremot svarande ökning av detta anslag. Jag beräk
nar det erforderliga beloppet till 1 071 000 kr. Vidare bör anslaget ökas med ett
belopp som svarar mot en under år 1968 genomförd höjning av de statliga trak
tamentena, en höjd kostnadsnivå och vissa ökningar för arvoden till styrelse och
teaterledning eller sammanlagt 730 000 kr. För individuella lönejusteringar för
artistpersonal bör beräknas 400 000 kr.
Minskade inkomster av medlemsavgifter medför ett med 5 000 kr. ökat statsbidragsbehov. I den mån perukmakeriets tjänster i en större utsträckning tas i an
språk av teatern bör det härigenom uppkomna inkomstbortfallet täckas inom ramen
för det belopp som jag i det följande kommer att beräkna för en utökning av verk
samheten.
För att möjliggöra en sådan utökning av verksamheten i förhållande till vad
det för innevarande spelår budgeterade beloppet medger beräknar jag i första hand
ett belopp som motsvarar det ökade utrymme som teatern får genom medgivandet
att merbelasta anslaget innevarande budgetår, nämligen 1 094 000 kr. om medel
för socialavgifter m. m. innefattas. För att teatern därutöver skall kunna vidga
verksamhetens omfång bör beräknas en ytterligare ökning av 1 milj. kr.
Den här redovisade beräkningen av Svenska riksteaterns medelsbehov för nästa
budgetår medför att anslaget bör ökas med sammanlagt 4,3 milj. kr. Jag hem
ställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Bidrag till Svenska riksteatern för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 21 814 000 kr.

Ba

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 10: Utbildningsdepartementet
B 10. Bidrag till stadsteatrar och därmed likställda teatrar

1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag ....

16 844 622
20 150 000
20 245 000

För stöd åt stadsteatrar och därmed likställda teatrar utgår statsbidrag i form
av dels grundbidrag, dels tilläggsbidrag. Grundbidraget utgår med belopp motsva
rande 55 % av teatrarnas totala kostnader spelåret 1966/67 — eller för det senare
budgetar för vilket grundbidrag särskilt fastställts — för löner, arbetsgivaravgif
ter enligt lagen om allmän försäkring samt avgifter för yrkesskade- och gruppliv
försäkring. Tilläggsbidrag utgår varje budgetår med belopp motsvarande 55 %
av en löneökning som beräknas motsvara förändringar av statstjänstemannens löner
efter det budgetår för vilket grundbidrag senast fastställts, dels 55 % av ökningen
av de bidragsberättigande sociala avgifterna.
Till Norrbottens länsteater utgår dessutom ur anslaget Bidrag till särskilda kultu
rella ändamål ett särskilt statsbidrag till teaterns turnéverksamhet i Norrbottens
län. För innevarande budgetår uppgår detta bidrag till 125 000 kr.
Teater- och orkesterrådet beslutar med vilket belopp statsbidrag skall utgå. Rå
det skall vart tredje budgetår undersöka bidragsberättigad teaters ekonomiska för
hållanden och till Kungl. Maj:t ge in de förslag till ändring av gällande grunder
för statsbidragsgivningen, som undersökningen leder till. En sådan omprövning av
grunderna för statsbidraget till stadsteatrarna gjordes förra året (prop. 1968: 1 bil.
10 s. 40, SU 43, rskr 128) och trädde i kraft fr. o. m. innevarande budgetår. Om
särskilda omständigheter föreligger, kan rådet också vid annan tidpunkt komma
in med förslag i fråga om beräkningen av de personalkostnader för vilka statsbidrag
utgår.
Utbetalade statsbidrag spelåret 1967/68
Borås stadsteater ....................................
Göteborgs lyriska teater .....................
Göteborgs stadsteater .............................
Hälsingborgs stadsteater .......................
Malmö stadsteater ....................................
Norrbottens länsteater ...........................
Stadsteatern Norrköping-Linköping
Stockholms stadsteater ............................
Uppsala stadsteater ..................................

420 000
3 092 000
2 551 000
601 000
4 471 000
402 000
1 148 000
3 154 000
1 005 000

16 844 000
Anm■ Fr- °- m- innevarande budgetår utgår statsbidrag även till Folkteatern i Göteborg.

Teater- och orkesterrådet
Vissa teatrar har begärt en omprövning av statsbidragsunderlaget med hänsyn till
behovet av att utöka sin personal. Rådet tillstyrker en höjning av bidragsunderlaget för viss förstärkning av musikerpersonalen vid Göteborgs lyriska
teater, av den administrativa personalen vid Uppsala stadsteater och
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Folkteatern i Göteborg och av den tekniska och administrativa perso
nalen vid Hälsingborgs stadsteater. Rådet tillstyrker vidare en av
Norrbottens länsteater begärd höjning av bidragsunderlaget för att en
utökning av artistpersonalen m. m. skall bli möjlig. (+ 209 000 kr.)
Göteborgs stad har anmält att Göteborgs lyriska teater och Göte
borgs orkesterförening, till vilka statligt bidrag utgår från förevarande anslag resp.
anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål, den 1 juli 1969 kommer att upp
gå i ett företag, Göteborgs teater- och konsertaktiebolag. Staden föreslår att det
statliga stödet till det nybildade bolaget skall utgå enligt gällande ordning för
bidrag till stadsteatrar och därmed likställda teatrar. Rådet, som f. n. utreder
orkesterorganisationen i landet och formerna för bidragsgivning till orkestrarna,
förordar att de hittillsvarande stödformerna tillämpas i avvaktan på resultatet
av nämnda utredning. För nästa budgetar bör alltså det statliga bidraget till Göte
borgs teater- och konsertaktiebolag utgå dels från förevarande anslag, i vad avser
kostnaderna för den personal som nu är anställd vid teatern, och dels, i vad avser
orkesterverksamheten och den personal som överförts från orkesterföreningen,
från anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål.
Departementschefen
Jag är inte beredd att endast ett år efter det att en omprövning av bidragsunder
laget för statsbidrag till stadsteatrar och därmed likställda teatrar gjordes förorda de
höjningar av bidragsunderlaget för Göteborgs lyriska teater, Uppsala stadsteater,
Folkteatern i Göteborg och Hälsingborgs stadsteater, som teater- och orkesterrå
det föreslagit. Däremot intar enligt min mening Norrbottens länsteater en särställ
ning bl. a. genom att den befinner sig i ett uppbyggnadsskede. För att medge en
utökning av personalen där bör statsbidragsunderlaget höjas till 1,2 milj. kr. i
1968/69 års lönenivå, vilket medför ett med 95 000 kr. ökat anslagsbehov.
Jag ansluter mig till rådets uppfattning att för nästa budgetar bidraget till Göte
borgs teater- och konsertaktiebolag beräknas dels under förevarande anslag,
dels under anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål. Formerna för bidrags
givning till bolaget kommer att slutligt regleras i samband med ställningstagandet
till rådets väntade förslag beträffande organisationen av och det statliga stödet till
orkesterverksamheten i landet.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Bidrag till stadsteatrar och därmed likställda teatrar för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 20 245 000 kr.

B 11. Rikskonsertverksamhet

1968/69 Anslag ........... 7 350 000
1969/70 Förslag ......... 10 100 000
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Enligt statsmakternas beslut år 1968 skall den sedan år 1963 på försök be
drivna rikskonsertverksamheten byggas ut i reguljära former (prop. 1968: 45, SU
114, rskr 263). Fr. o. m. innevarande år är den centrala delen av rikskonsertverk
samheten organiserad i form av en stiftelse, Stiftelsen Institutet för rikskonserter.
Enligt de av Kungl. Maj:t fastställda stadgarna skall stiftelsen främja musiklivet
och vidta åtgärder för att öka intresset för musik bl. a. genom att anordna och
förmedla konserter, verka för musikutbildning och för kontakter med musiklivet
i utlandet.
Stiftelsens styrelse består av tio ledamöter, av vilka Kungl. Maj:t utser fyra,
däribland ordföranden. Skolöverstyrelsen, Svenska kommunförbundet, Svenska
landstingsförbundet, Folkbildningsförbundet och Svenska musikerförbundet utser
vardera en ledamot. Institutets direktör, som är självskriven ledamot av styrelsen,
förordnas av Kungl. Maj:t. Stiftelsens verksamhet står under tillsyn av teater- och
orkesterrådet.
Enligt de av Kungl. Maj:t meddelade föreskrifterna för anslaget skall detta dis
poneras och utnyttjas i enlighet med av institutet uppgjord detaljerad plan. Medel
får överföras mellan posterna, som i vad gäller programproduktion och produktion
av grammofonskivor är beräknade med avdrag för väntade inkomster av verk
samheten.
Innevarande budgetår beräknas antalet kvällskonserter uppgå till 500. Antalet
skolkonserter beräknas till ca 1 900.
1968/69
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+ 7 367 000
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600 000
1 000 000
2 550 000
200 000
200 000
400 000
200 000
—

—
7 350 000
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75 000
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Institutet för rikskonserter
1. Allmänna kostnadsstegringar (+ 1 531 000 kr., varav för merkostnader för
socialavgifter m. m. 55 000 kr.).
2. Innevarande budgetår anordnas skolkonserter i Norrbottens, Öster
götlands, Jönköpings, Malmöhus och Kristianstads län. Begränsad introduktion av
skolkonserter planeras vidare i Kopparbergs, Gävleborgs och Jämtlands län. I de
län där verksamhet pågår bör antalet konserter ökas kraftigt under nästa budgetår.
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Dessutom bör skolkonserter introduceras i begränsad omfattning i ytterligare tre
län, nämligen Västerbottens, Västemorrlands och Värmlands län.
Institutet räknar även med ett ökat antal kvällskonserter för ung
dom och vuxna samt, i samband härmed, experimentbetonad verksamhet
av olika slag. (+ 3 973 000 kr.)
3. Institutets centrala administration bör förstärkas med ett an
tal producenter samt med viss biträdespersonal. Ytterligare medel begärs även för
konsulter och köpta tjänster. (+ 953 000 kr.)
4. Ökade medel begärs för vissa särskilda verksamhetsgrenar
såsom information, produktion av grammofonskivor, vidareutbildning av militär
musiker och artistutbyte med utlandet. I samband med den intensifierade verk
samheten beräknas även utgifterna av omkostnadsnatur öka. (+ 260 000 kr.)
5. Musikskolan vid Ingesund beräknas hösten 1969 få tillgång till ombyggda
och utvidgade lokaler. Skolans planerade överkapacitet bör tas i anspråk av insti
tutet för kursverksamhet av olika slag (+ 500 000 kr.).
6. För behov av produktioner som kan uppkomma under säsongen bör en sär
skild central reserv upprättas (+ 150 000 kr.).
Departementschefen
Det av statsmakterna under våren 1968 fattade beslutet om rikskonsertverksamheten innebär att konsertaktivitet i olika former successivt — med hänsyn till
de finansiella och andra resurser som efterhand kan bli tillgängliga — skall byggas
ut för hela landet. Huvudvikten läggs vid konserter i skolorna. Därjämte skall
konserter anordnas för allmänheten, inom föreningslivet, vid militärförläggningar
m. m.
Ett väsentligt drag i skolkonsertverksamheten är att musikframförandet skall
utgöra en del av en presentation av musik vartill även hör bl. a. informations- och
studiematerial. Varje konsertserie förutsätter således ett omfattande arbete för
programuppläggning och planering. För bl. a. detta arbete svarar Institutet för
rikskonserter som inrättades den 1 juli 1968.
I prop. 1968: 45 angående rikskonserter behandlades bl. a. frågan om vilka
resurser i form av musiker som kan bli tillgängliga för verksamheten. För att på
längre sikt tillgodose behovet av resurser för rikskonsertverksamheten framlades
i propositionen förslag om att i ökad utsträckning utnyttja landets militärorkestrar.
Som målsättning härför angavs att två tredjedelar av dessas kapacitet efter en viss
övergångstid skulle kunna användas för civila uppgifter. För det ytterligare utred
ningsarbete som erfordras för att genomföra den avsedda omorganisationen har
särskilda sakkunniga tillkallats — 1968 års musikkommitté. Kommittén beräknas
redovisa resultatet av sitt arbete under år 1969. En annan väsentlig fråga i detta
sammanhang är på vad sätt de statsunderstödda yrkesorkestrarna kan fullgöra upp
gifter inom rikskonsertverksamheten. En utredning om yrkesorkestrarna pågår f. n.
inom teater- och orkesterrådet, som beräknas lägga fram förslag i frågan i början
av år 1969.
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När resultatet av nyssnämnda utredningsarbete föreligger kommer förutsättning
ar att finnas för att närmare bedöma i vilken takt utbyggnaden av rikskonsertverksamheten kan ske med hänsyn till de resurser som successivt kan bli tillgäng
liga. Enligt min bedömning är medverkan av de musiker som finns inom mili
tärmusikorganisationen av avgörande betydelse för möjligheterna att förverk
liga rikskonserttanken för hela landet. Jag utgår därvid ifrån att utnyttjande av
dessa musiker skall kunna ske på ett effektivt och för rikskonserters allmänna verk
samhet väl avpassat sätt.
Då jag således räknar med att möjligheter inom den närmaste framtiden upp
kommer att närmare bedöma resursfrågorna för rikskonsertverksamheten är jag
beredd att endast delvis biträda den mycket stora anslagsökning som begärts
av Institutet för rikskonserter. Vid avvägningen av de olika insatser som är möjliga
inom en begränsad anslagsram för nya åtgärder på kulturfältet har jag likväl ansett
mig böra lägga tyngdpunkten i den ökade medelstilldelningen på detta anslag. Som
framgår av den inledningsvis gjorda sammanställningen beräknar jag en samman
lagd anslagsökning av 2 750 000 kr. Denna medelsökning bör göra det möjligt för
Institutet för rikskonserter att dels konsolidera sin egen organisation dels vidareut
veckla och utvidga konsertverksamheten. Jag utgår därvid ifrån att viss introduk
tion av skolkonserter kommer att kunna ske i Värmlands, Västernorrlands och
Västerbottens län.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Rikskonsertverksamhet för budgetåret 1969/70 an
visa ett reservationsanslag av 10 100 000 kr.

B 12. Bidrag till särskilda kulturella ändamål

1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag ....

18 863 267
15 220 000
18 542 000

Reservation

......................

208 396

Ur detta reservationsanslag, som första gången anvisades för budgetåret 1964/65
och som tillkom för att i viss del ersätta lotterimedelsfonden, utgår bidrag efter
beslut av Kungl. Maj:t i varje särskilt fall.

Ändamål
1.

Disposition av anslaget 19 68/69

Belopp

Teater

1.1. Skådebanan för verksamheten...............................................................................
1.2. Drottningholmsteatern för verksamheten .........................................................
1.3. Norrbottens länsteater för turnéverksamhet.......................................................
1.4. Teater- och orkesterrådet för verksamheten på Södra teatern i Stockholm . .
1.5. Teater- och orkesterrådet för fördelning på olika ändamål.............................
1.6. Övrigt .........................................................................................................................

170 000
310 000
125 000
200 000
552 000
127 0001
1 484 000
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2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

Musik och dans
Yrkesorkestrar (inklusive Örebro orkesterstiftelse och Västerås musiksäll
skap) .........................................................................................................................
Musikaliska akademiens styrelse för Koreografiska institutets utbildnings
verksamhet ..................................................... ....................................o-..................
Musikaliska akademiens styrelse för fördelning på olika ändamål...............
Berwald-kommittén för fortsatt utgivning av Franz Berwalds samlade verk
Fylkingen för verksamheten ...................................... ..........................................
Stim:s informationsverksamhet rörande svensk musik....................................
Stockholms festspel 1968 .....................................................................................
Svenskt visarkiv för verksamheten ......................................................................
Viss amatörorkesterverksamhet ............................................................................
Övrigt .........................................................................................................................

3.

Konst och utställningsverksamhet

2.2.

7 366 000
500 000
225 000
55 000
80 000
75 000
100 000
110 000
280 000
241 000
9 032 000

3.1. Riksutställningsverksamhet ...................................................................................
3.2. Folkrörelsernas konstfrämjande för verksamheten ..........................................
3.3. Vissa konstskolor för verksamheten ..................................................................
3.4. Sveriges arkitekturmuseum för verksamheten .................................................
3.5. Övrigt .........................................................................................................................

2 700 000
575 000
160 000
190 000
138 000
3 763 000

4.

Tidskriftsstöd .............................................................................................

5.
5.1.
5.2.

Diverse ändamål
Estniska kommitténs bildningsverksamhet ......................... .............................
Fria litterära yrkesutövarnas centralorganisation (Flyco) för verksamheten
vid »Författarcentrum» .........................................................................................
5.3. Föreningen Nordens institut för kurser och seminarier ................................
5.4. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) för kurs- och upplysningsverk
samhet .......................................................................................................................
5.5. Sveriges schackförbund för verksamheten.........................................................
5.6. Föreningen Filmcentrum för produktion av en filmkatalog..........................
5.7. Övrigt .........................................................................................................................

330 000

20 000
75 000
20 000
35 000
70 000
35 000
150 000
405 000

6.

För återstoden av budgetåret reserverade medel

206 000
15 220 000

De bidrag som av Kungl. Maj:t anvisas ur detta anslag grundas på ansökningar
som i allmänhet ges in i februari månad. Vissa ansökningar om bidrag har emel
lertid redan kommit in. Vidare har vissa utredningar avgetts på teaterområdet och
beträffande Svenskt visarkiv.1
1. Teater
1.2. För verksamheten på Drottningholm steatern spelsäsongen
1968 har Föreningen Drottningsholmsteaterns vänner innevarande budgetår bevil
jats bidrag med 310 000 kr.
Teater- och orkesterrådet har gett in förslag om den fortsatta föreställningsverksamheten vid teatern, innebärande bl. a. att verksamheten i fortsättningen skall
handhas av Stiftelsen Drottningholms teatermuseum. Rådet föreslår för nästa bud
getår en ökning av bidraget med 278 000 kr. Förslaget har remissbehandlats.
1.4. Södra teatern i Stockholm utnyttjas av teater- och orkesterrådet för
gästspel av olika slag och hyrs därjämte ut till teatrar och andra organisationer.
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Beräknad ändring 1969/70
Teater- och
orkesterrådet

3,5

of.

200 000

+ 141 000

Teater- och orkesterrådet
Löne- och prisomräkning m. m. ( + 99 000 kr., varav för lönekostnadspålägg
och lokalhyror 88 000 kr.).
1.5. Teater- och orkesterrådet fördelar medel till stöd åt vissa allmänna
teater ändamål, nämligen svenskt sceniskt verk (247 000 kr., varav 47 000
kr. avser budgetåret 1967/68), vissa pedagogiska ändamål inom den sceniska ut
bildningen och fortbildningen (70 000 kr.), turnéverksamhet (145 000 kr.), arran
görer av teaterverksamhet av tillfällig karaktär för teaterutrustning (20 000 kr.)
samt nordiskt teaterutbyte och teatersamarbete inom Nordkalottområdet (70 000
kr.).
Teater- och orkesterrådet föreslår för nästa budgetår för dessa bidragsändamål
en sammanlagd ökning med 90 000 kr. Till stöd åt barn- och ungdomsteaterverksamhet föreslår rådet vidare ett bidrag på 400 000 kr.
Våren 1968 gav teater- och orkesterrådet in förslag om stöd åt student- och
småteatrar, i vilket föreslås bidrag för detta ändamål med sammanlagt 500 000 kr.
att fördelas av rådet. Bidragsgivningen skall ske efter två linjer, nämligen bidrag
till utrustning, gästspel o. d. (100 000 kr.), samt bidrag i form av arbetsstipendier
avseende en eller flera uppsättningar per år (400 000 kr.). Som förutsättning skall
vid båda bidragsformerna gälla, att teatern disponerar lämplig teaterlokal och att
vederbörande kommun förklarat sig villig svara för kostnaderna för lokalen. Som
villkor för arbetsstipendium skall krävas att teatern har en fast organisation och en
klart definierad experimentell målsättning. Utrustningsbidrag bör utgå med högst
10 000 kr. och arbetsstipendium med högst 50 000 kr. per år. Arbetsstipendium
bör utgå med samma belopp under minst tre år i följd.
2. Musik och dans
2.1. De statsunderstödda yrkesorkestrarna är Konsertföreningen i
Stockholm (2 418 000 kr.) samt orkestrarna i Göteborg (1 384 000 kr.), Malmö
(840 000 kr.), Norrköping (1 059 000 kr.), Hälsingborg (558 000 kr.) och Gävle
(727 000 kr.). Bidrag förutsätts i allmänhet utgå till dessa från kommun eller från
annat håll med minst samma belopp. Det statliga bidraget är konstruerat som ett
förlusttäckningsbidrag och dess storlek är därför beroende av förhållandet mellan
kostnader och intäkter. Till dessa orkestrar har med hänsyn härtill, utöver för inne
varande budgetår på ordinarie riksstat anvisade anslag, på tilläggsstat I till riksstaten anvisats ett sammanlagt belopp av 1 295 000 kr. avseende orkestrarnas verk
samhet budgetåret 1967/68.
För innevarande budgetår har bidrag också utgått till Örebro orkesterstiftelse
(255 000 kr.) och Västerås musiksällskap (125 000 kr.).
2* — Bihang till riksdagens protokoll 1969.

1 saml.

Nr 1 Bil. 10
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2.2. Vid Koreografiska institutet bedrivs f.n. försöksverksamhet
med utbildning av koreografer och med träning av folkdansare samt utbildning av
danspedagoger. Utbildningen står under överinseende av Musikaliska akademien,
som beträffande koreografutbildningen skall samråda med Kungl. teaterns aktie
bolag.
Under hösten 1968 ingavs utredning angående utbildning i konstnärlig, scenisk
dans (stencil U 1968:9). Förslaget innebär att tre likvärdiga utbildningsenheter
för blivande dansare förläggs till Stockholm, Göteborg och Malmö. I Stockholm
förenas enligt förslaget utbildningen av dansare med utbildningsenheter för dans
pedagoger och koreografer till en statens dansskola i Stockholm, i vilken den
nuvarande verksamheten vid Koreografiska institutet skulle uppgå. Förslaget remissbehandlas f. n.

Personal
Lärarpersonal ...................................................
Övrig personal .................................................

Anslag ................................................................

1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Musikaliska
akademiens
styrelse

10
2

+ 1,5

12

+ 1,5

500 000

+460 000

of.

Musikaliska akademiens styrelse
Löne- och prisomräkning m. m. ( + 130 000 kr., varav för lönekostnadspålägg
och lokalhyror 104 000 kr.).
I höjningen ingår också kostnaderna för en planerad avdelning för undervisning
i pantomim (95 000 kr.), vilken avdelning i pedagogiskt avseende avses ledas av
den franske mimkonstnären Marcel Marceau. I mimundervisningen förutsätts bl. a.
hörselskadade delta.
2.3. Musikaliska akademiens styrelse fördelar också bidrag till stöd åt vissa
ändamål på musikens område, nämligen utlandsresor för körer
(70 000 kr.), utbildnings- och kursverksamhet inom vissa körförbund (120 000
kr.) samt speciell musikpedagogisk utbildningsverksamhet inom privata musiksko
lor i Stockholm (35 000 kr.).
Musikaliska akademiens styrelse begär för de ändamål som nu understöds för
nästa budgetår en höjning med 30 000 kr. Dessutom föreslås för nya ändamål,
nämligen bidrag till mindre instrumentalensemblers utlandsresor, utgivande av
pedagogiska och vetenskapliga publikationer samt musikpedagogiskt studiematerial,
sammanlagt 140 000 kr. För Svenskt musikhistoriskt arkiv, som f. n. får bidrag
från statens humanistiska forskningsråd, begär styrelsen 189 000 kr. Akademien
begär vidare för utbildningsverksamhet och utnyttjande av studiotid för kompositionsändamål vid Sveriges Radios elektronmusikstudio bidrag med 675 000 kr.
2.8. Enligt Kungl. Maj:ts uppdrag har särskild sakkunnig utrett frågan om
Svenskt visarkivs framtida ställning och organisation (Stencil U 1968: 7).
Utredningsmannen föreslår att visarkivet fr. o. m. den 1 juli 1969 ges ställning av
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självständig statlig myndighet. Betänkandet har remissbehandlats. Flertalet remiss
instanser, däribland universitetskanslersämbetet och de humanistiska fakulteterna
vid samtliga universitet, tillstyrker förslaget. Riksarkivet och utredningen om
svenska ortnamnsarkivets och landsmålsarkivens verksamhet föreslår en anknyt
ning till universitetet i Stockholm. Statskontoret förordar att visarkivet, ortnamnskommissionen, landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala och landsmålsarkivet
i Lund samordnas under en gemensam styrelse.
Med utgångspunkt i utredningsmannens förslag begär Svenskt visarkiv för nästa
budgetår anslag om sammanlagt 395 000 kr.
2.9. Till amatörorkesterverksamheten utgår bidrag med 200 000
kr. till orkesterföreningar som är anslutna till Sveriges orkesterföreningars riksför
bund och med 80 000 kr. till orkestrar som är anslutna till Riksförbundet Sveriges
amatörorkestrar.
Musikaliska akademiens styrelse begär för nästa budgetår för amatörorkesterverksamhet en höjning av statsbidragen med sammanlagt 202 000 kr.
3. Konst och utställningsverksamhet
3.1. Försöksverksamhet med riksutställningar påbörjades budgetåret
1965/66 och avser utställning av konst samt kultur- och naturhistoriska föremål.
Verksamheten leds av 1965 års musei- och utställningssalckunniga. I juni 1967
träffades mellan de sakkunniga, Föreningen konst i skolan och Riksförbundet för
bildande konst avtal om samverkan. Riksutställningars verksamhet avser till största
delen experiment med utställningar, i synnerhet vandringsutställningar. För produk
tion av utställningar förfogar riksutställningar i samverkan med de två konstbildningsorganisationerna över tre producerande avdelningar, nämligen en
konst-, en skol- och en kunskapsavdelning, samt en studiesektion. Därjämte finns
en distributionsavdelning och en administrativ avdelning. Vid sidan om utställningsverksamheten sker samarbete med Sveriges Radio och med försöksverksamhe
ten med television och radio i utbildningsväsendet samt utförs försök med olika
former för distribution. Vidare utförs sociologiska undersökningar och pedagogiska
experiment på området.
Den 1 juli 1969 avses särskild försöksverksamhet starta med försäljning av
konst i Stockholm och i ett län. Kungl. Maj:t har för detta ändamål anvisat
1,5 milj. kr. till ett rörelsekapital för inköp av konst och inventarier samt för andra
utgifter av investeringskaraktär.
1968/69

Personal
Tjänstemän .................................. .......................
Övrig personal ............................
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+i
44

Anslag ..........................................

Beräknad ändring 1969/70
1965 års musei- och
utställningssakkunniga

+6

+ 2 958 000
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1965 års musei- och utställningssakkunniga
Löne- och prisomräkning m. m. ( + 790 000 kr., varav för lönekostnadspålägg
och lokalhyror 720 000 kr.). Den begärda ökningen i övrigt avser främst en väsent
ligt ökad utställningsverksamhet.
Budgetåret 1969/70 beräknas enligt de sakkunniga bli det sista försöksår som
kan hinna redovisas i ett betänkande om utställningsverksamhetens framtid, vilket
betänkande de sakkunniga planerar att överlämna mot slutet av nästa budgetår.
För driften av försöksverksamheten med konstförsäljning begärs för nästa bud
getår bidrag med tillsammans 340 000 kr.
3.3. Konstskolor. Bidrag utgår nu till Capellagården (30 000 kr.), Gerlesborgsskolan (60 000 kr.) och stiftelsen Stockholms fria konstskolor (70 000 kr.).
Stiftelsen stöder verksamheten vid vissa konstskolor i såväl Stockholm som Göte
borg och Malmö.
4. Tidskriftsstöd
Från detta anslag har innevarande budgetår bidrag hittills utdelats till 19 tid
skrifter, nämligen Dialog, Filmrutan, Fönstret, Hertha, Impuls, Kommentar, Kon
kret, Kristet forum, Musikrevy, Ord och Bild, Origo, Orkester Journalen, Paletten,
Scen och salong, Svensk Litteraturtidskrift, Tidsspegel, Vår lösen, Världshorisont
och Zenit.
I riksstaten för innevarande budgetår är uppfört ett anslag Bidrag till
Barnfilmkommittén, som är upptaget med ett belopp av 45 000 kr. Kom
mittén främjar god filmunderhållning för barn genom upplysnings- och rådgiv
ningsverksamhet och deltar i nordiskt och internationellt samarbete på barnfilm
området. För att bl. a. kunna utvidga granskningsverksamheten och täcka de
ökade administrativa omkostnaderna föreslår kommittén en ökning av anslaget
med 35 000 kr.
Vidare är i riksstaten för innevarande budgetår uppfört ett anslag Bidrag
till nämnden för svensk språkvård. Anslaget är upptaget med ett
belopp av 55 000 kr. Nämnden, vars arbetsutskott är styrelse för Institutet för
svensk språkvård, har till uppgift att följa det svenska språkets utveckling i tal
och skrift samt att utöva språkvård. Nämnden skall vidare verka för nordiskt
samarbete på språkvårdens område. Med hänsyn till ökad verksamhet på området
föreslår nämnden i första hand att chefen för institutet och en vetenskaplig med
arbetare vid institutet får statliga tjänster och i andra hand att statsbidraget höjs
med 82 500 kr. till 137 500 kr.
Departementschefen
Ur detta anslag utgår innevarande budgetår bidrag för sammanlagt ett åttiotal
ändamål av sådan karaktär att fortsatt bidragsgivning i de flesta fall får förutsättas.
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Anslaget tas också under löpande budgetår i anspråk för ett antal angelägna
ändamål av mera tillfällig karaktär inom kulturområdet.
Omkring hälften av anslaget används detta budgetår för bidrag till de sex stats
understödda yrkesorkestrarna i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Häl
singborg och Gävle. Vidare utgår betydande bidrag till orkestrarna i Västerås och
Örebro samt till orkestrar anslutna till Sveriges orkesterföreningars riksförbund.
I avvaktan på resultatet av den inom teater- och orkesterrådet pågående utred
ningen angående formerna för den statliga bidragsgivningen till yrkesorkestrarna
bör även för nästa budgetår bidrag till yrkesorkestrarna utgå från detta anslag efter
särskilt beslut av Kungl. Maj:t. Vissa förutsebara förändringar av bidragen till
dessa orkestrar, främst till följd av löne- och kostnadsstegringar, har beaktats vid
anslagsberäkningen. För utbyggnad av orkesterverksamheten räknar jag för nästa
budgetår inte med några höjningar av de statliga bidragen.
Jag finner det inte möjligt att nu ta ställning till den föreslagna omorganisationen
av Svenskt visarkiv.
För fortsatt försöksverksamhet med riksutställningar räknar jag för nästa bud
getår med en höjning av nu utgående bidrag till 1965 års musei- och utställningssakkunniga för detta ändamål med sammanlagt 1 250 000 kr., innefattande
även den av de sakkunniga i samarbete med Folkrörelsernas konstfrämjande pla
nerade försöksverksamheten med försäljning av konst i Stockholm och i ett län.
Av den beräknade höjningen avser 790 000 kr. löne- och prisomräkning m. m.
För ändamål som vanligen stöds genom bidrag från detta anslag räknar jag inte
med att det annat än i mycket begränsad utsträckning skall finnas utrymme för
ökningar och i dylika fall huvudsakligen sådana som motiveras med behovet
av att bidra till att täcka vissa löne- och kostnadsstegringar. Inom anslaget kommer
endast i undantagsfall att finnas utrymme för bidrag av engångsnatur.
I fortsättningen bör bidrag till följande ändamål, som f. n. tillgodoses med
bidrag från detta anslag, beräknas under andra anslag, nämligen till Svenska
FN-förbundet för utgivande av tidskriften »Världshorisont» under tredje huvud
titelns anslag till information om mellanfolkligt samarbete och utrikespolitiska frå
gor samt till riksantikvarieämbetet och statens historiska museum för årsavgift för
svenskt medlemskap i Centre International d’Etudes pour la Conservation et la
Restauration des Biens Culturels i Rom under anslaget Riksantikvarieämbetet och
statens historiska museum: Förvaltningskostnader. De f. n. i riksstaten under åtton
de huvudtiteln uppförda anslagen Bidrag till Barnfilmskommittén och Bidrag till
nämnden för svensk språkvård bör inte vidare föras upp på riksstaten. Bidrag till
kommittén och nämnden bör i stället i fortsättningen utgå ur förevarande anslag.
Med hänsyn till dessa överföringar ökar medelsbehovet under anslaget med
67 000 kr.
Sedan hänsyn tagits till dessa överföringar bör anslaget för nästa budgetår
ökas med 3 322 000 kr., varav jag räknar med att 1 019 000 kr. utgör löne- och
prisomräkning m. m. avseende bidragen till Södra teatern, Koreografiska institutet
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och riksutställningsverksamheten samt 1 295 000 kr. löne- och kostnadsstegringar
avseende bidragen till de sex yrkesorkestrarna. Av höjningen återstår 1 008 000 kr.
främst för förstärkning av bidrag till ändamål som brukar tillgodoses under detta
anslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Bidrag till särskilda kulturella ändamål för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 18 542 000 kr.
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b) Arkiv, museer m. m.
Detta avsnitt i riksstaten för innevarande budgetår har rubriken Arkiv, bibliotek,
museer m. m. Den ändrade benämningen av avsnittet beror på att frågorna om
medel för kungl. biblioteket och statens psykologisk-pedagogiska bibliotek inte
längre anmäls här utan i stället under avsnittet Eb. Universiteten m. m. Medlen
för de två biblioteken bör därvid beräknas under bl. a. ett nytt förslagsanslag med
rubriken Vetenskapliga bibliotek: Avlöningar och ett nytt reservationsanslag med
rubriken Vetenskapliga bibliotek: Bokinköp m. m. Även om vissa allmänt kul
turella uppgifter vilar på kungl. biblioteket, är bibliotekets centrala funktioner inom
forskningsbiblioteksväsendet utomordentligt viktiga och kommer i framtiden san
nolikt att få allt större betydelse. Detsamma gäller bibliotekets funktion som uni
versitetsbibliotek åt Stockholms universitet på vissa centrala områden. Utgifterna
vid detta bibliotek — liksom vid statens psykologisk-pedagogiska bibliotek — bör
därför ses i ett sammanhang med utgifterna vid övriga vetenskapliga bibliotek.
Flertalet av anslagen under det följande avsnittet avser statliga och statsunder
stödda museer. Mot den bakgrunden bör det erinras om den omfattande utredning
som pågår om hela det statliga och statsunderstödda museiväsendet och därmed
sammanhängande frågor. Utredningen, 1965 års musei- och utställningssakkunniga, leder också en försöksverksamhet med riksutställningar som närmare be
handlats under det i det föregående anmälda anslaget B 12. Bidrag till särskilda
kulturella ändamål p. 3.1. De sakkunniga har också i uppdrag att utreda målsätt
ning och organisation för samhällets kulturminnesvård.

B 13. Riksarkivet: Förvaltningskostnader

1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag .........

3 050 0801
3 353 0001
5 788 000

1 Anslagen Riksarkivet: Avlöningar och Riksarkivet: Omkostnader

Riksarkivet är central myndighet för arkivfrågor och chefsmyndighet för lands
arkiven. I riksarkivets uppgifter ingår att vara arkivdepå och att främja vetenskap
lig forskning.
Riksarkivet har två byråer samt en administrativ avdelning, till vilken bl. a. hör
bibliotek och bokbinderi, och en fristående heraldisk sektion.
År 1965 lade riksarkivet fram ett förslag till ny organisation för arkivet. Syftet
med omorganisationen var framför allt att möjliggöra en ökad arkivservice åt de
statliga myndigheterna och att stödja arbetet med inventering av enskilda arkiv.

Bb

48

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 10: Utbildningsdepartementet

Genom beslut av statsmakterna har organisationsförslaget godtagits och medel an
visats för en betydande del av den föreslagna utbyggnaden av personalorganisatio
nen (prop. 1966: 1 bil. 10 s. 56, SU 47, rskr 139 och prop. 1967: 1 bil. 10 s. 41,
SU 52, rskr 150).
Med anledning av en begäran från 1966 års riksdag (SU 147, rskr 347) har
Kungl. Maj:t uppdragit åt riksarkivet att utreda frågan om folkrörelsearkivens
ställning och framtida organisation.
1968/69

Personal
Arkivarier och handläggande personal ...........
Övrig personal .....................................................
Anslag
Utgifter
Avlöningar till tjänstemän ................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation..
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70. .
Arvoden och särskilda ersättningar...................
Sjukvård m. m........................................................
Reseersättningar ...................................................
därav utrikes tjänsteresor ..........................................

Expenser
a) Beräknade lokalhyror ....................................
b) Bränsle, lyse och vatten................................
c) Övriga expenser ...............................................
Publikationstryck .................................................
Övriga utgifter
a) Reproduktionsverksamhet ............................
b) Materiel för bokbindning och konservering
c) Heraldiska ritningar ......................................
d) Bidrag till inventering av enskilda arkiv ..
e) Bidrag till Nordisk Arkivnyt .......................

37
44,5

+3
+4

of.
of.

81,5

+7

of.

2 958 000

+ 399 000

+

_

+ 681 000
+ 92 000
2 000
+
of.
2 000
+
+ 1 000

+ 709 000

5 000
8 000
16 000
2 000

_
175 000
224 000
10 000
20 000
25 000
6 000
—

2 000
3 449 000

Uppbördsmedel
Försäljningsmedel för publikationer ...............
Inkomster av reproduktionsverksamheten ....
Inkomster av bokbinderiets beställningsarbeten
Inkomster av den heraldiska verksamheten . .
Nettoutgift

Beräknad ändring 1969/70
Riksarkivet
Departements
chefen

1 000
40 000
10 000
45 000
3 353 000

+ 1 570 000
of.
+ 53 000
3 000
+
+
+
+

10 000
of.
2 000
15 000
of.

+2 829 000

+
+

of.
10 000
of.
5 000

+2 814 000

127 000
_

+

of.
of.
2 000
-fl 000

+i 570 000
of.
+ 40 000
1 000
+
+
+

10 000
of.
1 000
—

of.
+ 2 460 000

+

of.
20 000
of.
5 000

+
+ 2 435 000

Riksarkivet
1. Löne- och prisomräkning m. m. ( + 2 456 000 kr., varav för lönekostnads
pålägg och lokalhyror 2 251 000 kr.).
2. I 1965 års organisationsutredning föreslogs att inom första byrån
skulle inrättas en utbildnings- och publiceringssektion. För att kunna inrätta denna
sektion behövs en förste arkivarie och en kontorist (+107 794 kr.).
3. Till andra byrån erfordras i enlighet med organisationsutredningen en
arkivarie och en amanuens för utvecklingsarbete och service åt statliga myndig
heter. Vidare föreslås en assistenttjänst i stället för en i utredningen föreslagen
amanuenstjänst. (+141 553 kr.)
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4. Administrativa avdelningen föreslås få en biblioteksassistent
och ett kontorsbiträde med heltidstjänst i stället för ett med halvtidstjänst ( + 48 857
kr.).
5. Ett kontorsbiträde med halvtidstjänst vid heraldiska sektionen
bör få heltidstjänst (+12 748 kr.).
Departementschefen
I riksdagens revisorers berättelse över den av dem år 1965 verkställda gransk
ningen av statsverket behandlas bl. a. vissa totalförsvaret berörande arkivfrågor.
Riksdagen fann (ABU 1966: 42, rskr 263) att av revisorerna gjorda påpekanden
såväl om behovet av gallring av de växande arkivmassoma som om behovet av nya
eller kompletterande gallringsföreskrifter hos riksarkivet och krigsarkivet var väl
grundade. För att arkivmyndigheterna skulle kunna vidta lämpliga åtgärder be
hövde de emellertid erhålla ökade resurser för sin verksamhet i det angivna av
seendet.
Med anledning av riksdagens uttalande vill jag erinra om att den omorganisa
tion av riksarkivet med därtill knuten personalutvidgning som genomfördes åren
1966 och 1967 var motiverad av bl. a. behovet av att ge olika myndigheter bättre
arkivservice. En central del av denna arkivservice är hjälp med gallringsarbetet. De
önskemål som framförts i riksdagens skrivelse kan härigenom anses ha blivit beak
tade vad beträffar riksarkivet.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att till Riksarkivet: Förvaltningskostnader för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 5 788 000 kr.

B 14. Riksarkivet: Inköp av arkivalier och böcker m. m.

1967/68 Utgift .................
1968/69 Anslag.................
1969/70 Förslag ...............

47 494
62 000
68 000

Reservation..........................

27 647

Från anslaget bestrids kostnader för inköp av arkivalier och böcker till riks
arkivet och landsarkiven, för riksarkivets publicering av källskrifter samt för kon
servering av arkivalier, bokbindning samt reproduktion av arkivhandlingar vid
landsarkiven.
Riksarkivet
Anslaget föreslås bli höjt med 42 000 kr. Av höjningen är ett belopp av 22 000
kr. avsett för inköp av arkivalier och böcker samt för utgivande av källskrifter
och ett belopp av 20 000 kr. för reproducering av skadade arkivhandlingar vid
landsarkiven.
Bb
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Departementschefen
Anslaget bör höjas med 6 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riks
dagen
att till Riksarkivet: Inköp av arkivalier och böcker m. m. för
budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 68 000 kr.

B 15. Landsarkiven
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag .........

2 783 1681
2 696 0001
3 783 000

1 Anslagen Landsarkiven: Avlöningar och Landsarkiven: Omkostnader

De sju landsarkiven i Uppsala, Vadstena, Visby, Lund, Göteborg, Härnösand
och Östersund är regionala arkivmyndigheter och arkivdepåer. Till ett landsarkivs
verksamhetsområde hör ett eller flera län. Riksarkivet är chefsmyndighet för lands
arkiven.
1968/69

Personal
Arkivarier .............................................................
Övrig personal.......................................................
Anslag
Avlöningar till tjänstemän ................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation. .
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70..
Sjukvård m. m.........................................................
Reseersättningar ...................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror ....................................
b) Bränsle, lyse och vatten ................................
c) Övriga expenser ...............................................
därav engångsutgifter ..................................................

Övriga utgifter.......................................................

Beräknad ändring 1969/70
DepartementsRiksarkivet
chefen

28,5
41

+1
+3

of.
of.

69,5

+4

of.

2 317 000

+ 211 000

+ 110 000

_

+ 533 000
+ 49 000
of.
3 000
+

+ 558 000

+ 441 000
10 000
+
+ 34 000

+ 441 000
10 000
+
40 000

5 000
+
+ 1286 000

+

5 000
53 000

_
65 000
246 000
80 500

10 000
2 696 000

—

+

+ 19 500

of.
3 000

—50 500

5 000

+ 1087 000

Riksarkivet
1. Löne- och prisomräkning m. m. (+1 137 000 kr., varav för lönekostnadspå
lägg och lokalhyror 974 000 kr.).
2. År 1958 lade arkivet fram en — sedermera kompletterad — plan för en suc
cessiv ökning av landsarkivens personal. Av den föreslagna personalutvidgningen
återstår nu en amanuens i Härnösand och ett kontorsbiträde i Göteborg ( + 69 478
kr.).
3. Vid landsarkiven i Göteborg och Härnösand behövs ytterligare personal för
framtagning och uppställning av arkivalier samt för övriga vaktmästaruppgifter.
Till vartdera arkivet föreslås därför ytterligare en expeditionsvakt ( + 50 856 kr.).
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4. Engångsanslag begärs för hyllinredningar vid landsarkiven i Uppsala och
Härnösand samt för inredning av nya lokaler m. m. för arkiven i Vadstena och
Visby. Samtidigt bortfaller för innevarande budgetår beräknade engångsanvisningar
om sammanlagt 80 500 kr. (+19 500 kr.).
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 3 783 000 kr.
Jag har därvid bl. a. räknat med en engångsutgift om 30 000 kr. för anskaffning
av hyllinredning vid landsarkivet i Härnösand (4).
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Landsarkiven för budgetåret 1969/70 anvisa ett för
slagsanslag av 3 783 000 kr.
B 16. Ortnamnskommissionen: Förvaltningskostnader

1967/68 Utgift...............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag ...........

423 1581
453 0001
626 000

1 Anslagen Ortnamnskommissionen: Avlöningar och Ortnamnskommissionen: Omkostnader

Ortnamnskommissionens uppgift är bl. a. att ombesörja de statliga ortnamnsundersökningarna, utge verket »Sveriges ortnamn» och delta i handläggningen av
namnregleringsärenden. Under kommissionen lyder svenska ortnamnsarkivet, ett
vetenskapligt forskningsinstitut med uppgift att vara central för forsknings- och ut
redningsarbete rörande Sveriges ortnamn. I arkivet samlas uppgifter om ortnamnen,
bl. a. rörande deras uttalsformer och äldre skriftformer.
År 1964 tillkallades sakkunniga att utreda svenska ortnamnsarkivets och landsmålsarkivens verksamhet (direktiv se 1965 års riksdagsberättelse s. 272). Utredningen väntas avsluta sitt arbete år 1969.
1968/69

Personal
Arkivarier .............................................................
Övrig personal .....................................................
Anslag
Avlöningar till tjänstemän ................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation. .
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70. .
Arvoden och särskilda ersättningar...................
Sjukvård m. m........................................................
Reseersättningar ................................................ .
Expenser
a) Beräknade lokalhyror ....................................
b) Bränsle, lyse och vatten ................................
c) Övriga expenser ............................................
därav engångsutgifter .........................................
Publikationstryck .................................................

Beräknad ändring 1969/70
OrtnamnsDepartementskommissionen
chefen

6
6
12

+ 5
+ 5
+ 10

of.
of.
of.

393 000

+ 423 500

+ 16 000

—

+ 90 390
+ 97 405
+ 3 500
+
300
+ 1 000

+ 94 000
—
of.
of.
of.

+ 60 000
+
400
+ 29 300

+ 60 000
of.
+ 2 000
—
+ 1 000
+ 173 000

7 000
300
200
—
2 000
39 500
—
11 000
453 000

+20 000

+ 10 000
+715 795
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Ortnamnskommissionen
1. Löne- och prisomräkning m. m. (+ 172 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 150 000 kr.).
2. För att kunna rationalisera arkivets verksamhet och påskynda utgivningen
av »Sveriges ortnamn» begärs ytterligare fem förste arkivarier (+ 382 432 kr.).
3. Bl. a. för att avlasta den vetenskapliga personalen bör kontorspersonalen ut
ökas med en kamrerare, tillika registrator, en kansliskrivare och tre kontorsbiträden (+ 132 146 kr.).
4. Professorn i nordiska språk, särskilt ortnamnsforskning, vid Uppsala uni
versitet bör få arvode för sitt arbete som ledamot av ortnamnskommissionen
(+ 3 500 kr.).
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att till Ortnamnskommissionen: Förvaltningskostnader för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 626 000 kr.
B 17. Ortnamnskommissionen: Insamling och bearbetning av vetenskapligt ma
terial

1967/68 Utgift .................
1968/69 Anslag ...............
1969/70 Förslag ...............

70 000
70 000
91 000

Reservation .................................

—

Från anslaget bestrids bl. a. kostnader för reseersättningar i samband med upp
teckningar, arvoden till tillfälliga vetenskapliga medarbetare, inlösen av uppteck
ningar samt kopiering.
1968/69

Personal
Arkivarier ..............................................................
Anslag
Insamling och bearbetning av vetenskapligt ma
terial ......................................................................

1

of.

70 000

+ 45 000
+20 000

+11 000

-

+ 14 000
+ 6 000

+ 10 000

70 000

+ 65 000

+ 21 000

därav engångsutgifter ......................................................

Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70 .

Beräknad ändring 1969/70
OrtnamnskomDepartementsmissionen
chefen

Ortnamnskommissionen
1. Uppteckningsverksamheten måste intensifieras om ett värdefullt material
skall kunna räddas. Ytterligare medel behövs därför till bl. a. arvoden och reseer
sättningar ( + 25 000 kr.).
2. För att underlätta forskningsarbetet bör ett naturnamnsregister upprättas.
Den totala kostnaden härför uppgår till 80 000 kr. men kan fördelas på fyra år
( + 20 000 kr.).
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Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att till Ortnamnskommissionen: Insamling och bearbetning av
vetenskapligt material för budgetåret 1969/70 anvisa ett reserva
tionsanslag av 91 000 kr.

B 18. Landsmålsarkiven: Förvaltningskostnader

1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag ....

741 0071
788 0001
1211000

1 Anslagen Landsmålsarkiven: Avlöningar och Landsmålsarkiven: Omkostnader

Landsmålsarkiven i Uppsala och Lund är forskningsinstitut med uppgift att un
dersöka svenska folkmål samt insamla och bearbeta svenskt dialektmaterial. Ar
kivet i Uppsala har dessutom till uppgift att bedriva folkloristisk-etnologiska un
dersökningar. Arkiven leds av särskilda styrelser.
1968/69

Personal
Arkivarier ...
Övrig personal
Anslag
Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala
Avlöningar till tjänstemän ................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation. .
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70. .
Sjukvård m. m........................................................
Reseersättningar ...................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror ....................................
b) Bränsle, lyse och vatten ..............................
c) Övriga expenser ..............................................
därav engångsutgifter ......................................................

L a n d s m å 1 s ar ki v e t i Lund
Avlöningar till tjänstemän ................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation..
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70. .
Sjukvård m. m........................................................
Reseersättningar ...................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror ....................................
b) Övriga expenser ............................................

Beräknad ändring 1969/70
Landsmåls
Departements
chefen
arkiven

12
7
19

of.

of.
of.

+3

of.

526 000

+ 184 000

+ 28 000

_

+ 120 980
+ 31497
+
400
+
200

+ 126 000
+ 2 000
of.
of.

567 100

+ 170 000
+ 4 000
+ 12 200
+10 000
+ 523 277

+ 170 000
+ 4 000
+ 2 400
—
+ 332 400

208 000

+ 65 700

+ 10 000

_

+ 50 200
+ 12 800
of.
+
100

+ 50 000

+ 30 000
+
600
+ 159 400

+ 30 000
+
600
+ 90 600

1 200
1 400

_
1 000
37 500
—

300
1 200

_
11 400
220 900

+3

—

of.
of.
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Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala
1. Löne- och prisomräkning m. m. ( + 317 600 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 291 000 kr.).
2. Under innevarande budgetår finns en extra tjänst som arkivchef. Denna
tjänst innehas av en förste arkivarie vid arkivet, vars ordinarie tjänst inte får be
sättas. Arkivet föreslår att en fast tjänst som arkivchef inrättas samt att den vakanta
arkivarietjänsten återbesätts ( + 76 273 kr.).
3. För arkivets samlingar av lapskt och finskt material behövs en förste arki
varie ( + 68 601 kr.).
4. I stället för arvodesmedel till vaktmästarhjälp erfordras medel för en heltids
anställd expeditionsvakt ( + 12 267 kr.).
Landsmålsarkivet i Lund
1. Löne- och prisomräkning m. m. ( + 90 600 kr., varav för lönekostnadspålägg
och lokalhyror 80 200 kr.).
2. För att påskynda ortnamnsutgivningen behövs en förste arkivarie ( + 68 501
kr.).
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 1 211 000 kr.
Jag har därvid beräknat medel för bl. a. en tjänst som expeditionsvakt vid arkivet
i Uppsala i stället för arvodesmedel till vaktmästarhjälp (4). Jag hemställer, att
Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Landsmålsarkiven: Förvaltningskostnader för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 1 211 000 kr.
B 19. Landsmålsarkiven: Insamling och bearbetning av vetenskapligt material

1967/68 Utgift ...............
1968/69 Anslag...............
1969/70 Förslag .............

144 000
124 000
143 000

Reservation .................................

40

Från detta anslag bestrids kostnader för bl. a. resor för arkivens tjänstemän vid
fältarbete, inlösen av samlingar och arvoden till tillfälliga vetenskapliga medarbe
tare.
1968/69

Beräknad ändring 1969/70
LandsmålsDepartements
arkiven
chefen

Personal
Arkivarier ..............................................................

1

+1

Anslag
Insamling och bearbetning av vetenskapligt ma
terial
a) Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala
b) Landsmålsarkivet i Lund ..............................

80 000
44 000

+74 000
+ 12 000

+ 12 000
+ 7 000

124 000

+ 86 000

+ 19 000
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Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala
För att erhålla kompetent arbetskraft måste arkivet höja timarvodena betydligt.
Med hänsyn till flera brådskande uppgifter bl. a. utskrivning av inspelade dialekt
texter behövs även fler medarbetare. Medlen till inlösen och reseersättningar bör
också ökas.
Landsmålsarkivet i Lund
För att en bearbetning av insamlat material skall kunna företas utan att insam
lingsverksamheten eftersätts, måste anslaget höjas.
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att till Landsmålsarkiven: Insamling och bearbetning av veten
skapligt material för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservations
anslag av 143 000 kr.
B 20. Riksantikvarieämbetet och statens historiska museum: Förvaltnings
kostnader

1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag .........

5 911 9261
5 886 0001
7 866 000

1 Anslagen Riksantikvarieämbetet och statens historiska museum: Avlöningar, Riksantikvarie
ämbetet och statens historiska museum: Omkostnader och Riksantikvarieämbetet och statens
historiska museum: Fornminnesinventering

Riksantikvarieämbetet är central myndighet för ärenden om förn- och kultur
minnesvård. Ämbetet är vidare tillsynsmyndighet för landsantikvarieorganisationen.
Statens historiska museum har ett samlingsområde som omfattar föremål som
belyser kulturutvecklingen i Sverige på det profana området fram till reformatio
nen och på de kyrkliga och numismatiska områdena fram till nutiden. Inom det
numismatiska området samlas även föremål från andra delar av världen. Ämbetet
och museet har också till uppgift att sprida kunskap hos allmänheten om landets
kulturminnen.
Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens förvaltningsutskott har hand om
vissa uppgifter för ämbetet och museet, nämligen bl. a. att inge förslag till anslags
framställningar till Kungl. Maj:t och att tillsätta vissa tjänster.
Inom riksantikvarieämbetet finns två avdelningar, fornminnesavdelningen och
byggnadsminnesavdelningen. Till ämbetet är vidare provisoriskt knuten en kul
turhistorisk byrå, som förts över från byggnadsstyrelsen i samband med dess om
organisation (prop. 1967: 64, SU 109, rskr 269). Inom museet finns fyra avdel
ningar, nämligen en för sten- och bronsåldern, en för järnåldern, en för medeltid
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och nyare tid samt en för myntkabinettet. För ämbetet och museet gemensamt
finns fem avdelningar, nämligen en för administrativa och kamerala frågor, en för
bibliotek samt akt- och bildarkiv, en för tekniska frågor, en för pedagogiska frågor
och en för tillsynen över landsantikvarieorganisationen.
Inom kulturminnesvårdens område pågår f. n. två utredningar som beräknas
bli avslutade i år. 1965 års musei- och utställningssakkunniga har i uppdrag att
utreda målsättning och organisation för samhällets kulturminnesvård (1968 års
riksdagsberättelse s. 252). Vidare har en särskild sakkunnig tillkallats för att utreda
spörsmål av betydelse för att bedöma hur frågan om sambandet mellan Vitterhets-,
historie- och antikvitetsakademien samt riksantikvarieämbetet bör lösas (1967 års
riksdagsberättelse s. 288).
Nyssnämnda musei- och utställningssakkunniga har i uppdrag att utreda — för
utom kulturminnesvården — bl. a. hela det statliga museiväsendet (1966 års riks
dagsberättelse s. 280).
1968/69

Personal
Antikvarier, museitjänstemän och handläggan
de personal ...........................................................
Övrig personal .....................................................
1 Dessutom 36 vapenfria tjänstepliktiga
Anslag
Utgifter
Avlöningar till tjänstemän ................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70
Arvoden och särskilda ersättningar ...............
Sjukvård m. m.........................................................
Reseersättningar ...................................................
därav för utrikes tjänsteresor .....................................

Expenser
a) Beräknade lokalhyror ....................................
b) Bränsle, lyse och vatten ................................
c) Övriga expenser .............................................
därav engångsutgifter ......................................................

Publikationstryck .................................................
Växlande utställningar ........................................
Informationsverksamhet ....................................
därav lönekostnadspålägg för befintlig organisation

Laboratoriet för radioaktiv datering

...........

Beräknad ändring 1969/70
Departements
Riksantikvarie
chefen
ämbetet och
statens historiska
museum

56,5
73,5
130

4 801 000

_
2 000
12 000
168 000
2 000

_
116 000
316 000
7 200

10 000
44 000
44 000

of.

+ 31

+1

+9

+1

997 000

+ 222 000

+ 1 150 000
+ 58 000
of.
2 000
+
+ 40 000
+5 000

+ 1 150 000
10 000
+
of.
2 000
+
19 000
+
+2 000

+ 400 000
8 000
+
+ 105 000

+ 400 000
6 000
+
31 000
+

+

+29 000

+
+
+

1 000
20 000
20 000

+

70 000

—

99 000

+6

+4 000
+41 000

—5 000

+
+
+

1 000
16 000
14 000

+

52 000

+4 000
+41 000

därav lönekostnadspålägg för befintlig organisation

—

Fornminnesinventering ........................................
Medlemsavgift till Centre International d’Etudes pour la Conservation et la Restauration
des Biens Culturels i Rom..................................
Övriga utgifter .....................................................

255 0001

+

80 000

+

38 000

34 000

+

6 000

+
+

18 000
1 000

5 901 000

Uppbördsmedel
Inkomster av textilkonservering .......................
Nettoutgift

15 000
5 886 000

+2 957 000

+ 1980 000

of.

of.

+ 2 957 000

+ 1980 000

1 Anslaget Riksantikvarieämbetet och statens historiska museum: Fornminnesinventering
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Riksantikvarieämbetet och statens historiska museum
1. Löne- och prisomräkning m. m. ( + 1 887 438 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 1 595 000 kr.).
2. Någon ökning av antalet statligt avlönade biträden inom den administra
tiva och kamerala sektionen har inte skett sedan år 1938. Efter
släpningen i fråga om att föra in avgjorda ärenden i diariet är betydande. Vidare
har arbetsbelastningen på den kamerala sidan ökat bl. a. genom att byggnads
styrelsens kulturhistoriska byrå provisoriskt inlemmats i verkets organisation.
(+ 33 523 kr.)
3. Under budgetåret 1968/69 bedrivs markvårdsarbetet inom fornminnesavdelningen med arbetskraft som arbetsmarknadsstyrelsen betalar. För
att därefter överta göromålen behövs en antikvarie ( + 69 940 kr.).
4. Vid avdelningen för tillsyn över landsantikvarieor
ganisationen behövs en antikvarie som medhjälpare åt överantikvarien, sär
skilt för det löpande arbetet ( + 69 940 kr.).
5. För att kunna tillgodose historiska museets ökade behov att be
arbeta inkomna fynd behövs en antikvarie. Museet bör få möjlighet att hålla öppet
längre, vilket blivit särskilt angeläget sedan besökssiffrorna börjat stiga. ( + 98 588
kr.)
6. Det åligger riksantikvarieämbetet att till Kungl. Maj:t avge förslag om vilka
statliga byggnader som bör förklaras för byggnadsminnesmärken och att föra full
ständig förteckning över byggnadsminnesmärken. För den inventering av
byggnadsbeståndet som erfordras och för utarbetandet av förteckningen
erfordras expertmedverkan (+ 50 000 kr.).
7. Fr. o. m. budgetåret 1969/70 beräknas riksantikvarieämbetet och statens
historiska museum svara för kostnaden för 36 vapenfrias arbetsinsats.
Kostnaderna för vapenfriverksamheten bekostas nu över annan huvudtitel
(+ 558 751 kr.).
8. Medlen till växlande utställningar bör ökas för att möjliggöra
en ytterligare aktivering av museets utåtriktade verksamhet i form av tillfälliga
utställningar och vandringsutställningar inom landet och utomlands (+ 20 000
kr.).
9. Beloppet till informationsverksamhet bör höjas för att skol
myndigheternas önskemål om utökad lektionstid och anordnande av specialutställ
ningar skall kunna tillgodoses. Vidare erfordras ytterligare medel för reklam.
(+ 20 000 kr.)
10. Den föreslagna höjningen av bidraget till laboratoriet för ra
dioaktiv datering är avsedd för att verksamheten skall kunna bedrivas
i oförändrad omfattning. Av den föreslagna ökningen avser 61 000 kr. löne- och
prisomräkning m. m. Verksamhetens omslutning uppgick budgetåret 1967/68 till
270 000 kr.
11. Medlen till fornminnesinventering används för vissa kostna
der för den inventering av landets fasta fornlämningar som behövs för att förse
Bb
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den på flygfotografering grundade ekonomiska kartan med uppgifter om sådana
fornlämningar. På grund av ökat inventeringsområde bör medlen ökas med 13 000
kr. Härtill kommer bl. a. nyanskaffning av fältarbetsmaterial med 5 000 kr. och
extra arbetskraft för färdigställande av fornlämningsregistret med ca 4 000 kr.
Slutligen erfordras 50 000 kr. för införande av uppgifter om fornlämningar i det
nya fastighetsregistret för riket.
12. År 1968 anvisades för första gången medel till medlemsavgift i det
i samarbete med Unesco drivna Centre International d’Etudes pour la Conservation et la Restauration des Biens Culturels i Rom. Medlen utgick ur anslaget Bi
drag till särskilda kulturella ändamål.
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 7 866 000 kr.
Jag har därvid beräknat medel för ytterligare ett kvalificerat biträde (2). För väx
lande utställningar och informationsverksamhet ingår en sammanlagd ökning av
30 000 kr. (8 och 9). Med hänsyn till vad chefen för försvarsdepartementet tidi
gare denna dag föreslagit beräknar jag inga medel för kostnaderna för de vapenfria
tjänstepiiktigas arbetsinsats. Ett belopp av 28 000 kr. har beräknats inom ramen
för medlen till fornminnesinventering för införande av uppgifter om förekommande
fornlämningar i det nya fastighetsregistret för riket (11). År 1968 anslöt sig Sve
rige till det internationella institut i Rom som sysslar med olika frågor på byggnadsminnesvårdens område. Medlemsavgiften bör i fortsättningen belasta detta
anslag (12).
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Riksantikvarieämbetet och statens historiska museum:
Förvaltningskostnader för budgetåret 1969/70 anvisa ett för
slagsanslag av 7 866 000 kr.

B 21. Riksantikvarieämbetet och statens historiska museum: Underhåll och ökan
de av museets samlingar m. m.

1967/68 Utgift ...............
1968/69 Anslag .............
1969/70 Förslag .............

201 666
167 000
264 000

Reservation ...............................

1968/69

Underhåll och ökande av museets samlingar
och antikvarisk-topografiska arkivet samt bok
inköp och bokbindning........................................
därav engångsutgifter ......................................................

Inredning och utrustning av ämbetets och mu
seets lokaler .........................................................
därav engångsutgifter ......................................................

Bb
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Beräknad ändring 1969/70
RiksantikvarieDepartementsämbetet och statens
chefen
historiska museum

117 000

+ 96 000

+ 12 000

—

+50 000

—

50 000

-+ 91 000

+ 85 000

—

+80 000

+80 000

167 000

+ 187 000

+ 97 000
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Riksantikvarieämbetet och statens historiska museum
1. Nu utgående belopp om 56 000 kr. för underhåll och ökande av museets
samlingar bör ökas med 34 000 kr. för bl. a. renovering av museets inventariehandlingar, framställning av kopior av oersättliga museiföremål och en systema
tisk fotografering av samlingarna. För inköp och bindning av böcker (nu 47 000
kr.) beräknas en ökning med 58 000 kr., varav 50 000 kr. utgör ett på tre år för
delat engångsanslag. Medlen för vård och underhåll av antikvarisk-topografiska
arkivet (nu 14 000 kr.) bör ökas med 4 000 kr. för bl. a. inköp av arkivalier och
reparation av handskrifter.
2. Innevarande budgetår används anvisade medel i sin helhet för arbeten i mu
seet, nämligen komplettering av den nya permanenta utställningen i salen för
äldre stenålder, fullföljande av den allmänna myntutställningen och inredning av
utställningsutrymmen för medeltida textilier och glasmålningar. Även för nästa
budgetår beräknas museet behöva medel för dessa ändamål samt ytterligare medel
för möbler och en compactusanläggning. En ökning med 11 000 kr. erfordras.
Till en av brandmyndigheterna rekommenderad brandskyddsanläggning för
museet begärs en engångsanvisning av 80 000 kr.

Departementschefen
För anskaffande av en brandskyddsanläggning beräknar jag medel för en engångsutgift av 80 000 kr. Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hem
ställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Riksantikvarieämbetet och statens historiska museum:
Underhåll och ökande av museets samlingar m. m. för budget
året 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 264 000 kr.

B 22. Riksantikvarieämbetet och statens historiska museum: Vård och underhåll
av fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla byggnader

1967/68 Utgift .............
1968/69 Anslag .............
1969/70 Förslag ...........

566 2621
555 0001
611000

Reservation..........................

27 535

1 Anslaget Riksantikvarieämbetet och statens historiska museum: Vård och underhåll av forn
lämningar och byggnadsminnesmärken

Ur anslaget utgår bidrag till vård, undersökning och iståndsättning av kultur
historiskt värdefulla fasta fornlämningar och byggnader, inbegripet kyrkor, med
undantag av statliga byggnadsminnesmärken.
Stöd till kulturminnesvård utgår också av särskilda lotterimedel. Under budgetBb
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året 1967/68 samt under hösten 1968 fördelade Kungl. Maj:t sammanlagt
1 103 000 kr. som bidrag till restaureringsarbeten, inköp av fastigheter m. m.
1968/69

Personal
Antikvariepersonal ...............................................
Övrig personal .....................................................
Anslag
Vård och underhåll av fornlämningar och kul
turhistoriskt värdefulla byggnader ...................

Beräknad ändring 1969/70
Riksantikvarie
Departements
chefen
ämbetet och
statens historiska
museum

3,5

+i

3,5

+i

555 000

+ 124 000

+ 56 000

+23 000

+16 000
+ 12 000

därav lönekostnadspålägg ..............................................
därav beräknad ersättning för viss upplåten mark

Riksantikvarieämbetet och statens historiska museum
1. Till fornlämningars vård och underhåll (nu 99 000 kr.) begärs ökade medel
för att utarbeta och sätta upp vägskyltar vid kulturhistoriska sevärdheter (+11 000
kr.).
2. Medlen till utredningar som uppdragsverksamheten gör för riksantikvarieäm
betets räkning (nu 50 000 kr.) bör ökas (+15 000 kr.).
3. Medlen till vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla byggnader (nu
326 000 kr.) måste höjas på grund av prisstegringar ( + 14 000 kr.).
4. Medel bör beräknas till ersättning i vissa fall till ägare av sådan byggnad som
blivit förklarad för byggnadsminne enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690)
( + 25 000 kr.).
5. För att bringa ned balansen i fråga om byggnadsminnesärenden måste medel
beräknas för att anlita specialister utom verket för fotografering och uppritning
av föreslagna byggnadsminnen ( + 30 000 kr.).

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 611 000 kr.
Jag har därvid bl. a. beräknat ett belopp av 12 000 kr. som ersättning till domän
verkets fond för upplåten mark på Björkö. Den behållning som vid utgången av
budgetåret 1968/69 finns på reservationsanslaget Riksantikvarieämbetet och sta
tens historiska museum: Vård och underhåll av fornlämningar och byggnadsminnesmärken bör föras över till det nya anslaget.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Riksantikvarieämbetet och statens historiska museum:
Vård och underhåll av fornlämningar och kulturhistoriskt värde
fulla byggnader för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservations
anslag av 611 000 kr.
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B 23. Riksantikvarieämbetet och statens historiska museum: Uppdragsverksamhet

1967/68 Utgift .............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag .........

1 226 216
1 260 000
1 643 000

Anslaget används för att förskottera kostnader för sådana undersökningar och
utredningar som föranleds av lagen den 12 juni 1942 (nr 350) om fornminnen
(ändrad 1967: 77) och som på uppdrag av statlig eller kommunal myndighet eller
enskild utförs av riksantikvarieämbetet mot avgift.
Av anslaget får tas i anspråk högst ett belopp motsvarande summan av de er
sättningar som ämbetsverket erhåller av uppdragsgivarna efter frånräkning av de i
ersättningen ingående utläggen för pensions- och kapitalkostnader m. m. Ersätt
ningarna tillförs riksstatens inkomsttitel Inkomster vid riksantikvarieämbetet
(A II: 38).
1968/69

Personal
Antikvariepersonal ...............................................
Övrig personal .....................................................
Anslag
Avlöningar till extra tjänstemän.......................
Lönekostnadspålägg för befintlig organisation
Kostnader för övrig arbetskraft, maskinhyror
m. m..........................................................................
Kapitalkostnader m. m..........................................
Central administration ........................................
Sjukvård m. m........................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror ....................................
b) Övriga expenser .............................................
Utrustning ..............................................................

Beräknad ändring 1969/70
Riksantikvarie
Departements
ämbetet och
chefen
statens historiska
museum

4
32

of.
of.

36

of.

of.
of.
of.

443 000
—

+ 17 000
+ 106 000

+ 17 000
+ 106 000

780 000

of.
+ 40 000
+ 170 000
of.

of.
+ 40 000
+170 000
of.

16 000
20 000

+ 50 000
of.
of.

1 260 000

+ 383 000

+ 50 000
of.
of.
+ 383 000

—
—

1 000

_

Riksantikvarieämbetet och statens historiska museum
Löne- och prisomräkning m. m. (+ 173 000 kr., varav lönekostnadspålägg och
lokalhyror 156 000 kr.).
Departementschefen

•

I de avgifter som tas ut av uppdragsgivarna ingår ersättning för central admi
nistration, lokaler, övriga centrala utgifter förutom pensions- och kapitalkostnader
m. m. Vid beräkning av detta anslag har dessa kostnader tidigare inte tagits med.
I fortsättningen bör samtliga utgifter belasta anslaget. Detta medför att av anslaget
kommer att kunna tas i anspråk ett belopp som direkt motsvarar summan av de
erlagda avgifterna.
Bb

62

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 10: Utbildningsdepartementet

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att till Riksantikvarieämbetet och statens historiska museum:
Uppdragsverksamhet för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslags
anslag av 1 643 000 kr.

B 24. Bidrag till avlöningar inom landsantikvarieorganisationen

1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag...........

1 828 653
1 886 000
1 974 000

Landsantikvarierna, som är anställda av olika organisationer med kulturminnes
vårdande uppgifter, skall inom sina distrikt vara riksantikvarieämbetets företrädare
och inför ämbetet ansvara för kulturminnesvården inom området. Vidare har de
uppgifter i fråga om den del av naturskyddet som avser skyddet av kulturlandska
pet. Landsantikvarierna är i förekommande fall chefer för länsmuseerna. F. n.
finns en landsantikvarie i varje län utom i Älvsborgs län som har två. I Gotlands
län finns förutom landsantikvarien en antikvarie.
Statsbidrag till avlönande av landsantikvarier och antikvarien på Gotland utgår
enligt bl. a. kungörelsen den 27 maj 1955 (nr 317) angående statsbidrag till av
löningar inom landsantikvarieorganisationen (ändrad senast 1965: 167) med 90 %
av de kontanta avlöningsförmåner som tillkommer en på vederbörande ort sta
tionerad statlig tjänsteman i löneklass 30 resp. löneklass 26. Till landsantikvarien
i Borås utgår bidrag med två tredjedelar av kontantlönen i löneklass 26. Statsbi
drag kan också medges till en amanuens i varje landsantikvariedistrikt med 90 %
av lönen i löneklass 22. Antalet distrikt med amanuens till vars lön bidrag kan
utgå bestäms av Kungl. Maj:t och uppgår nu till 23.
1968/69

Personal
Antikvariepersonal
Anslag
Bidrag till avlöningar åt landsantikvarier och
deras amanuenser .................................................

Beräknad ändring 1969/70
RiksantikvarieDepartementsämbetet och statens
chefen
historiska museum

49

+1

of.

1886 000

+319 000

-f- 88 000

Riksantikvarieämbetet och statens historiska museum
1. Med hänsyn till arbetsbelastningen i Älvsborgs län föreslås bidrag utgå till en
ny tjänst som amanuens ( + 32 087 kr.).
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2. Då landsantikvarierna fått ett allt mer omfattande och självständigt arbete
som ledare av länens kulturminnesvård bör statsbidraget till landsantikvarie beräk
nas med 90 % av lönen i lönegrad B 5 i stället för som nu i löneklass 30 på löneplan A. För landsantikvarietjänsten i Borås bör statsbidragsunderlaget höjas och
motsvara lönen i löneklass 28 i stället för löneklass 26. (+198 732 kr.)
3. På grund av de generella höjningarna av lönebeloppen i den statliga löneplanen bör anslaget höjas med 88 499 kr.

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att till Bidrag till avlöningar inom landsantikvarieorganisa
tionen för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
1 974 000 kr.

B 25. Nationalmuseet: Förvaltningskostnader
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag .........

4 021 7091
4 047 0001
5 734 000

1 Anslagen Nationalmuseet: Avlöningar, Nationalmuseet: Omkostnader och Nationalmuseet:
Pedagogisk verksamhet m. m. (delvis)

Nationalmuseet med östasiatiska museet är centralmuseum för konst och an
svarar för huvuddelen av statens konstsamlingar.
Inom nationalmuseet finns sju avdelningar, en för äldre måleri och skulptur, en
för nutida måleri och skulptur (moderna museet), en för teckning och grafik, en för
konsthantverk, en för slottssamlingar, en för konstbildning samt en för depositio
ner. Östasiatiska museet har hand om samlingar av östasiatisk konst och konst
hantverk som anförtrotts museet. För museerna finns gemensamt kansli, bibliotek,
arkiv, bildarkiv, teknisk anstalt och fotoateljé.
Sverige har med övriga nordiska länder ingått en överenskommelse om en ge
mensam nordisk aktion för att rädda konstföremål m. m. som skadades vid översvämningskatastrofen i Florens 1966, den s. k. F1 o r e n s a k t i o n e n. Enligt
överenskommelsen skall under tre år fr. o. m. den 1 juli 1967 sammanlagt sex
konservatorer fortlöpande vara verksamma med restaureringsarbeten i Florens.

Bb

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 10: Utbildningsdepartementet

64

Beräknad ändring 1969/70
Departements
National
chefen
museet

1968/69

Personal
Museitjänstemän och handläggande personal. .
Övrig personal .....................................................

32
109
141

+ 41
+ 11
+ 15

+11
of.

639 000

+ 241 000

+1

1 Därav 1 för Florensaktionen
Anslag
Utgifter
Avlöningar till tjänstemän ................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation. .
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70..
Arvoden och särskilda ersättningar ...............
Sjukvård m. m.........................................................
Reseersättningar ...................................................

3 199 000

_
12 000
11 000
22 000

därav utrikes tjänsteresor ..............................................

3 000

Expenser
a) Beräknade lokalhyror ....................................
b) Bränsle, lyse och vatten ................................
c) Övriga expenser: nationalmuseet .................

219 000
292 000

därav engångsutgifter ......................................................

—

d) Övriga expenser: östasiatiska museet...........

25 000

därav engångsutgifter ......................................................

Publikationstryck .................................................
Utställningar, film- och konsertverksamhet . .
Florensaktionen ...................................................
Övriga utgifter
a) Tjänstedräkter för museivakter m. m. .. . .
b) Försäkring och transport av konstföremål .
c) Bidrag till Årsbok för svenska statens konst
samlingar .........................................................

+

+ 785 000
+
+

+
+

98
1
5
30

000
000
000
000

+28 000

+ 535 000
+ 27 000
+
+

—

221 000

+

+
+

+
+

000
000
000
000
000

+2 000

+ 535 000
+ 21 000
+

25 000

+

2 000

+
+
+

1 000
30 000
32 000

+
+

1 000
2 000

+161 000

7 000

785
7
1
5
4

+3 000

—
—

16 000
150 0001
82 000

_L

+
+

9 000
100 000
32 000

5 000
22 000

+
+

1 000
2 000

8 000

+

1 000

of.

+ 2 493 000

+ 1 692 000

4 063 000

Uppbördsmedel
35 000
15 000
+
Inkomster av tavelkonservering.........................
Ersättning för värme och belysning i uthyrda
of.
1 000
lägenheter .............................................................
+2 458 000
4 047 000
Nettoutgift
1 Beräknat under anslaget Nationalmuseet: Pedagogisk verksamhet m. m.

+

5 000

of.
+ 1687 000

Nationalmuseet
1. Löne- och prisomräkning m. m. ( + 1 617 000 kr., varav för lönekostnadspå
lägg och lokalhyror 1 320 000 kr.).
2. Moderna museets biträden är alltför få i förhållande till de växande
arbetsuppgifterna. För hjälp med korrespondens, registrering m. m.- erfordras ytter
ligare ett kvalificerat biträde. På grund av det sedan några år tillbaka väsentligt
ökade öppethållandet behöver de arvodister som hittills anlitats för att ta upp entré
avgifter m. m. ersättas med två biträden. ( + 85 935 kr.)
3. Avdelningen för äldre måleri och skulptur behöver för
stärkas med ett halvtidsanställt biträde (+13 503 kr.).
4. Avdelningen för teckning och grafik behöver för omlägg
ning av hittillsvarande föråldrade system för inventarier och kataloger till ett mo
dernt och rationellt sådant förstärkas med en intendent ( + 89 456 kr.).
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5. Den vetenskapligt utbildade personalen vid avdelningen för konst
hantverk, som, förutom av föreståndaren, utgörs av endast en intendent, behö
ver med hänsyn till utställningsaktiviteten och det omfattande och differentierade
verksamhetsområdet utökas med en intendent ( + 61 956 kr.).
6. Till följd av en utvidgning av östasiatiska museet med nya ut
ställningslokaler räknar detta museum med en väsentlig aktivering av sin verksam
het. För denna behövs en personalförstärkning med en intendent, ett halvtidsanställt biträde och två museivakter (+127 797 kr.).
7. För att uppnå en bättre driftekonomi behöver tekniska anstaltens
personal utökas med två assistenter och ett kvalificerat biträde. Fotoateljéns
alltför fåtaliga personal (endast tre avlönade med medel från avlöningsanslaget) be
höver på grund av den ständigt ökade arbetsbelastningen utökas med en fotograf
och ett fotobiträde. (+177 964 kr.)
8. För att hålla det svenska deltagandet i Florensaktionen i nivå med
gjorda åtaganden måste ytterligare en konservator sändas ut under budgetåret
1969/70 ( + 60 719 kr.).
9. Museets utåtriktade verksamhet består bl. a. av tillfälliga utställningar vid
museet, vandringsutställningar, filmvisning och konserter. För denna verksamhet
står till förfogande — förutom de under detta anslag anvisade medlen — de inkoms
ter som museet har av inträdesavgifter och försäljning. För budgetåret 1967/68
uppgick de utgifter som täckts av influtna förevisnings- och försäljningsmedel till
918 000 kr. För att intensifiera den utåtriktade verksamheten och samtidigt kunna
undvika att inträdesavgifterna stiger alltför mycket föreslås en ökning av medlen till
utställningar, film- och konsertverksamhet ( + 85 000 kr.).
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 5 734 000 kr.
Jag har därvid beräknat medel för ytterligare en konservator till Florensaktionen
(8).

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Nationalmuseet: Förvaltningskostnader för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 5 734 000 kr.
B 26. Nationalmuseet: Underhåll och ökande av samlingarna m. m.
1967/68 Utgift ...............
1968/69 Anslag .............
1969/70 Förslag .............

647 685
650 000
715 000

Reservation..........................

28 154

Nationalmuseet
Anslaget föreslås bli höjt med sammanlagt 450 000 kr. Prisstegringen på konst
marknadens alla områden sker mycket snabbt och de enskilda stora konstköpar
nas liksom de stora utländska museernas inköpsresurser ökar kraftigt. National
museet får härigenom allt svårare att hävda sig i den växande konkurrensen. En
3 — Bihang till riksdagens protokoll 1969.

1 saml.

Nr 1 Bil. 10
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del av museets samlingar kräver omfattande kompletteringar. Detta gäller t. ex.
samlingarna av svenska konstnärers arbeten och östasiatiska museets samlingar.
1. Huvuddelen av den begärda ökningen avser ökande av museets sam
lingar. Av den föreslagna höjningen hänför sig 130 000 kr. till avdelningarna
för äldre måleri och skulptur, teckning och grafik, konsthantverk samt slottssamlingama (nu sammanlagt 218 000 kr.) och 70 000 kr. till avdelningen för nutida
måleri och skulptur (nu 120 000 kr.). För östasiatiska museet erfordras en ök
ning med 25 000 kr. (nu 25 000 kr.) och för inköp av svenska konstnärers ar
beten en ökning med 100 000 kr. (nu 189 000 kr.). (+ 315 000 kr.)
2. Prisstegringar och en ökad utgivning av facklitteratur gör det omöjligt för
museibiblioteket att upprätthålla en tillfredsställande standard med nu
anvisat belopp av 33 000 kr. (+ 20 000 kr.).
3. Till inköp av konst för deposition till statliga myndigheter utgår
innevarande budgetår 50 000 kr. För deposition står dessutom de konstverk till
förfogande som kan frigöras från museets samlingar. Konstförvärv till statliga
myndigheter bör även i fortsättningen i huvudsak ske genom museets depositionsverksamhet. Härigenom inventarieförs konstverken i museet och kan sedan genom
depositionslånens rörlighet utnyttjas i största möjliga utsträckning och binds inte
hos den förste innehavaren. Museets medel är emellertid nu helt otillräckliga för
de krav som finns på att skaffa konst till statliga lokaler (+ 100 000 kr.).
4. Det till museets disposition stående beloppet om 15 000 kr. för tillfälliga ut
gifter bör ökas (+ 5 000 kr.).
Departementschefen
Anslaget bör höjas med 65 000 kr. Jag hemställer, att Kung], Maj:t föreslår
riksdagen
att till Nationalmuseet: Underhåll och ökande av samlingarna
m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av
715 000 kr.
B 27. Nationalmuseet: Utställningar av nutida svensk konst i utlandet

1967/68 Utgift .............
1968/69 Anslag .............
1969/70 Förslag.............

375 2331
245 0001
270 000

Reservation ........................

12 4431

1 Anslaget Nationalmuseet: Pedagogisk verksamhet m. m. (delvis)

Anslaget används av nämnden för utställningar av nutida svensk konst i utlandet
för direkta utställningskostnader och för nämndens administrationskostnader.
Nationalmuseet
Verksamheten ökar avsevärt och blir alltmer kostnadskrävande. Den unga svens
ka konsten befinner sig f. n. i en mycket intressant utveckling och har ett stort be
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hov av att göra sig internationellt känd. Detta måste ske både genom fler möjlig
heter till utställningar i utlandet och genom vidgad upplysningsverksamhet i sam
band med utställningarna. Medlen härför är nu alltför knappt tilltagna för att detta
skall kunna ske på ett tillfredsställande sätt (+105 000 kr.).
Departementschefen
Anslaget bör höjas med 25 000 kr. Den behållning som vid utgången av budget
året 1968/69 finns på reservationsanslaget Nationalmuseet: Pedagogisk verksam
het, anslagsposten Utställningar av nutida svensk konst i utlandet bör föras över
till det nya anslaget.
Jag hemställer, att Kungi. Maj:t föreslår riksdagen
att till Nationalmuseet: Utställningar av nutida svensk konst i
utlandet för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av
270 000 kr.
B 28. Livrustkammaren

1967/68 Utgift ...............
1968/69 Anslag .............
1969/70 Förslag ...........

631 2571
630 0001
877 000

1 Anslagen Livrustkammaren: Avlöningar och Livrustkammaren: Omkostnader

Livrustkammaren, som är landets äldsta museum, bevarar föremål från den
forna arsenalen, de kungliga livrust-, kläd- och skattkamrarna samt hovstallet. Den
har även till uppgift att bevara andra jämförliga föremål av personhistorisk karak
tär samt att fylla ett centralmuseums funktion i fråga om vissa delar av det vapen
historiska området.
Livrustkammaren leds av Nordiska museets nämnd som styrelse.
1968/69

Personal
Museitjänstemän ...................................................
Övrig personal .....................................................
Anslag
Avlöningar till tjänstemän..................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation. .
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70..
Arvoden och särskilda ersättningar ...............
Sjukvård m. m........................................................
Reseersättningar ...................................................
därav utrikes tjänsteresor ..........................................

Expenser
a) Beräknade lokalhyror ....................................
b) Bränsle, lyse och vatten................................
c) Övriga expenser ...............................................
därav engångsutgifter ..................................................

Beräknad ändring 1969/70
Livrust
Departements
kammaren
chefen

3,5
19,5

+ 2,5
+ 3,5

23

+6

of.
of.
of.

565 000

+ 246 000

+ 32 000

—

+ 137 000
+ 49 000

+ 137 000

2 000

of.

of.
of.
of.

3 000
2 000
900
—

16 000
42 000

—
630 000

+
+

2 000
200
of.

+ 17 000
+ 2 000
+ 56 600
+5 200

+ 509 800

_

of.

+ 58 000
4- 15 000
+ 5 000
—

+247 000
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Livrustkamrnaren
1. Löne- och prisomräkning m. m. ( + 192 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 154 000 kr.).
2. För dokumentation och registrering behöver den veten
skapligt utbildade personalen förstärkas med tre intendenter. Samtidigt kan en
tjänst som förste biblioteksassistent dras in. Därutöver behövs två kvalificerade
biträden. (+ 195 018 kr.)
3. För att i tillfredsställande takt kunna motverka de ackumulerade skadorna
på det unika textilbeståndet erfordras en tjänst som textilkonservator
( + 51 478 kr.).
4. Vid fotoateljén erfordras ett fotobiträde för att avlasta fotografen
rutinmässig kopiering m. m. ( + 25 056 kr.).
5. Tjänsten som kontorsskrivare vid livrustkammarens kansli föreslås bli
utbytt mot en kanslisttjänst ( + 3 498 kr.).
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 877 000 kr.
Jag har därvid även beräknat medel till hyra för livrustkammarens lokaler i Nor
diska museets byggnad samt till de kostnader för bränsle, lyse och vatten som hän
för sig till dessa lokaler.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Livrustkamrnaren för budgetåret 1969/70 anvisa ett
förslagsanslag av 877 000 kr.

B 29. Naturhistoriska riksmuseet: Förvaltningskostnader

1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag .........

3 291 5141
3 280 0001
4 563 000

1 Anslagen Naturhistoriska riksmuseet: Avlöningar och Naturhistoriska riksmuseet: Omkost
nader

Naturhistoriska riksmuseet är naturvetenskapligt centralmuseum. Dess verksam
het avser växt- och djurvärlden, jordens uppbyggnad och historia samt människans
biologi och naturmiljö.
Inom museet finns två avdelningar, en museiavdelning och en forskningsavdelning. Museiavdelningen handlägger även administrativa ärenden.
För museet finns en särskild av Kungl. Maj:t utsedd styrelse.

Bb

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 10: Utbildningsdepartementet
1968/69

Personal
Museitjänstemän och handläggande personal .
Övrig personal ......................................
A nslag
Utgifter
Avlöningar till tjänstemän............................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation..
b) Beraknad ändring till budgetåret 1969/70..
Arvoden och särskilda ersättningar...............
Sjukvård m. m..................................
Reseersättningar ..............................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror ............................
b) Bränsle, lyse och vatten............................
c) Renhållning och städning ..............................
d) övriga expenser ..................................
Uppbördsmedel
Ersättning för bränsle, gas och elektrisk ström
m. m....................................
Nettoutgift

69

Beräknad ändring 1969/70
Naturhistoriska
Departementsriksmuseet
chefen

37
39,5

+

of.
+2

i

76,5

+ 9
+ 10

2 862 000

+ 458 000

-f

223 000

_

+ 695 000
+ 69 000
of.
of.
+ 20 000

-f

695 000
15 000
of.
1 000
4 000

24 000
7 000
43 000
_
105 000
135 000
106 000
3 282 000

+
+
+
4-1

2 000
3 280 000

of.
+ 1705 000

i

325 000
55 000
61 000
22 000
705 000

+2

-f

-4-

+ 325 000
10 000
of.
10 000
+
+ 1283 000

-f

of.
+ 1283 000

Naturhistoriska riksmuseet
1. Löne- och prisomräkning m. m. ( + 1 305 000 kr., varav lönekostnadspålägg
och lokalhyror 1 020 000 kr.).
2. Museiavdelningens arbetsuppgifter är både omfattande och mångskiftande.
För en rationell uppdelning av ansvaret för såväl ämnesområden som praktiska
verksamhetsgrenar behövs ytterligare en förste intendent (+ 78 990 kr.).
3. För att kunna fullfölja en påbörjad omdaning av utställningsverksamheten er
fordras en konservator, en assistent och en hantverkare. För att möjliggöra ökat
öppethållande behövs vidare medel för fler förstärkningsvakter. (+ 140 747 kr.)
4. Innehavaren av en personlig assistenttjänst kommer att pensioneras under
innevarande budgetår. För att assistentpersonalen inte härigenom skall minska
erfordras ytterligare en assistent (— 1 018 kr.).
5. För att befria den vetenskapliga personalen från för dem okvalificerade ar
betsuppgifter erfordras på sektionen för entomologi ett biträde för kontorsgöromål
och vid sektionen för mineralogi en laboratorieassistent (+ 56 792 kr.).
6. Tre tekniska biträdestjänster som bekostas av statens naturvetenskapliga
forskningsråd bör få tjänster vid museet ( + 95 645 kr.).
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 4 563 000 kr.
Jag har därvid beräknat bl. a. ett belopp av 80 000 kr. som ytterligare medel till
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expertis och tillfällig personal vid museiavdelningen (2, 3) samt medel för ytter
ligare en museiassistent i stället för den assistent som pensionerades (4).
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Naturhistoriska riksmuseet: Förvaltningskostnader för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 4 563 000 kr.
B 30. Naturhistoriska riksmuseet: Materiel m. in.

1967/68 Utgift ...............
1968/69 Anslag...............
1969/70 Förslag .............

402 039
485 000
535 000

Reservation ........................

106 738

Naturhistoriska riksmuseet
Nuvarande anslag är fördelat med 130 000 kr. på museiavdelningen och 355 000
kr. på forskningsavdelningen. En omläggning av museiavdelningens
olika utställningslokaler planeras. För både permanenta och tillfälliga utställningar
behövs ytterligare monterutrustning, biologiskt material, pedagogiska hjälpmedel
och AV-hjälpmedel. Av museets inkomster från inträdesavgifter och försäljning
beräknas 35 000 kr. kunna användas härtill. Dessutom erfordras en ökning av an
slaget med 40 000 kr. För upprustning av forskningsav delningens
instrumentbestånd behövs ytterligare 160 000 kr.
Departementschefen
Anslaget bör höjas med 50 000 kr. Jag har därvid till lika delar beräknat ytterli
gare medel till museiavdelningen och forskningsavdelningen. Jag hemställer, att
Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Naturhistoriska riksmuseet: Materiel m. m. för budget
året 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 535 000 kr.

B 31. Statens sjöhistoriska museum: Förvaltningskostnader

1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag .........

2 038 383
1 996 0001
3 188 000

1 Anslagen Statens sjöhistoriska museum: Avlöningar och Statens sjöhistoriska museum: Om
kostnader

Statens sjöhistoriska museum är centralmuseum på det sjöhistoriska området.
Det har till uppgift att främja kunskapen om det svenska sjöförsvarets, den svenska
handelssjöfartens och det svenska skeppsbyggeriets verksamhet och utveckling
genom tiderna. Inom museet finns två avdelningar, en utrednings- och museiavdelning samt en visnings- och informationsavdelning. Förstnämnda avdelning är upp
delad på fyra sektioner, nämligen en för sjöhistorisk undersökning, en för varv,

Bb
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sjöfart och örlog, en för regalskeppet Wasa med konserveringsanläggning och en
för uppgifter av teknisk karaktär. Vidare finns en sektion för administrativa och
kamerala arbetsuppgifter.
1968/69

Personal
Museitjänstemän ...................................................
Övrig personal.......................................................
1 Dessutom 4 vapenfria tjänstepliktiga
A nslag
Avlöningar till tjänstemän ................................
Avlöningar till tillfällig personal.......................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation. .
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70. .
Arvoden och särskilda ersättningar .................
Sjukvård m. m........................................................
Reseersättningar ...................................................
därav utrikes tjänsteresor ..............................................

Expenser
a) Beräknade lokalhyror ....................................
b) Bränsle, lyse och vatten................................
c) Övriga expenser ..............................................
därav engångsutgifter ......................................................

Beräknad ändring 1969/70
Statens
Departements
sjöhistoriska
chefen
museum

14
42
56

+3

of.
of.
of.

+ 31
+6

1 243 000
484 000

+ 359 000
— 42 000

+
+

+ 414 000

1 000
7 000
14 000
1 000

414 000
41 000
of.
2 000
+
3 000
+
+1 000

_

55 000
17 000

+

+
+

of.
2 000
2 000
+ 1 000

118 000
129 000

_L 695 000
6 000
+
+ 27 000
+ 16 000

+ 695 000
of.
7 000
+

1 996 000

+ 1505 000

+ 1 192 000

Statens sjöhistoriska museum
1. Löne- och prisomräkning m. m. ( +1 195 000 kr., varav för lönekostnadspå
lägg och lokalhyror 1 109 000 kr.).
2. Konserveringsverksamheten vid museet är av sådan art och omfattning att
den kommer att kräva speciell expertis även sedan regalskeppet Wasa färdigkonserverats. En tjänst som förste intendent vid utrednings - och museiavdelningen bör därför inrättas i stället för en f. n. arvodesanställd konservator
vid konserveringsanläggningen för Wasa. För samma avdelning behövs vidare två
amanuenser, en för biblioteket och en för arkivet, eftersom båda enheterna saknar
vetenskapligt utbildad personal. ( + 101 368 kr.)
3. På grund av intensifierad verksamhet i anslutning till skolundervisningen be
hövs en amanuens vid visnings- och informationsavdelningen.
Till avdelningen begärs även två museivakter för att göra bevakningen tillfredsstäl
lande. ( + 97 956 kr.)
4. Museets administrativa sektion behöver förstärkas med ett kva
lificerat biträde ( + 31 623 kr.).
5. Museet räknar med att i fortsättningen behöva lämna ersättning till arbets
marknadsstyrelsen för den arbetsinsats som vid museet placerade vapenfria
tjänstepliktiga utför. Museet har dessutom beräknat medel för administra
tion för denna personal. (+ 65 000 kr.)
Bb
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Departementschefen
Vad beträffar beräkningen av kostnaderna för vapenfria tjänstepliktigas arbets
insats (5) vill jag erinra om vad jag anfört under anslaget Riksantikvarieämbetet
och statens historiska museum: Förvaltningskostnader.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att till Statens sjöhistoriska museum: Förvaltningskostnader för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 3 188 000 kr.
B 32. Statens sjöhistoriska museum: Underhåll och ökande av samlingarna

1967/68 Utgift ...............
1968/69 Anslag .............
1969/70 Förslag .............

167 002
10 000
10 000

Reservation........................

682 852

Förra året beslöts en tillbyggnad av pontonhuset för Wasamuseet (prop. 1968:33,
SU 44, rskr 129). Det förutsattes då att kostnaderna, som beräknades till 1,5 milj.
kr., skulle bestridas av medel som var reserverade under detta anslag och genom
avsättning av överskott vid den framtida verksamheten vid museet. I den för inne
varande budgetår av Kungl. Maj:t fastställda staten finns för avsättning för till
byggnad av pontonhuset uppfört ett belopp av 90 000 kr.
1968/69

Personal
Museitjänstemän
Övrig personal .
Anslag
Utgifter
Museet
a) Vård och nyanskaffning................................
b) Utställningsverksamhet ................................
c) Inköp för försäljning ....................................
Wasa
a) Yttre vakthållning ...........................................
b) Konservering ...................................................
c) Fotokostnader .................................................
d) Restaurering .....................................................
e) Visnings- och informationsverksamhet
f) Utställningsverksamhet ..................................
g) Inköp för försäljning ....................................
h) Lönekostnadspålägg ......................................
i) Tillbyggnad av pontonhus ............................
Sjöhistorisk undersökning ..................................
Övriga utgifter .....................................................
Uppbördsmedel
Inkomster vid museet...........................................
Inkomster Vid Wasavarvet ................................
Nettoutgift

Bb

Beräknad ändring 1969/70
Statens sjöhistoDepartementsriska museum
chefen

1
13

of.
of.

14

of.

25 000
22 000
8 000

of.
+ 11 000
of.

+11 000

+

+

10 000

2 000
of.
+ 2 000
of.
+ 15 000
-15 000
-75 000
+ 30 000
— 30 000
+ 10 000
of.

1 040 000

-50 000

55 000
975 000
10 000

of.
-50 000

55 000
225 000
20 000
95 000
165 000
50 000
275 000
90 000

of.

of.
of.
2 000

of.

+ 2 000
of.
+ 15 000
-15 000
-75 000
+ 30 000
of.
+ 10 000
of.
—20 000
of.
—20 000
of.
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Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att till Statens sjöhistoriska museum: Underhåll och ökande
av samlingarna för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservations
anslag av 10 000 kr.

B 33. Etnografiska museet

1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag .........

714 3461
755 0001
1 021 000

1 Anslagen Etnografiska museet: Avlöningar och Etnografiska museet: Omkostnader

Etnografiska museet är centralmuseum på sitt område och skall främja intresset
för, kunskapen om samt forskningen rörande främmande kulturer, framför allt
utomeuropeiska. Museet leds av en särskild av Kungl. Maj:t utsedd styrelse.
1968/69

Personal
Museitjänstemän ...................................................
Övrig personal .....................................................

Beräknad ändring 1969/70
Departements
Etnografiska
museet
chefen

7
14,5

+2
+ 21

of.
+i

21,5

+4

+i

562 000

+ 248 000

+ 60 000

+ 133 000
+ 41500

+ 137 000
+ 8 000

of.
of.

of.
of.

1 Dessutom 3 vapenfria tjänstepliktiga
Anslag
Utgifter
Avlöningar till tjänstemän ................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation. .
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70. .
Arvoden och särskilda ersättningar ...............
Sjukvård m. m........................................................
Reseersättningar ...................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror ....................................
b) Bränsle, lyse och vatten ................................
c) Övriga expenser ............................................

_
12 000
1 000
7 000

+ 13 000

+

_

+ 75 000

of.

+ 75 000
+ 1 000

+ 45 000

- 21 000

32 000
122 000

därav engångsutgifter ......................................................

12 000

Publikationstryck .................................................
Underhåll och ökande av samlingarna ...........

7 000
14 000
757 000

Uppbördsmedel
Försäljningsmedel för publikationer ...............
Nettoutgift

2 000
755 000

+18 000

+
+

8 000
6 000

+ 569 500

3 000

—12 000
+ 1 000
+ 2 000
+ 266 000

1 000

of.

+ 568 500

+ 266 000

+

Etnografiska museet
1. Löne- och prisomräkning m. m. ( + 220 000 kr., varav för lönekostnadspå
lägg och lokalhyror 208 000 kr.).
3* — Bihang till riksdagens protokoll 1969.

1 samt.

Nr 1 Bil. 10
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2. För att intensifiera museets utåtriktade upplysnings- och
bildningsverksamhet föreslås att denna verksamhet i fortsättningen leds
av en förste intendent i stället för som nu av en amanuens ( + 37 937 kr.).
3. Med hänsyn till omfattningen av museets forskningsverksam
het bör personalen förstärkas med en förste intendent som föreståndare för avdel
ningen för Oceanien och en amanuens. För att ordna erforderligt biträde till musei
chefen i hans vetenskapliga verksamhet begärs antingen en assistent eller ökade
medel till expertis och tillfällig arbetskraft. (+ 165 762 kr.)
4. Då museets samlingar är mycket omfattande behövs ytterligare en magasinsförvaltare. Dessutom begärs ytterligare medel till skrivhjälp. ( + 31 004 kr.)
5. Museet räknar med att i fortsättningen behöva lämna ersättning till arbets
marknadsstyrelsen för de tre vapenfria tjänstepliktiga som placerats vid museet
( + 54 776 kr.).
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 1 021 000 kr.
Jag har därvid beräknat medel för bl. a. en intendent för den utåtriktade verksam
heten i stället för den nuvarande amanuensen (2) samt 37 000 kr. som ytterligare
medel till expertis och tillfällig arbetskraft (3). Genom beslut den 31 oktober 1968
anvisades medel till ett stöld- och brandlarmsystem vid museet, varför jag nu be
räknar minskade utgifter för nattbevakning.
Vad beträffar beräkningen av kostnaderna för vapenfria tjänstepliktigas arbets
insats (5) vill jag erinra om vad jag anfört under anslaget Riksantikvarieämbetet
och statens historiska museum: Förvaltningskostnader.
Jag vill vidare erinra om att Kungl. Maj:t förra året anvisat ett bidrag om 25 000
kr. av särskilda lotterimedel för anskaffande av utrustning för utställningsändamål.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Etnografiska museet för budgetåret 1969/70 anvisa ett
förslagsanslag av 1 021 000 kr.

B 34. Medelhavsmuseet

1967/68 Utgift ...............
1968/69 Anslag .............
1969/70 Förslag .............

254 099
278 000
352 000

Medelhavsmuseet inrymmer samlingar, som belyser den antika konst- och kul
turutvecklingen inom medelhavsområdet och Främre Orienten. Museet står till
viss del under inseende av Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens förvalt
ningsutskott och riksantikvarieämbetet.
Medelhavsmuseet är uppdelat i en grekisk-romersk och en egyptisk avdelning.
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1968/69

Personal
Museitjänstemän .
Övrig personal ..
Anslag
Avlöningar till tjänstemän ................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation..
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70. .
Sjukvård m. m........................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror ....................................
b) Bränsle, lyse och vatten ................................
c) Övriga expenser ............................................
därav engångsutgifter ......................................................

Ökande av samlingarna ......................................

75

Beräknad ändring 1969/70

Riksantikvarie
ämbetet

Departements
chefen

3
3

+i
of.

of.
of.

6

+1

of.

224 000

+ 56 000

+ 10 000

+ 54 000
+ 10 000
of.

+ 54 000

+
+
+

10 000

+ 10 000
of.
+ 13 000
+2 000
+ 5 000

278 000

+ 148 000

___

600
—

4 000
39 400
—

—

of.
7 000
1 000
2 000
—

of.
+74 000

Riksantikvarieämbetet
1. Löne- och prisomräkning m. m. ( + 89 000 kr., varav för lönekostnadspålägg
och lokalhyror 64 000 kr.).
2. Till den grekisk-romerska avdelningen behövs en intendent bl. a. för att bi
träda museichefen, som även är avdelningens föreståndare och ende akademiskt
utbildade tjänsteman ( + 59 356 kr.).
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att till Medelhavsmuseet för budgetåret 1969/70 anvisa ett
förslagsanslag av 352 000 kr.

B 35. Skoklosters slott

1967/68 Utgift ...............
1968/69 Anslag...............
1969/70 Förslag .............

274 195
417 000
885 000

Skoklosters slott och samlingar inköptes av staten år 1967 (prop. 1967: 63, SU
80, rskr 192). Verksamheten vid slottet leds f. n. av en särskild av Kungl. Maj:t ut
sedd styrelse. Styrelsen har ansvaret för förvaltningen av slottet samt har att göra
upp planer över hur samlingarna skall sättas i stånd och att i samråd med 1965.
års musei- och utställningssakkunniga utreda frågan om hur verksamheten på läng
re sikt skall ordnas.
Bb
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1968/69

Personal
Museipersonal .......................................................
Övrig personal .....................................................
Anslag
Utgifter
Löner, arvoden m. m............................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation..
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70. .
Styrelsearvoden .....................................................
Sjukvård ................................................................
Reseersättningar ...................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror ....................................
b) Bränsle, lyse och vatten................................
c) Övriga expenser .............................................
Publikationstryck .................................................
Uppbördsmedel
Entréavgifter, inkomster av försäljning m. m...
Nettoutgift

5
5

Beräknad ändring 1969/70
Departements
Styrelsen för
chefen
Skoklosters
slott

+i
of.

10

+3
+1
+4

+1

325 000

+ 148 700

+ 35 000

30 000
1000
25 000

+ 77 500
+ 31400
+ 8 000
of.
of.

+ 77 000
+ 6 000
of.
of.
of.

17 000
99 000

+ 350 000
of.
+ 20 000
+ 10 000

+350 000
of.
+ 5 000
+ 5 000

497 000

+645 600

+ 478 000

80 000

of.

+ 10 000

417 000

+ 645 600

+468 000

Styrelsen för Skoklosters slott
1. Löne- och prisomräkning m. m. ( + 439 500 kr., varav för lönekostnadspålägg
och lokalhyror 427 500 kr.).
2. För att få en nödvändig översikt och kontroll över samlingarna är det nöd
vändigt att registrera dem. Skall arbetet härmed fullbordas inom rimlig tid erfordras
en expert, två amanuenser och en assistent ( + 168 055 kr.).
3. Trycksaker för gratis spridning kommer att erfordras i och med att ökad in
formation till allmänheten blir aktuell i samband med att nu pågående restaureringsarbeten upphör (+10 000 kr.).
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 885 000 kr.
Jag har därvid beräknat ytterligare 30 000 kr. för personal för registrering av sam
lingarna (2). Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Skoklosters slott för budgetåret 1969/70 anvisa ett för
slagsanslag av 885 000 kr.

B 36. Bidrag till Nordiska museet
1967/68 Utgift .............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag...........
Bb

4 471 342
4 515 000
5 949 000
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Nordiska museet är ett kulturhistoriskt centralmuseum med ett samlingsområde
som — med undantag av vissa specialområden som bevakas av andra museer —
omfattar föremål som använts i Sverige efter år 1500.
Museet är en stiftelse men staten har hela det ekonomiska ansvaret för museet.
Ledamöterna i stiftelsens styrelse, Nordiska museets nämnd, utses av Kungl. Maj:t.
Nordiska museet har sju avdelningar, nämligen tre föremålsavdelningar, en undersökningsavdelning, en undervisningsavdelning, en avdelning för bibliotek och
arkiv samt en administrativ och kameral avdelning. Till museet hör institutet för
folklivsforskning och Julita gård.
1968/69

Personal
Museitjänstemän och handläggande personal. .
Övrig personal .....................................................
Anslag
Utgifter
Avlöningar till tjänstemän..................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation..
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70. .
Arvoden och särskilda ersättningar ...............
Utgående pensioner .............................................
Sjukvård m. m........................................................
Reseersättningar ...................................................
därav utrikes tjänsteresor ..............................................

Expenser
a) Beräknade lokalhyror ....................................
b) Bränsle, lyse och vatten................................
c) Övriga expenser ...............................................
Publikationstryck .................................................
därav engångsutgifter ......................................................

Övriga utgifter
a) Fastighetsunderhåll ........................................
b) Utställningar ...................................................
därav engångsutgifter ......................................................

c) Foto- och konserveringsmaterial m. m.........
d) Underhåll och ökande av samlingarna ....
e) Hyror, skatter, försäkringar, räntor och
amorteringar ...................................................
f) Diverse utgifter ...............................................
Reglering av underskott vid Julita...................
därav lönekostnadspålägg för befintlig organisation

Inkomster
Entré- och visningsavgifter ................................
Försäljning av böcker, fotomaterial m. m.........
Fondavkastning och hyror ................................
Bidrag till undervisning och forskning m. m.. .
Nettoutgift

Beräknad ändring 1969/70
Nordiska
Departements
museet
chefen

38,5
78,5
117

3 553 000

_
2 000
273 000
10 000
71 000
2 000

_
80 000
350 000
154 000
—
78 000
191 000
—

61 000
39 000
90 000
45 000
14 000
—
5 011 000
131 000
155 000
180 000
30 000
4 515 000

of.
of.
of.

+

168 000

of.
of.
of.

+

160 000

+ 854 000
2 000
+
of.
—
23 000
10 000
+
+ 20 000
of.

—

+ 375 000
+ 20 000
of.
+ 100 000
+ 100 000

+ 334 000
5 000
+
of.
of.
—

+ 853 000
—

+
+

of.
23 000
10 000
7 000
of.

of.
+ 260 000
+260 000
of.
+ 21 000

+

of.
60 000

+

of.
8 000

_

_

10 000
of.
+ 35 000
+60 000
+ 1832 000
of.
5 000
of.
of.
+ 1827 000

+

—

10 000
of.
+ 35 000
+60 000
+ 1 439 000

-I-

of.
5 000
of.
of.

+ 1434 000

Nordiska museet
1. Löne- och prisomräkning m. m. (+1 477 000 kr., varav för lönekostnads
pålägg och lokalhyror 1 289 000 kr.).
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2. Till vikariats- och övertidsersättningar begärs ökade medel för skötseln av
Skoklosters slotts kassaförvaltning och bokföring ( + 10000 kr.).
3. Inför sitt 100-årsjubileum år 1973 avser museet att utarbeta och ge ut jubileumspublikationer. Den begärda ökningen till publikationstryck avser
främst arvodeskostnader.
4. Till jubileet planerar museet en omdaning av sin utställningsverksamhet, varvid en serie permanenta utställningar skall iordningställas enligt
en särskilt utarbetad generalplan. För arbetets utförande avser museet köpa
tjänster och varor utanför museet. Nästa budgetår ämnar museet iordningställa
nya utställningar över leksaker, fritid och svensk bostad 1860—1970 samt vissa
servicelokaler. För att understryka vikten av att medel tilldelas för utställningsverksamheten avstår museet från att föra fram förslag om personalökningar.
5. Den för underhåll och ökande av samlingarna föreslagna
ökningen är avsedd för konservering av nu magasinerade museiföremål, vilka skall
användas vid de nya utställningarna.
De partementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 5 949 000 kr.
Som framgår av denna har en ökning om 60 000 kr. beräknats för utställningsverksamhet (4). Medel till hyra för livrustkammarens lokaler i Nordiska museets
byggnad samt till bränsle, lyse och vatten för dessa lokaler har jag beräknat under
anslaget Livrustkammaren.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Bidrag till Nordiska museet för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 5 949 000 kr.

B 37. Bidrag till Tekniska museet
1967/68 Utgift ...............
1968/69 Anslag...............
1969/70 Förslag .............

707 116
706 000
921 000

Tekniska museet är centralmuseum på det tekniska området. Det skall belysa
utvecklingen inom ingenjörskonsten och dess grundvetenskaper samt inom indu
strin.
Tekniska museet är en stiftelse till vilken statligt driftbidrag utgår sedan budget
året 1965/66. Enligt den stat som fastställts av Kungl. Maj:t för innevarande bud
getår täcker statsbidraget mer än hälften av utgifterna för driften. Inkomsterna
i övrigt härrör främst från entré- och visningsavgifter samt bidrag från näringslivet
och museets vänförening. I stiftelsens styrelse, som består av högst 20 ledamöter,
utses tre ledamöter av Kungl. Maj:t.
Bb
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1968/69
Personal
Museitjänstemän ...................................................
Övrig personal .....................................................
Anslag
Utgifter
Avlöningar till tjänstemän ................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation..
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70. .
Arvoden och särskilda ersättningar...................
Utgående pensioner .............................................
Sjukvård m. m........................................................
Reseersättningar ...................................................
Expenser
a) Bränsle, lyse och vatten ................................
b) Övriga expenser...............................................
Publikationstryck .................................................
Övriga utgifter
a) Fastighetsunderhåll m. m...............................
b) Inredning av rum m. m...................................
c) Material för verkstad, fotoateljé och arkiv. .
d) Underhåll och ökande av samlingarna ....
e) Utställningar ...................................................
f) Reklam för museiverksamheten...................
g) Utrustning för visningsverksamheten m. m.
h) Försäkringar, hyror och porto.....................
i) Diverse utgifter .............................................
Förteckning av arkivsamlingarna .....................
Inkomster
Entré- och visningsavgifter ................................
Publikationer m. m................................................
Lokalhyror, huvudbyggnaden ............................
Kommunalt anslag för skolvisningar...............
Överskott från Teknorama ................................
Bidrag från näringslivet, museets vänförening
m. m..........................................................................
Nettoutgift
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Beräknad ändring 1969/70
Tekniska
Departements
museet
chefen

5
15
20

+2
+3

of.
of.
of.

647 000

+ 135 644

+ 30 000

—
10 000
42 000
2 000
8 000

+ 155 977
+ 24 031
of.
157
of.
+ 2 000

+ 156 000
_
of.
of.
of.
+ 1 000

65 000
99 000
74 000

+ 15 000
+ 21 000
+ 26 000

+ 20 000
+ 7 000
+ 4 000

85 000
—
38 000
36 000
53 000
32 000
30 000
39 000
16 000
—

- 85 000
+ 35 000
+ 7 000
+ 19 000
+ 7 000
+ 4 000
+ 20 000
+ 4 000
+ 3 000
+ 186 000

of.
_

1 276 000

+ 579 495

+ 230 000

105 000
55 000
50 000
30 000
30 000

+ 15 000
+ 10 000
+ 10 000
of.
of.

+

+1

+ 12 000

5 000
of.
+ 10 000
of.
of.

300 000

of.

of.

706 000

+ 544 495

+215 000

Tekniska museet
1. Löne- och prisomräkning m. m. ( + 218 810 kr., varav för Iönekostnadspålägg 155 977 kr.).
2. Sedan hösten 1967 har för donationsmedel avlönats en extra amanuens. Så
dana särskilda medel beräknas inte stå till förfogande i fortsättningen, varför en
tjänst bör tillkomma vid museets föremåls avdelning. ( + 46 243 kr.)
3. Den stegrade aktiviteten vid museet har medfört en ökad arbetsbelastning på
den administrativa enheten, som bör förstärkas med en assistent och ett biträde
( + 63 822 kr.).
4. Museet har i en särskild framställning anhållit att byggnadsstyrelsen skall ta
över ansvaret för underhåll av museets byggnader. Kostnaden för fastighetsunder
håll skulle i så fall inte längre behöva belasta museets stat ( — 85 000 kr.).
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5. Museets mycket omfattande arkiv är otillfredsställande ordnat. En treårsplan
för en reorganisering av arkivet läggs därför fram (+186 000 kr.).
Departementschefen
Eftersom jag inte räknar med att ansvaret för fastighetsunderhållet förs över till
byggnadsstyrelsen nästa budgetår, bör medel för ändamålet fortfarande beräknas
under detta anslag. Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl.
Maj:t föreslår riksdagen
att till Bidrag till Tekniska museet för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 921 000 kr.

B 38. Bidrag till Skansen
1967/68 Utgift .............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag...........

2 500 000
1 270 000
1 768 000

Friluftsmuseet Skansen i Stockholm har till uppgift att i sin verksamhet levande
göra svensk kultur och natur samt kring ett centrum av kulturminnen skapa en
levande miljö för olika fritidsintressen. Skansen är en stiftelse med en styrelse som
består av ordförande och sex andra ledamöter. Ordföranden utses av Kungl. Maj:t.
Av övriga ledamöter utses en av Kungl. Maj:t, tre av Stockholms stad och två av
stiftelsen Nordiska museet.
Med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1968: 46, SU 84, rskr 202) god
kände Kungl. Maj:t förra året ett villkorligt ingånget avtal mellan staten och Stock
holms stad om bidrag till Skansen under femårsperioden 1966—1970.
Avtalet innebar att det underskott som uppkommit eller uppkommer i stiftelsen
Skansens verksamhet vart och ett av åren 1966—1970 täcks till 40 % av staten
och till 60 % av staden. Ett villkor för detta driftbidrag är att verksamheten drivs
enligt en av Kungl. Maj:t och Stockholms stadskollegium fastställd stat samt av
staten och staden antagna bestämmelser om stiftelsens förvaltning. Förutom drift
bidrag utgår även särskilda investeringsbidrag. Staten svarar för hela kostnaden för
investeringar i kulturhistoriska byggnader och för 40 % av kostnaden för investe
ringar i vissa gemensamma anläggningar såsom vägar, parkanläggningar, vattenoch avloppsledningar, rulltrappan, elektriska installationer m. m. Staden svarar för
resterande 60 % av kostnaderna för dessa investeringar. Dessutom täcker staden
hela kostnaden för investeringar i andra anläggningar än kulturhistoriska byggna
der och gemensamma anläggningar. Som villkor för investeringsbidrag skall gälla
att arbetena i förväg godkänts av Kungl. Maj:t och stadskollegiet.
Som bidrag till att täcka redan redovisade och förväntade driftunderskott samt
till kostnaderna för investeringsbidrag har för tiden intill utgången av budgetåret
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1968/69 anvisats ett sammanlagt belopp av 3 770 000 kr. Eftersom riksdagen på
tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1967/68 (prop. 1967: 155 bil. 6, SU
203, rskr 395) anvisat ett anslag av 2,5 milj. kr. som provisoriskt bidrag till ound
gängliga löpande driftutgifter, som skulle avräknas nyssnämnda belopp, kunde det
bidrag till Skansen som riksdagen beviljade för budgetåret 1968/69 begränsas till
1 270 000 kr.
Kungl. Maj:t godkände i juni 1968 för sin del en inkomst- och utgiftsstat för
Skansen för år 1968 som innebar att det statliga driftbidraget uppgick till 1 264 000
kr. På grundval av förslag från stiftelsen Skansen har Kungl. Maj:t och Stock
holms stadskollegium i december förra året fastställt stat för år 1969. Enligt denna
erfordras ett driftbidrag från statens sida som uppgår till 1 530 000 kr., medan
tillskottet från Stockholms stad beräknats till 2 295 000 kr. Av det statliga bidraget
får dock endast halva beloppet disponeras under första halvåret 1969.
Vad beträffar investeringsbidrag till kulturhistoriska byggnader har Kungl. Maj:t
anvisat sammanlagt 225 000 kr. avseende år 1968 och första halvåret 1969. Det
belopp som ställts till stiftelsen Skansens förfogande för den statliga andelen av
investeringarna i de gemensamma anläggningarna uppgår till 333 000 kr. De i
prop. 1968: 46 beräknade medlen för gemensamma investeringar för år 1968 och
första halvåret 1969 innefattar även ett belopp för ombyggnad och reparation av
rulltrappan. Stiftelsen har senare hos staten och Stockholms stad begärt ett tilläggs
anslag för att till en sammanlagd kostnad av 600 000 kr. i stället anskaffa en ny
rulltrappa.
Beräkning av drijtunderskott för Skansen

Egna inkomster .............................
därav inträdesavgifter och årskort

Utgifter

........................................

därav löner, pensioner m. m...........

Driftunderskott ............................
därav staten .........................................
därav Stockholms stad ....................

1968
Stat

1969
Stat

1970
Stiftelsens
förslag

4 375 000

4 270 000

4 242 000

2 600 000

2 400 000

2 400 000

7 536 000

8 095 000

8 957 000

3 483 000

3 745 000

4 107 000

3 161 000

3 825 000

4 715 000

1 264 000
1 897 000

1 530 000
2 295 000

1 886 000
2 829 000

Statsbidragsberäkning
Andra halvåret 1969 och första halvåret 1970
DepartementsStiftelsens
chefens
förslag
beräkning

Driftunderskott .....................................................

1 836 000

1 545 000

därav andra halvåret 1969 ..............................................
därav första halvåret 1970 .............................................

893 000
943 000

765 000
780 000

154 000

154 000

215 000
2 205 000
-1 270 000

69 000
-1 270 000

+

+

Investeringsbidrag till kulturhistoriska byggna
der ......................................................................
Investeringsbidrag till gemensamma anlägg
ningar ..................................................................
Statsbidrag 1969/70 .............................................
Statsbidrag 1968/69 .............................................

935 000

1 768 000
498 000
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Departementschefen
Det avtal som träffades förra året mellan staten och Stockholms stad har lett till
en i varje fall temporär lösning på Skansens ekonomiska problem. Förslag till rikt
linjer för verksamheten på längre sikt kommer att utarbetas av stiftelsen, som där
vid skall ta hänsyn till erfarenheterna under de år då avtalet gäller. Dessa förslag
förutsätts bli framlagda i samband med anslagsframställningen för budgetåret
1971/72.
I prop. 1968: 46 påpekade jag att det av vissa skäl inte varit möjligt att, innan
propositionen lades fram, tillämpa den i avtalet förutsatta proceduren att tillsam
mans med staden granska och ta ställning till statförslagen. Jag konstaterade att
utgångspunkten vid en preliminär beräkning av inkomsterna varit att — även om
vissa justeringar i avgiftssystemet förutsattes — inte räkna med ett så betydande
inkomstbortfall som stiftelsen då föreslagit. Vid fastställandet av 1968 års stat ena
des staten och staden om att göra en inkomstberäkning som bl. a. byggde på förut
sättningen av en sänkning av inträdesavgiften för vuxna under sommaren med 1 kr.
Enligt vad som förutsatts i prop. 1968: 46 medgavs en viss merbelastning av det
för 1968/69 anvisade anslaget. I sina förslag till stater för år 1969 och år 1970
har stiftelsen utgått från en oförändrad avgiftsstruktur och samtidigt räknat med en
viss ökning av antalet besök.
Den granskning som skedde före statens och Stockholms stads godkännande av
inkomst- och utgiftsstaten för år 1969 ledde till att det av stiftelsen föreslagna bi
draget till driftunderskott kunde minskas från 4 463 000 kr. till 3 825 000 kr. Stif
telsens förslag i fråga om avgiftsstrukturen har i huvudsak godtagits. Statens bidrag
till att täcka underskottet beräknas till 1 530 000 kr. eller 266 000 kr. mer än
i 1968 års stat. Ökningen är till stor del beroende av löne- och kostnadshöjningar.
Driftunderskottet år 1970 beräknas öka med 75 000 kr. jämfört med år 1969.
Liksom i fråga om beräkningen av driftbidraget har samråd ägt rum med Stock
holms stad vid bedömningen av erforderligt investeringsbidrag till gemensamma
anläggningar. Med hänsyn till att enligt uppgift från Skansen en betydande del av
de medel som under år 1968 anvisats som investeringsbidrag till gemensamma an
läggningar inte förbrukats under året utan förts över till innevarande år räknar jag
inte med ytterligare medel — utöver vad som redan anvisats inom anslaget för
budgetåret 1968/69 — skall behöva beräknas för statsbidrag under år 1969. De
sålunda under året disponibla medlen förutsätts kunna bidra till att ge stiftelsen
möjlighet att förverkliga sitt förslag om att för en sammanlagd kostnad av 600 000
kr. anskaffa en ny rulltrappa i stället för att som tidigare förutsatts till en något
lägre kostnad bygga om den befintliga. För första halvåret 1970 bör medel till
investeringsbidrag till gemensamma anläggningar beräknas enligt Skansens förslag
och, om ifrågavarande anläggningsarbeten utförs i form av beredskapsarbeten,
avse täckning av kostnaderna härför. I fråga om investeringsbidrag till kulturhisto
riska byggnader som staten enligt avtalet ensam skall svara för bör medel härtill
för första halvåret 1970 beräknas enligt Skansens förslag. Till sådana investeringar
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som staden ensam skall bekosta, nämligen uppförande av tropikhus, har staden
enligt vad jag inhämtat för år 1969 räknat med ett belopp om ca 1,5 milj. kr.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att till Bidrag till Skansen för budgetåret 1969/70 anvisa ett
förslagsanslag av 1 768 000 kr.
B 39. Bidrag till vissa museer och arkiv
1967/68 Utgift .............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag...........

395 000
909 000
1 150 000

Ur anslaget utgår f. n. bidrag till nio olika museer och arkiv som inte är statliga
men som staten stöder och har viss insyn i.
Tre av institutionerna med bidrag från detta anslag har budgetåret 1967/68
erhållit bidrag av särskilda lotterimedel, nämligen Kulturhistoriska föreningen i
Lund 100 000 kr. till restaurerings- och reparationsarbeten på byggnader inom
Kulturhistoriska museet, Musikhistoriska museet 39 000 kr. till inköp av hyllor
samt Thielska galleriet 31 500 kr. till inköp av en automatisk brandlarmanläggning1
1968/69
1. Pressmuseet och pressarkivet ...........
2. Varbergs museum ................................
3. Hallwylska museet ..............................
därav beräknade lokalhyror ....................
därav lönekostnadspålägg .......................
4. Kulturhistoriska museet i Lund ....
5. Arbetarrörelsens arkiv .......................
6. Dansmuseet ..........................................
därav nu beräknat under annat anslag ...
7. Drottningholms teatermuseum...........
8. Carl och Olga Milles’ Lidingöhem . .
9. Musikhistoriska museet .....................
därav beräknade lokalhyror .....................
10. Thielska galleriet ................................
därav lönekostnadspålägg .........................

15 000
53 000
25 000

_
225 000
214 000
—
—

132 000
15 000
200 000
—

30 000
909 000

Beräknad ändring 1969/70
Museet resp.
Departements
arkivet
chefen
+ 60 000
of.
+ 18 000
+ 3 000
+ 109 000
+ 109 000
+90 000
+90 000
+ 14 000
+14 000
+ 160 000
+ 13 000
+ 32 000
+ 12 000
+ 110 000
+ 40 000
40 000
40 000
+ 90 000
+ 8 000
of.
of.
+ 353 000
+ 47 000
+35 000
+35 000
+ 17 000
+ 9 000
+7 000
+7 000
+ 949 000
+241 000

1. Föreningen Sveriges pressarkiv och pressmuseum
Föreningen betonar den betydelse som museet och arkivet har som central insti
tution i pressforskningens tjänst. Den begärda ökningen motiveras med behovet att
förbättra personalens lönevillkor och att utöka personalen.
2. Föreningen Varbergs museum
För att fortsätta och utveckla museets utåtriktade verksamhet, behöver museet
ett ökat bidrag. Ett belopp av 11 000 kr. behövs för att täcka en tredjedel av kost
nadsökningarna för löner, pensioner, försäkringar m. m. Bidrag begärs vidare för
driften av ett nyupprättat folkrörelsearkiv samt för en amanuens.
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3. Hallwylska museet
Statsbidrag till museet utgår fr. o. m. innevarande budgetår (prop. 1968: 1 bil.
10 s. 99, SU 43, rskr 128). Museets direktion lade år 1967 fram ett betänkande
med olika alternativa förslag i fråga om museets organisation. Riksdagen godtog
departementschefens förslag att museet i avvaktan på förslag från 1965 års museioch utställningssakkunniga skulle drivas med oförändrad organisation men med
den utökade aktivitet som direktionen föreslagit. För att täcka vissa automatiska
utgiftsökningar samt ökade reklamkostnader behövs ytterligare 5 000 kr.
Museets föreståndare åtnjuter statlig pension, varför medel för lönekostnadspålägg begärs.

4. Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige
Lunds stad höjde år 1967 sitt årliga bidrag till Kulturhistoriska museet från
155 000 kr. till 350 000 kr. Med hänsyn till museets karaktär av riksmuseum bör
statsbidraget ökas i samma grad för att verksamheten skall kunna fortgå som hit
tills. Den begärda ökningen av 160 000 kr. skall främst användas till personalför
stärkningar, då museet arbetar med en betydande underbemanning.
5. Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv
Bidraget bör höjas bl. a. med hänsyn till stiftelsens ökade utgifter för löner och
pensioner.
6. Stiftelsen Dansmuseifonden
Genom en donation år 1950 skänkte Rolf de Maré till Operan sina samlingar
av dräkter, musikinstrument, dekorationsskisser, arkivalier, böcker m. m. vilka
samlingar belyser danskonsten och dess historia. Enligt stiftelsen får ordalagen i
donationsurkunden anses tyda på att donators avsikt varit att ge samlingarna till
svenska staten.
Enligt de Marés testamente upprättades två stiftelser »Rolf de Marés Minnes
fond» och »Dansmuseifonden». Var och en av stiftelserna fick i testamentet ett
kapital om ca 1,25 milj. kr. Kungl. Maj:t fastställde den 28 juni 1968 stadgar för
de båda stiftelserna. Den förstnämnda skall ägna sig åt vetenskaplig forskning i
danskonstens historia och estetik, den andra direkt stödja Dansmuseets förkovring
och verksamhet. Av testamentet framgår att testator önskade att stiftelsen Dansmuseifonden skulle överta förvaltningen av Dansmuseet från Operan. Dansmuseet
är nu inrymt i operabyggnaden, men byggnadsstyrelsen avser att från år 1970 in
rymma museet i Svenska filminstitutets nybyggnad på Gärdet. I Operans stat tas
f. n. upp 40 000 kr. till driften av Dansmuseet. Stiftelsen anhåller att den skall utses
till huvudman för Dansmuseet, att byggnadsstyrelsen får i uppdrag att vara lokalhållare för stiftelsen och museet samt att bidrag för museets verksamhet ställs till
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stiftelsens förfogande. Det begärda bidraget, i vilket ingår de 40 000 kr. som nu
utgår till Operan för museets drift, är avsett för avlönande av en intendent och en
kanslist/assistent vid museet.
7. Stiftelsen Drottningholms teatermuseum
Verksamheten vid stiftelsen omfattar tre huvudgrenar, nämligen museal vård och
bearbetning av stiftelsens samlingar, föreställnings- och konsertverksamhet på
slottsteatern samt verksamheten vid stiftelsens bibliotek och arkiv.
Föreställnings- och konsertverksamheten omhänderhas under säsongen 1968 av
föreningen Drottningholmsteaterns vänner och Kungl. teatern enligt ett mellan
dessa organisationer och stiftelsen träffat avtal. Föreningen Drottningholmsteaterns
vänner erhåller bidrag till denna verksamhet från anslaget Bidrag till särskilda kul
turella ändamål.
Den av stiftelsen föreslagna anslagsökningen är främst avsedd för museibiblioteket
som föreslås få en halvtidsanställd amanuens samt medel för bokinköp och bok
bindning. Dessutom begärs ökat bidrag för underhåll och ökande av de museala
samlingarna.
Stiftelsen har hos Kungl. Maj:t begärt att personalen skall få statlig pension. Vid
en övergång till statlig pensionering skulle merkostnaden för lönekostnadspålägg
(inklusive pålägg för nya tjänster) jämfört med nuvarande avgift för ATP uppgå till
7 000 kr.
8. Stiftelsen Carl och Olga Milles’ Lidingöhem
För nästa år begärs ett oförändrat statsbidrag av 15 000 kr.
9. Stiftelsen Musikhistoriska museet
Kostnaden för lönen till Musikhistoriska museets föreståndare bestrids nu från
avlöningsanslaget till Musikaliska akademien med musikhögskolan.
Museet begär medel till nya tjänster, bl. a. en restaurator, en ljudtekniker och
en kansliskrivare. Lönerna för befintlig personal bör höjas. Museet föreslår att mu
seets personal får statliga tjänster. Ökade medel begärs för bl. a. underhåll och
vård av instrument samt för konsertverksamhet.
10. Stiftelsen Thielska galleriet
Med hänsyn till allmänt ökade driftkostnader bör anslaget höjas. Museets ende
heltidsanställde tjänsteman, en museitekniker, åtnjuter helstatlig pension, varför
medel för lönekostnadspålägg begärs.
Departementschefen
Stiftelsen Dansmuseifonden har tagit upp frågan om att föra över huvudmanna
skapet för Dansmuseet från Operan till stiftelsen. Som jag anfört under anslaget
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Bidrag till Operan och Dramatiska teatern finner jag det i detta läge lämpligast att
beräkna medel för driften av Dansmuseet under förevarande anslag. I bidraget in
går arvode till museets intendent. Dansmuseets framtida personalförhållanden, en
fråga som tagits upp av 1967 års riksdag (SU 172, rskr 357), torde kunna aktuali
seras vid beredningen av det förslag om en ny statlig skola för utbildning av koreo
grafer, danspedagoger och yrkesdansare i Stockholm som lagts fram i betänkandet
Statens skolor för scenisk utbildning (Stencil U 1968: 9). Kungl. Maj:t godkände
förra året ett avtal mellan byggnadsstyrelsen och Stiftelsen Svenska filminstitutet om
förhyrning m. m. av lokaler i filminstitutets nybyggnad som beräknas stå färdig som
maren 1970. Enligt detta avtal kan byggnadsstyrelsen i byggnaden disponera vissa
lokaler för Dansmuseet och stiftelsen Drottningholms teatermuseum eller för andra
ändamål.
Med anledning av den av stiftelsen Drottningholms teatermuseum i särskild fram
ställning begärda förändringen av pensioneringen av personalen vid museet vill jag
framhålla att jag räknat med att pensioneringen kommer att ske i statlig regi
fr. o. m. den 1 juli 1969. Frågan härom kommer att anmälas i senare samman
hang. Medel för lönekostnadspålägg bör emellertid beräknas redan nu. Beloppet
härför — 30 000 kr. — motsvarar ungefär de arbetsgivaravgifter som nu erläggs
och ryms inom det bidrag jag beräknar för stiftelsen. Särskilda medel för lönekost
nadspålägg bör beräknas för Hallwylska museet och Thielska galleriet, eftersom
vissa tjänstemän vid dessa institutioner har statligt reglerad pension. Beträffande
Hallwylska museet har enligt beslut den 19 december 1963 pensionsförmånerna för
museets föreståndare reglerats i enlighet med statens allmänna tjänstepensionsreglemente den 28 maj 1959 (nr 287; ändrad senast 1968: 249). Vad beträffar Thielska
galleriet åtnjuter en vid galleriet anställd museitekniker statlig pension enligt samma
reglemente.
Sedan budgetåret 1965/66 svarar byggnadsstyrelsen för fastighetsunderhållet vid
Hallwylska museet (prop. 1965: 1 bil. 20, SU 28, rskr 71). Enligt beslut den 20
november 1963 befriades Musikhistoriska museet fr. o. m. budgetåret 1961/62
från hyreskostnader med undantag av bränslekostnader. Medel för lokalhyror skall
alltså ingå i bidragen till dessa två museer.
I övrigt räknar jag endast med begränsade ökningar under detta anslag.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 1 150 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Bidrag till vissa museer och arkiv för budgetåret 1969/70
anvisa ett anslag av 1 150 000 kr.
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B 40. Svenskt biografiskt lexikon

1967/68 Utgift...............
1968/69 Anslag .............
1969/70 Förslag.............

387 4431
427 0001
540 000

1 Anslagen Svenskt biografiskt lexikon: Avlöningar och Svenskt biografiskt lexikon: Omkost
nader

Svenskt biografiskt lexikon har till uppgift att fortsätta och slutföra utgivandet
av verket Svenskt biografiskt lexikon i enlighet med de riktlinjer, som angetts i
prop. 1962: 86 (SU 74, rskr 194).
1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Svenskt biogra
Departements
fiskt lexikon
chefen

Personal
Redaktörer .............................................................
Övrig personal .....................................................

5
2

of.
+i

of.
of.

7

+i

of.

308 000

+ 39 000

+ 17 000

—

+ 75 000
+ 5 000
+
500
+ 14 000
of.
of.

+ 75 000

Anslag
Utgifter
Avlöningar till tjänstemän ................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation. .
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70..
Arvoden och särskilda ersättningar ...............
Särskild ersättning till tillfällig personal...........
Sjukvård m. m.....................................................
Reseersättningar ...................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror ....................................
b) Bränsle, lyse och vatten ................................
c) Övriga expenser ..............................................

4 000
66 000
900
2 000

_

+ 15 000
+ 1 000
- 4 500

_

+

of.
7 000
of.
of.

of.

+ 15 000
+ 1 000
- 10 000
—11 800
of.

492 000

+ 145 000

+ 105 000

Uppbördsmedel
Inkomster och försäljning av häften och band
av lexikonet .........................................................

65 000

- 12 000

-

Nettoutgift

427 000

+157 000

+113 000

därav engångsutgifter ......................................................

Publikationstryck .................................................

100
41 000
11 800
70 000

—

8 000

Svenskt biografiskt lexikon
1. Löne- och prisomräkning m. m. (+ 110 000 kr., varav för lönekostnadspå
lägg och lokalhyror 90 000 kr.).
2. Medlen till ersättning till tillfällig personal som anlitas för forskning bör höjas
och kontorspersonalen förstärkas med ytterligare en kontorist ( + 35 804 kr.).
3. Medelsanvisningen till vikariats- och övertidsersättningarna bör ökas
(+ 5 500 kr.).
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Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att till Svenskt biografiskt lexikon för budgetåret 1969/70 an
visa ett förslagsanslag av 540 000 kr.

B 41. Stifts- och landsbiblioteken: Förvaltningskostnader

1967/68 Utgift ...............
1968/69 Anslag .............
1969/70 Förslag ...........

731 4701
753 0001
963 000

1 Anslagen Stifts- och landsbiblioteken: Avlöningar och Stifts- och landsbiblioteken: Omkost
nader

Stifts- och landsbibliotek finns i Linköping, Skara, Västerås och Växjö. De har
till uppgift att förvara och tillhandahålla bibliotekens gamla bok- och handskrifts
samlingar. Vidare skall de tillhandahålla vetenskaplig och populärvetenskaplig lit
teratur. De fungerar samtidigt som länsbibliotek i de län där de är belägna.
Biblioteken leds av särskilda styrelser med bl. a. kommunala representanter.
Biblioteken står under tillsyn av kungl. biblioteket och — i fråga om verksam
heten som länsbibliotek — av skolöverstyrelsen.
Genom Kungl. Maj:ts beslut den 30 juni 1967 uppdrogs åt statskontoret att
med beaktande av vad dåvarande chefen för ecklesiastikdepartementet anfört i
prop. 1967: 1 (bil. 10 s. 57) göra en översyn av frågan om huvudmannaskapet för
stifts- och landsbiblioteken.
1968/69

Personal
Bibliotekariepersonal ..........................................
Övrig personal.......................................................
Anslag
Avlöningar till tjänstemän ................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation..
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70. .
Sjukvård m. m........................................................
Expenser ................................................................

Beräknad ändring 1969/70
Departements
Stifts- och
chefen
landsbiblioteken

12
5

of.
+3

of.
of.

17

+3

of.

717 000

+ 138 000

+ 35 000

_

+ 166 304
+ 16 617
of.
+ 28 000
+24 000

+ 173 000
of.
of.
+ 2 000
—

+ 348 921

+210 000

800
35 200

därav engångsutgifter ......................................................

753 000

Anm. I sammanställningen ingår endast personal för vilka kostnaderna täcks av medel från
detta anslag. Härtill kommer den personal, framför allt assistenter och biträden, som avlönas
genom anslag från kommuner och landsting. Vad beträffar anslag innefattar sammanställ
ningen endast medel som utgår ur detta anslag. Statsbidrag om högst 40 000 kr. utgår dess
utom till vart och ett av biblioteken i deras egenskap av länsbibliotek.
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Stifts- och landsbiblioteken
1. Löne- och prisomräkning ( + 219 000 kr., varav för lönekostnadspålägg
163 000 kr.).
2. För att avlasta bibliotekarierna vissa kontorsgöromål behöver biblioteken i
Skara, Västerås och Växjö vardera ett kvalificerat biträde ( + 72 240 kr.).
Kungl. biblioteket
Den föreslagna personalökningen är välmotiverad och tillstyrks.
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att till Stifts- och landsbiblioteken: Förvaltningskostnader för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 963 000 kr.

B 42. Stifts- och landsbiblioteken: Bokinköp och bokbindning ni. m.
1967/68 Utgift ...............
1968/69 Anslag...............
1969/70 Förslag ...........

178 492
163 000
163 000

Reservation........................

272

Från detta anslag bestrids kostnader för bokinköp, bokbindning och konserveringsarbeten vid stifts- och landsbiblioteken samt inventering och konserveringsarheten vid stifts- och läroverksbiblioteket samt domkyrkobiblioteket i Strängnäs.
Stifts- och landsbiblioteken
Vart och ett av biblioteken begär en ökning med 28 000 kr. av sin nuvarande
medelstilldelning av 37 000 kr.
Kungl. biblioteket
Den av stifts- och landsbiblioteken föreslagna höjningen med sammanlagt
112 000 kr. tillstyrks.
För konserveringsarbetena vid biblioteken i Strängnäs begärs ett oförändrat be
lopp av 15 000 kr.
Departementschefen
Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att till Stifts- och landsbiblioteken: Bokinköp och bokbindning
m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av
163 000 kr.
Bb
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B 43. Inköp av vissa kulturföremål

1967/68 Utgift ...............
1968/69 Anslag...............
1969/70 Förslag .............

—
100 000
100 000

Ur detta anslag utgår medel till inköp av sådana kulturföremål, som har så stort
konstnärligt, historiskt eller vetenskapligt värde att det är av synnerlig vikt att de
behålls inom landet. Anslaget kan belastas med högre belopp än det som beräknats
i riksstaten, under förutsättning att Kungl. Maj:t i efterhand anmäler medelsför
brukningen för riksdagen (prop. 1965: 58, SU 76, rskr 204).
Departementschefen
Anlaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att till Inköp av vissa kulturföremål för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 100 000 kr.
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c) Frivilligt folkbildningsarbete, ungdomsverksamhet m. m.
Vissa frågor rörande statligt stöd till ungdomsverksamhet

Inledning
Frågan om utformningen av statens stöd till ungdomsorganisationernas verksam
het har utretts av 1962 års ungdomsutredning1. Utredningen tillkallades efter be
myndigande av Kungl. Maj:t den 28 juni 1962. Utredningen har redovisat sina un
dersökningsresultat och förslag i följande betänkanden, nämligen Stöd åt ungdoms
organisationernas centrala verksamhet (SOU 1963: 67), Lokaler för ungdoms
verksamhet (SOU 1965: 63), Ungdomens förenings- och fritidsliv (SOU 1966: 47),
Ungdomsledare (SOU 1966: 66) och Statens stöd till ungdomsverksamhet (SOU
1967: 19).
På grundval av förstnämnda betänkande om stöd åt ungdomsorganisationernas
centrala verksamhet beslöt statsmakterna år 1964 (prop. 1964: 1, bil. 10 s. 131,
SU 62 s. 7, rskr 175) att införa ett särskilt statsbidrag till central verksamhet.
Betänkandet om lokaler för ungdomsverksamhet har tidigare remissbehandlats.
Utredningens slutbetänkande jämte de två närmaste före detta avgivna delbetänkandena med redovisning av expertundersökningar, som utredningen låtit utföra,
har remissbehandlats under sommaren 1967.
Yttranden har avgetts av skolöverstyrelsen, statskontoret, riksrevisionsverket,
socialstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen, statistiska centralbyrån, lantbruksstyrelsen, skogsstyrelsen, statens ungdomsråd, idrottsutredningen, centrala studiehjälpsnämnden, Svenska kommunförbundet, Svenska stadsförbundet, Svenska landstings
förbundet, Landsorganisationen i Sverige, Kooperativa förbundet, Svenska lantbruksförbundet, Riksförbundet Landsbygdens folk, Tjänstemännens centralorgani
sation, Evangeliska fosterlandsstiftelsens ungdomsförbund, Frikyrkliga ungdoms
rådet, Frälsningsarméns ungdom och Frälsningsarméns scoutförbund, Förbundet
Vi unga, gemensamt av Godtemplarorden, Sveriges godtemplares ungdomsförbund
och IOGT:s scoutförbund, av Riksförbundet Sveriges 4H, Ridfrämjandet, gemen
samt av KFUK:s och KFUM:s riksförbund samt KFUK:s och KFUM:s scoutför
bund, av Metodistkyrkans ungdomsförbund, Motorförarnas helnykterhetsförbund,
gemensamt av NTO:s ungdomsförbund, juniorförbund och scoutförbund, av Riks
förbundet Kyrklig ungdom, Sveriges unglottor, Skid- och friluftsfrämjandet, Svenska
alliansmissionens ungdomsförbund, Svenska baptisternas ungdomsförbund, Svenska
frisksportförbundet, Svenska missionsförbundets ungdom, Svenska ungdoms
ringen för bygdekultur, Sveriges blåbandsungdom, Svenska scoutförbundet, Sveri
ges studerande ungdoms helnykterhetsförbund, Sveriges ungdomsorganisationers
landsråd, Unga Örnars riksförbund, Ansgarsförbundet av kyrkliga juniorer, Sveri
ges socialdemokratiska ungdomsförbund, Folkpartiets ungdomsförbund, Centerns
ungdomsförbund, Högerns ungdomsförbund, Sveriges elevers centralorganisation,
1 Landstingsrådet K. K. B. Ward, ordf., ungdomsintendenten Anna-Greta Gustafson, förlags
chefen K. E. Hellberg, gymnastikdirektören R. H. G. Mattsson och folkhögskolläraren N. L.
Ohlsson
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Riksförbundet Sveriges ungdoms- och hemgårdar, Hushållningssällskapens för
bund, Sveriges riksidrottsförbund, Svenska korporationsidrottsförbundet, Handi
kapporganisationernas centralkommitté, De handikappades riksförbund, Sveriges
folkhögskoleelevers förbund, Ungdomens fredsförbund, Sveriges socialdemokra
tiska studentförbimd, Liberala studentförbundet, Sveriges konservativa studentför
bund, Arbetarnas bildningsförbund, Godtemplarordens studieförbund, Studiefräm
jandet, Studieförbundet Vuxenskolan, Nationaltemplarordens studieförbund, Stu
dieförbundet Medborgarskolan, Sveriges kyrkliga studieförbund, Tjänstemännens
bildningsverksamhet, Jordbrukare-Ungdomens förbund, Förbundet Skog- och Ung
dom, Förbundet Hem och Ungdom, Riksförbundet mot alkoholmissbruk, länsskolnämnden i Kristianstads län, länsskolnämnden i Jönköpings län och Östersunds
skolstyrelse.
Av de frågor som utredningen behandlat i sitt slutbetänkande upptas i det föl
jande till närmare behandling de förslag som rör stöd till ungdomsorganisationernas
centrala verksamhet, till ungdomsledarutbildning och till hemgårdar. Frågorna om
ökad bidragsgivning till fritidsgrupperna liksom formerna för denna bidragsgivning
bör, bl. a. på grund av det stora inslaget av grupper med idrott på programmet,
behandlas närmare först sedan 1965 års idrottsutredning (direktiv se 1966 års
riksdagsberättelse s. 356) framlagt resultatet av sitt arbete.
Bakgrund
Vid sidan om skol- och utbildningsväsendet samt direkta kommunala åtgärder
för att främja fritidslivet har landets ungdomsorganisationer sedan länge spelat
en väsentlig roll för att ge ungdomens fritidsliv ett positivt innehåll. Det statliga
stödet till sistnämnda verksamhet var länge begränsat till idrottens och friluftslivets
områden. År 1954 infördes ett allmänt stöd till ungdomsorganisationernas verk
samhet. Bidrag infördes till ungdomsledarskolning i form av kortare regionala och
centrala kurser, till verksamhet i fritidsgrupper för ungdom enligt vissa preciserade
regler och slutligen till instruktörsverksamhet i ungdomsorganisationer. Vissa kom
pletterande åtgärder för stöd till bl. a. viss idrottsverksamhet genomfördes samtidigt.
De angivna stödformerna har efter det att de infördes ändrats på några punkter.
De viktigaste ändringarna har inneburit att politiska ungdomsorganisationer i bidragshänseende blivit jämställda med övriga organisationer och att bidraget till in
struktörsverksamhet ersatts med stödet till central verksamhet.
I det följande lämnas en sammanfattning rörande den principiella bakgrunden till
den nuvarande bidragsgivningen till ungdomsverksamhet.
Frågan om stöd till ungdomsorganisationernas verksamhet uppmärksammades
under ungdomsvårdskommitténs arbete under 1940-talet. Kommittén framhöll be
tydelsen av ungdomsföreningarnas idealbildande roll som en väg att skänka sam
hörighetskänsla och att öka den allmänna samhällssolidariteten. Kommittén pekade
också på föreningslivets möjligheter att bryta andlig isolering och att skapa sociala
kontakter. Kommittén uttalade en mycket bestämd uppskattning av föreningslivet
och föreslog en rad olika stödåtgärder för ungdomsorganisationerna.
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Ungdomsvårdskomxnitténs förslag kom endast i ringa utsträckning att förverkli
gas men bildade grund för det arbete, som utfördes av den år 1953 tillkallade utred
ningen om stöd åt nykterhetsorganisationer och ungdomsvårdande sammanslutning
ar, i fortsättningen kallad 1953 års utredning. Tillkallandet av denna utredning för
anleddes närmast av den då planerade omläggningen av nykterhetspolitiken. Även
1953 års utredning betonade starkt föreningslivets betydelse för ungdomens själv
fostran och personlighetsdaning. Det framhölls också att det statliga stödet inte bor
de inriktas på att främja de speciella mål, för vilka sammanslutningarna var upp
byggda, dvs. ideologiska eller andra syften, utan huvudsakligen inriktas på gemen
samma ungdomsfrämjande uppgifter inom de många gånger starkt artskilda sam
manslutningarnas verksamhet. De av 1953 års utredning framlagda förslagen röran
de stöd till ungdomsverksamhet genomfördes i huvudsak (prop. 1954: 156, SäU 6,
rskr 315).
Eftersom frågan om stöd till de politiska ungdomsorganisationerna lämnats åt
sidan vid 1954 års reform, uppdrogs senare åt en särskild utredning, 1955 års ungdomsutredning, att överväga dessa organisationers ställning i bidragshänseende.
Resultatet av denna utredning blev ett förslag, enligt vilket bidrag borde utgå även
till de politiska ungdomsorganisationerna och i princip avse den ungdomsfostrande
verksamheten. Den politiska verksamheten borde däremot inte stödjas med stats
medel. Utredningens förslag genomfördes genom beslut av 1957 års riksdag (prop.
1957: 132, SU 122, rskr 303). Den reella innebörden av ändringen var att de poli
tiska ungdomsorganisationerna fick samma stöd som övriga organisationer.
1962 års ungdomsutredning har som nämnts i ett tidigare betänkande (SOU
1963: 67) framlagt förslag om bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verk
samhet. De därvid framlagda förslagen har i huvudsak genomförts (prop. 1964: 1,
bil. 10 s. 131, SU 62 s. 7, rskr 175). De av utredningen angivna grundläggande
motiveringarna för stödet var delvis av annat slag än de som tidigare framförts
för ungdomsstödet. Utredningen framhöll att ungdomsorganisationerna hade både
en samhällsfostrande och en personlighetsfostrande uppgift. Den sistnämnda upp
giften innebar bl. a. att de unga i sina föreningar stiftade bekantskap med resp.
organisationers idéer och mål.
I konsekvens med sin syn på livs- och samhällsåskådningamas betydelse för en
skilda och organisationer förordade utredningen att samhällsstödet borde utgå såväl
till organisationernas samhällsfostrande och idéinriktade verksamhet som till deras
allmänt ungdomsfrämjande arbete. Därmed bortföll motiven för att låta de politiska
ungdomsförbunden inta en särställning.
För bidragsmottagande organisation ställdes som grundläggande villkor bl. a. att
denna skulle vara uppbyggd och fungera enligt vedertagna demokratiska principer
samt öppet ta ställning för demokratin. Organisationen skulle bedriva en till kam
ratskap fostrande verksamhet. Utredningen betonade vikten av att ungdomarna
själva hade ett reellt inflytande och ansvar för den ungdomsverksamhet, för vilken
det statliga stödet var avsett.
1962 års ungdomsutredning redovisar i sina betänkanden ett omfattande statis
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tiskt material om ungdomens förenings- och fritidsliv samt om ungdomsledare. För
närmare uppgifter om de resultat som därvid erhållits torde här i huvudsak få
hänvisas till ifrågavarande betänkanden.
Ungdomsorganisationerna samt deras medlemsantal m. m. per den 31 december
1967, enligt uppgifter till skolöverstyrelsen i februari 1968, redovisas närmare i föl
jande tabell.
Antalet medlemmar/deltagare, lokalavdelningar och distriktsorganisationer inom
ungdomsorganisationer som erhåller bidrag till sin centrala verksamhet

Organisation

Antal
matri
kelför
da med
lemmar
12—25 år

1

2

Evangeliska fosterlandsstiftelsens ung
domsförbund ........................................
Frikyrkliga ungdomsrådet2 .................
Frälsningsarméns scoutförbund
....
Frälsningsarméns ungdom...................
Förbundet Vi unga................................
Godtemplarorden ..................................
Sveriges godtemplares ungdomsför
bund .......................................................
IOGT:s scoutförbund .........................
Riksförbundet Sveriges 4H .................
Ridfrämjandets ungdomsnämnd ....
Sveriges fältbiologiska ungdomsför
ening .......................................................
KFUK/KFUM:s riksförbund .............
KFUK/KFUM:s scoutförbund .........
Metodistkyrkans ungdomsförbund .. .
Motorförarnas helnykterhetsförbund .
NTO:s juniorförbund .........................
NTO:s scoutförbund ............................
NTO:s ungdomsförbund .....................
Nykterhetsorganisationen Verdandi ..
Riksförbundet Kyrkans ungdom.........
Sveriges unglottor ................................
Skid- och friluftsfrämjandet ...............
Svenska alliansmissionens ungdomsför
bund .......................................................
Svenska baptisternas ungdomsförbund
Svenska blå stjärnans ungdomskår . .
Svenska frisksportförbundet ...............
Svenska missionsförbundets ungdom .
Svenska ungdomsringen för bygdekul
tur ............................................................
Sveriges blåbandsungdom ...................
Svenska scoutförbundet .......................
Sveriges bridgeförbunds ungdomsverk
samhet .....................................................
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Antal
bidragsgrundan- Summa
medlem
de del
mar -ftagare i
delta
öppen
gare
verksam
12—25 år
het
12—25 år1
3

4

Antal
lokal
avdel
ningar

Antal
distrikts
organisa
tioner

5

6

13 305

6 850

20 155

680

13

—

—

—

—

—

082
070
796
200

7 100
3 003
26 200

3 082
17 170
24 799
96 400

256
412
404
1 438

10
10
26
27

14 104
6 125
15 856
15 436

2 960
1 720
39 835
3 000

17 064
7 845
55 691
18 436

430
168
801
65

23
23
26
10

4 000
27 767
12 646
2 857
16 558
4 500
3 631
8 174
6 728
77 302
4 064
14 400

6 500
12 661
—
145
5 000
400
376
5 852
4 800
11 907
1 142
41 000

10 500
40 428
12 646
3 002
21 558
4 900
4 007
14 026
11 528
89 209
5 206
55 400

125
1 130
1 083
241
533
227
209
502
236
618
303
275

9
8
26
16
27
26
21
29
16
15
27
23

5 160
9 954
3 764
3 490
31 576

1 475
1 125
—
2 757
3 922

6 635
11 079
3 764
6 247
35 498

343
419
49
105
1 236

3
18
23
16
16

10 223
6 540
30 800

3 712
4 600
4 800

13 935
11 140
35 600

391
330
915

21
26
33

3 000

4 000

7 000

747

21

3
10
21
70

—
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2

Sveriges schackförbunds ungdomskommitté .......................................................
Sveriges modellflygförbund ...............
Sveriges studerande ungdoms helnyk
terhetsförbund ........................................
Sveriges ungdomsorganisationers lands
råd2 .........................................................
Unga Örnars riksförbund ...................
Ungdomens fredsförbund ...................
Ungdomens röda kors .......................
Örebromissionens ungdom .................
Ansgarsförbundet av kyrkliga juniorer
Centerns ungdomsförbund...................
Folkpartiets ungdomsförbund ...........
Högerns ungdomsförbund ...................
Sveriges socialdemokratiska ungdoms
förbund ...................................................
Vänsterns ungdomsförbund ...............
Frikyrkliga student- och gymnasiströ
relsen .....................................................
Sveriges konservativa studentförbund
De handikappades riksförbund...........
Riksförbundet för utvecklingsstörda
barn, ungdomskommittén ...................
Föreningen Nordens ungdomsrepresentantskap2 ........................................
Centralförbundet för Finska förening
ar i Sverige .............................................
Estniska kommitténs ungdomsverksam
het ........................................
Summa

3

3 086

4

5

95
6

10 347
3 288

13 433
3 288

402
97

26

3 197

2 697

5 894

97

8

21 125
3 500
11 504
8 621
6 300
50 375
14 000
27 500

4411
500
516
1 450
43 000
10 500
1 150

25 536
4 000
12 020
10 071
6 300
93 375
24 500
28 650

541
30
329
247
155
1 166
382
558

26
5
24
9
13
29
28
28

55 012
9 650

11 250
—

66 262
9 650

1 724
182

27
12

2 710
4 200
3 500

935
__

3 645
4 200
3 500

81
13
146

_

3 500

3 500

95

25

2 800

2 800

175

24

8 000

23 000

70

1 800

5 600

34

8

306 686 1 013 174

21195

890

—

15 000
3 800
706 488

—

_

6

4

Härmed avses deltagare som utan att vara medlem i organisationen deltagit i verksamhet
bedriven av organisationen vid minst tio sammankomster under en tidsrymd av minst 10
veckor
2 Samarbetsorgan

Bidrag tili utbildning av ungdomsledare utgår — förutom till i tabellen angivna
organisationer — även till Sveriges riksidrottsförbund, Riksförbundet Sveriges ung
doms- och hemgårdar, Sveriges elevers centralorganisation och Sveriges folkhögskoleelevers förbund.
1962 års ungdomsutredning
Vid sin bedömning av den nuvarande situationen framhåller
utredningen att den funnit det praktiskt taget omöjligt att på ett tillfredsställande
sätt bedöma frågan om resultaten och effekten av den hittillsvarande statliga bidragsgivningen. Utredningen framhåller att tekniska förutsättningar för sådana mät
ningar inte förelegat. Utredningen anser emellertid att statsstödet — i förening med
landstingens och primärkommunernas kompletterande åtgärder — verksamt bidra
git till att ungdomens föreningsliv kommit över den såsom krisartad betecknade
situationen i början av 1950-talet. De ekonomiska insatserna har inte bara stimu
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lerat medlemsrekryteringen och aktiviteten utan anses också i hög grad ha påverkat
förnyelsen av formerna och metoderna i arbetet.
I fråga om sin allmänna syn på samhällsstödet erinrar utred
ningen om att man från många håll rest invändningar mot den ursprungliga motive
ringen för samhällsstödet som framhävde den preventiva effekten av organisa
tionernas verksamhet. I stället för vård har begreppet fostran alltmer betonats.
Utredningen formulerar för sin del attityden till ungdoms- och fritidsverksamheten
på följande sätt: Det är inte riskerna för att den som är ung skall misslyckas i fråga
om social anpassning och personlig utveckling, utan möjligheterna att ta till vara
den enskildes inneboende förutsättningar och anlag som bör vara den främsta driv
kraften bakom samhällets ungdoms- och fritidspolitik.
Det är enligt utredningens mening en angelägen uppgift för samhället att ge de
unga möjlighet att utnyttja fritiden på ett berikande och stimulerande sätt. Som en
konsekvens härav bör samhället och dess organ vidkännas ett avsevärt mycket
vidare och större ansvar när det gäller att ställa resurser och service till förfogande
för ungdomens fritidsaktivitet än vad som hittills varit fallet.
Gentemot den gränsdragning som tidigare skett mellan å ena sidan allmänt ungdomsfostrande verksamhet eller gemensamma ungdomsfrämjande uppgifter och
å andra sidan vad som sammanfattningsvis kan rubriceras som ideologiskt präglad
verksamhet har utredningen i sitt tidigare betänkande om stöd till ungdomsorgani
sationernas centrala verksamhet rest bestämda invändningar. Utredningen erinrar
om att dess i detta sammanhang uttalade princip om att den statliga bidragsgivningen
bör avse såväl den allmänt ungdomsfrämjande som den samhällsfostrande och idéinriktade verksamheten biträtts av Kungl. Maj:t och riksdagen i samband med in
förande av stödet till central verksamhet. Utredningen framhåller att detta ställ
ningstagande till sin principiella innebörd motsvarar det under vårriksdagen 1966
fattade beslutet om statsbidrag till de politiska partierna. Bådadera innebär ett
understrykande av att det är ett angeläget samhällsintresse att olika meningsriktningar — med grund i sociala, religiösa, politiska, kulturella eller andra åskåd
ningar och värderingar — får reella möjligheter att föra fram sina åsikter för att
påverka opinionen och vinna anhängare.
Vid sin diskussion av olika principiella frågor rörande staten och ung
domsorganisationerna framhåller utredningen att dess undersökningar
bl. a. klargjort den stora omfattning anslutningen till organisationer har bland
svensk ungdom. Ungefär hälften av varje årsklass är föreningsengagerad och ytter
ligare en stor del har varit det.
Till de klart märkbara tendenserna i undersökningsmaterialet hör att de religiösa
sammanslutningarna, nykterhetsorganisationerna och de politiska ungdomsförbun
den — med få undantag — har uppenbara svårigheter att hävda såväl sin nume
rära ställning som sin relativa styrka. Ett i stort sett allmängiltigt drag är dessa
tre organisationskategoriers jämförelsevis svaga position i de stora städerna.
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En annan iakttagelse som utredningen särskilt uppehåller sig vid är den ökade
rörligheten i föreningsengagemangen. Samhällets insatser till stöd för ungdoms
organisationernas arbete sker med förväntan att de unga i föreningarna skall finna
en positiv gruppmiljö och gemenskap, som gynnsamt inverkar på deras utveckling.
Föreningslivet antas också kunna väcka eller stimulera den enskildes intresse för
t. ex. sociala problem, internationella frågor, hobbyarbete, musik, idrottsutövning,
scouting, friluftsliv, politik etc., vilket likaledes är till fördel för personlighetsdaningen och den sociala mognaden. Förutsättningarna för att föreningsengagemanget
skall få det önskade positiva resultatet kan antas öka om den tid anknytningen
varar blir längre. För samhället bör det därför enligt utredningens mening vara
betydelsefullt att främja en utveckling i den riktningen. Det ligger också i organi
sationernas intresse att kunna behålla medlemmarna under längre tid.
Ungdomens förändrade attityd till föreningslivet ställer väsentligt ökade krav
på organisationerna och deras ledare. Enligt utredningens uppfattning har ung
domsorganisationerna hittills saknat tillräckliga ekonomiska resurser för att ge
verksamheten en differentierad och väl åldersanpassad utformning. Eftersom rörlighetsproblemet är mycket starkt bland tonårsungdomen bör, enligt utredningens
åsikt, organisationer vars verksamhet inriktas på dessa åldrar få en extra förstärk
ning av det statliga stödet.
Utredningen framhåller vidare att organisationernas ställning i förhållande till
olika samhällsorgan alltigenom skall präglas av frihet. En ovillkorlig förutsättning
för att samhällets stöd inte skall få till effekt att organisationernas rörelsefrihet
hindras, utan att den i stället ökas och att deras oberoende säkras, är enligt utred
ningens mening att bidragen ges en generell karaktär. De bör kringgärdas av så
få detalj föreskrifter som möjligt. Detta är särskilt viktigt med hänsyn till att de
samhälleliga bidragen i allmänhet är stimulansbidrag, dvs. de täcker endast en del
av kostnaderna för verksamheten. Om organisationerna anlitas för att ta sig an
någon mera speciell uppgift för samhällets räkning bör detta finansieras i särskild
ordning.
I fortsättningen erinrar utredningen om de villkor av principiell natur som lades
till grund för det år 1964 införda statsbidraget till s. k. central verksamhet. För att
kunna komma i fråga för statsbidrag till denna verksamhet gäller, att organisatio
nen skall vara uppbyggd och fungera enligt vedertagna demokratiska principer
samt att den öppet tar ställning för demokratin som samhällssystem. Utredningen
betonar att demokratin fortlöpande måste praktiseras i ungdomsarbetet. En stän
dig strävan måste finnas att konkretisera och levandegöra de principer på vilka
demokratin bygger.
Med en på detta sätt uttalad ambition ökar enligt utredningens mening kraven
på metodisk förnyelse och utveckling. Även behovet av förbättrad medlemsinfor
mation fordrar ökad uppmärksamhet och större insatser från organisationernas si
da. Detsamma gäller ledarskaps- och ledarskolningsfrågorna. En auktoritär ledarutövning måste motverkas till förmån för ett grupp- och medlemsorienterat ledar
skap. Bl. a. från dessa utgångspunkter anser utredningen en radikal uppräkning av
4 — Bihang till riksdagens protokoll 1969.
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anslagen till ungdomsledarutbildningen som den f. n. mest angelägna statliga åt
gärden.
Utredningen erinrar om att organisationernas strävanden i stor utsträckning i
väsentliga delar korresponderar med skolans fostran. Skolans uppgift är att ge ob
jektiva fakta i samhälls- och livsåskådningsfrågor. Organisationerna skall ha möj
lighet att gå vidare och engagera de unga för sina målsättningar. Då de små organi
sationerna har de största svårigheterna, bör de enligt utredningens mening tillför
säkras en förhållandevis större del av det ökade ekonomiska stödet än övriga or
ganisationer.
Beträffande bidraget till ungdomsorganisationernas cen
trala verksamhet framhåller utredningen att detta nyligen införda stöd
ännu inte fått någon mera märkbar effekt. Detta bidrag infördes emellertid vid en
tidpunkt då organisationernas arbete präglades av tilltagande ekonomiska svårig
heter. Enligt flera av de bidragsmottagandes utsago har en stor del av de senaste
årens ökade anslag använts för en upprustning av de centrala kanslierna. Betydan
de brister kvarstår dock och kan betraktas som argument för uppräkning av det
centrala stödet. Utredningen anser inte att några risker föreligger för institutionalisering och byråkratisering av ungdomssammanslutningarnas centrala organ.
Utredningen anser emellertid inte i första hand behovet av att öka vissa grund
läggande resurser som det väsentligaste. Ett större problem är behovet av mera
rörliga resurser, som kan sättas in i punktaktioner för att stärka en organisations
verksamhet, t. ex. bland skolungdom, på arbetsplatser, inom ett avgränsat geogra
fiskt område eller inom ett visst problemområde. Utredningen anser att organisatio
nernas nuvarande utrymme för att tillåta en frisk satsning på det som är annorlunda
och oprövat och som kan ge impulser till en allsidig utveckling och förnyelse av
ungdomsarbetet är alltför snävt tilltaget.
Till de generella argumenten för ett mera generöst tillmätt statligt stöd hör enligt
utredningens mening också de problem organisationerna har med tidnings- och
tidskriftsutgivningen. Av utredningen inhämtade uppgifter rörande sammanlagt 92
förbundspublikationer av skiftande slag framgår att 76 % av tidningarna redovi
sade förluster. Flera förbund har förklarat sig stå inför hotet om reducerad ut
givning eller andra åtgärder för att begränsa underskotten. Utredningen har över
vägt tanken på ett särskilt bidrag till ungdomsförbundens tryckta, utåtriktade infor
mations- och opinionsverksamhet, dvs. en form av presstöd, men avvisat /detta.
Erforderligt stöd bör i stället anses ingå i ett förstärkt bidrag till central verksam
het.
Utredningen erinrar i fortsättningen om fritidsutredningens förslag (SOU 1966:
33) att slopa de särskilda bidragen ur friluftsfonden till lägerverksamhet. Beslut har
sedermera fattats i enlighet med detta förslag (prop. 1967: 59 s. 69, JoU 17, rskr
213). Någon ny stödform i stället för detta bidrag anser utredningen inte behövlig.
I stället bör vid beräkningen av anslaget till central verksamhet hänsyn tas till att
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organisationerna också har visst behov av medel för kostnader i samband med läger
arrangemang.
De grunder efter vilka ett ökat centralt stöd bör fördelas bör enligt utredningens
mening i princip bibehållas, men den tekniska utformningen bör ändras på vissa
punkter. Bl. a. bör organisationer som inte uppfyller villkoren för fullt bidrag
kunna tilldelas mindre bidrag efter särskild prövning.
Av olika förbättringar av statliga stödformer finner utredningen att en ökning
av bidraget till ungdomsledarskolning är det väsentligaste. Om
ungdomssammanslutningarna skall ha någon reell möjlighet att övervinna nuva
rande svårigheter och att utvidga sin verksamhet till nya områden och grupper, är
det, enligt utredningens uppfattning, nödvändigt att en kraftig ökning sker av de
statliga insatserna. Utredningen konstaterar också att det finns ett utomordentligt
stort skolningsbehov. Detta kan inte tillgodoses inom de nuvarande bidragsregler
nas ram. Dessa är inriktade på att tillgodose behovet av kortare allmänna kurser
av intematkaraktär. Organisationernas behov av insatser på ledarutbildningsområdet är emellertid delvis av annan och långt mer varierad karaktär. Utredningen
framhåller att det för den enskilda sammanslutningen kan vara både ändamålsen
ligt och ekonomiskt fördelaktigt att bedriva ledarskolningen genom korrespon
densundervisning, i allmänna studiecirklar eller universitetscirklar, vid kortare eller
längre kurser, med inslag av praktikperioder, i form av föreläsningsserier, i semi
narieform eller — vilket anses vara det mest användbara — genom kombinationer
av flera av de nämnda formerna. En organisation som vill utveckla ett utbildnings
system med inslag som de nämnda måste emellertid räkna med att lägga en stor del
av sina resurser på planering, litteratur, materielframställning, lärår- och handledarkostnader, pedagogiska och tekniska hjälpmedel och kanske på att under
vissa perioder betala deltagarna ersättning för förlorad arbetsinkomst.
De nämnda förhållandena gör det enligt utredningens mening nödvändigt att ut
forma bidragsreglerna på helt annat sätt än för närvarande. Målet för omläggningen
bör vara ett stöd på sådana grunder och villkor, att ungdomssammanslutningarna
ges avsevärt ökad frihet att forma skolningsverksamheten i enlighet med egna och
aktuella behov och förutsättningar. Vilka dessa är måste den enskilda organisatio
nen vara bäst skickad att avgöra. Med denna bakgrund har utredningen utformat
generella regler för fördelning av ledarskolningsbidraget som motsvarar dem som
föreslås för det centrala stödet i fråga om reglerna för hänsynstagande till med
lemsantal och spridning i landets kommuner.
Vid sidan av frågan om stödet till ungdomsorganisationernas ledarutbildning
diskuterar utredningen folkhögskolans roll i detta utbildningssamman
hang och framhåller att skolformen har utomordentligt rika möjligheter till en va
rierad och behovsanpassad kursverksamhet. Om dessa förutsättningar skall kunna
tas till vara, är det emellertid nödvändigt att de ungdomsorganisationer, som står
respektive skolor nära, bestämmer sig för att mera målmedvetet och konsekvent
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än vad som i allmänhet varit fallet hittills bygga ut sin ledarskolning i intimt samar
bete med folkhögskolan.
Försök med särskilda ungdomsledarlinjer vid yrkesskola be
drivs f. n. i Stockholm och Östersund. Erfarenheterna är ännu ganska begränsade
och försöksverksamheten bör enligt utredningens mening fortsätta. De närmaste
åren bör försök göras att bygga ut denna utbildning från ett till två år. Utredningen
stäiler sig avvaktande till tanken på att inrätta ungdomsledarlinjer vid yrkesskolor
i fler städer än de två nämnda med hänvisning till den ovissa situationen på avnämarsidan. Även inför möjligheten att skapa en för fritidspedagoger och ung
domsledare samordnad utbildning anmäler utredningen stark tveksamhet.
Remissyttranden
Av de allmänna synpunkter som framförts i anslutning till utredning
ens förslag kan nämnas att skolöverstyrelsen i sitt yttrande betonar vikten av att
ungdomsfrågorna analyseras ingående med hela samhällssituationen som bakgrund.
Överstyrelsen anser det nödvändigt att överväga och utforma de statliga åtgärderna
på ungdomsområdet utifrån ett vidare perspektiv än vad utredningen gjort. Ungdo
mens situation bör bedömas med hänsyn till samhällsförhållandena i stort och med
sikte på framtiden. Överstyrelsen pekar på några drag i samhällsutvecklingen som
kan tänkas påverka ungdomen på ett avgörande sätt och framhåller i detta samman
hang betydelsen av befolkningens koncentration till växande tätortsområden och de
starka förändringarna i kulturmiljön. Hemmens roll påverkas radikalt av samhälls
omvandlingen. Skolans auktoritet i förhållande till de unga har förändrats och ele
vernas inställning till lärarna påverkats. Förändringarna har varit så snabba och ge
nomgripande att nuvarande planering, resurser och åtgärder i många fall inte räckt
till för att skapa ett ungdomsvänligt samhälle.
Arbetsmarknadsstyrelsen erinrar om att allt fler ungdomar kommer att genomgå
utbildning fram till 20—25-årsåldern. Detta medför att ungdomsgruppernas kon
takter med andra miljöer och andra värderingar än skolans blir dåliga med risk
för social isolering som följd.
Statens ungdomsråd framhåller att ungdomsfrågorna i vidaste mening framstår
som miljöfrågor som inte enbart kan betraktas som anslagsfrågor. De måste ses
som en helhet där ungdomsorganisationernas fostrande arbete kopplas samman
med skolans verksamhet och samhällets insatser.
Landsorganisationen och Centerns ungdomsförbund påtalar att de snabba för
ändringarna i samhället leder till ständigt ökade krav på organisationernas resurser
och deras flexibilitet vad gäller verksamhetens innehåll, organisation och omfatt
ning.
Remissinstansernas yttranden präglas av ett stort förtroende för de fria och fri
villiga ungdomsorganisationerna och ett erkännande av dessas stora betydelse i sam
hället. Enligt skolöverstyrelsens uppfattning har ungdomsorganisationerna i hög
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grad medverkat till att de negativa verkningarna av samhällsomvandlingen inte
blivit mera alarmerande. Organisationerna bidrar med betydande resurser till olika
förmer av ungdomsverksamhet och hundratusentals ledare och organisatörer satsar
sin fritid i stor utsträckning och oftast utan ersättning.
Statens ungdomsråd liksom Sveriges riksidrottsförbund och ABF betonar att
ungdomsorganisationernas insatser för att skapa praktiskt-demokratiska fostringsmiljöer allmänt anses vara av stort värde bl. a. för bevarande och utvecklande av
vårt demokratiska samhällsliv. Unga Örnars riksförbund understryker ungdomsor
ganisationernas avgörande roll då det gäller att fostra unga människor till demo
krati och goda samhällsvanor. Detta faktum borde vara avgörande då man tar
ställning till det statliga stödet nu och i framtiden.
Det råder bland remissinstanserna en allmän enighet om att den främsta driv
kraften bakom samhällets ungdoms- och fritidspolitik inte skall vara riskerna för
att den som är ung skall misslyckas i sin sociala anpassning utan i stället möjlighe
terna att ta till vara den enskildes inneboende anlag och förutsättningar. Det är ock
så en allmän åsikt att samhällsstödet skall omfatta såväl den allmänt ungdomsfrämjande som den samhällsfostrande och idéinriktade aktiviteten.
Skolöverstyrelsen berör bl. a. de insatser som måste göras av hem och sko1 a inom ungdomsarbetet. Överstyrelsen redogör för de initiativ som tagits av länsskolnämnden i Kristianstads län för att stimulera ungdom till starkare engagemang
i fritids- och friluftsverksamhet. Länsskolnämnden framhåller i en skrivelse att en
av grundprinciperna bakom arbetet på skolans reformering är den uppfattningen,
att undervisningsväsendet har ansvar för elevernas totala personlighetsfostran. En
av de praktiska konsekvenserna av denna princip är utvecklingen av samarbetsformer och vägar för samverkan: med hemmen, med ungdomens egna organisationer,
med samhällets organ och med föreningslivet utanför skolans värld. Länsskolnämndcn framhåller behovet av en samordnande kraft på länsplanet. Länsskolnämnden
hemställer att Kungl. Maj:t låter utreda möjligheten att i samband med utbyggandet
av ungdomsverksamheten enligt utredningens förslag generellt förstärka länsskolnämndens fortbildningskonsulentorganisation med en sådan specialkonsulent för
ungdoms-, frilufts- och fritidsverksamhet. Länsskolnämnden i Jönköpings län har
kommit med ett liknande förslag. Även Svenska frisksportförbundet pekar på
behovet av en sådan konsulent.
Rörande förhållandet mellan staten och ungdomsorganisatio
nerna delar i allmänhet remissinstanserna utredningens uppfattning att ungdoms
organisationerna hittills saknat tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna ge
verksamheten en differentierad och väl åldersanpassad utformning. Således fram
håller statens ungdomsråd att statsmakterna bör säkerställa de fria organisationer
nas samhällsfostrande arbete genom en anslagsgivning som ger organisationerna
såväl grundförutsättningar för arbetets bedrivande som möjligheter till en verksam
hetsutveckling i takt med samhällsförändringarna. Utredningens uppfattning om
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en radikal uppräkning av anslagen till ungdomsledarutbildning delas också samstäm
migt av remissinstanserna.
Ett flertal organisationer understryker i likhet med utredningen vikten av organi
sationernas rörelsefrihet och oberoende i förhållande till olika samhällsorgan. Det
ekonomiska stödet från statens sida till ungdomsorganisationerna får inte inkräkta
på dessa organisationers integritet. I överensstämmelse med denna strävan anslu
ter sig remissinstanserna till utredningens principuttalande att bidragen måste ges
generell karaktär för att inte låsa fast ungdomsorganisationernas verksamhet till
form eller inriktning. Man delar också allmänt uppfattningen att en organisation
för att kunna komma i fråga för statsbidrag skall vara uppbyggd och fungera enligt
vedertagna demokratiska principer samt öppet ta ställning för demokratin som
samhällssystem.
Skolöverstyrelsen finner det väsentligt att fortlöpande överväga om de statliga
stödformerna ger önskad effekt eller om den lokala verksamheten bör främjas på
annat sätt. Förutsättningar bör skapas för en långsiktig planering och en samord
ning av resurserna, framför allt på den kommunala sidan och inom ungdomsorga
nisationerna, för att ett ungdomsvänligt samhälle skall kunna utformas. Översty
relsen föreslår att en försöksverksamhet med detta syfte igångsätts.
Försöksverksamheten bör tills vidare kunna begränsas till ett eller ett par kom
munblock och utformas i nära samverkan mellan statliga och kommunala myndig
heter, institutioner, ungdomsorganisationer och experter. Det är enligt överstyrel
sens mening angeläget att alla krafter samordnas och stimuleras inom försöksverk
samhetens ram. Utom ungdomsorganisationerna och de kommunala myndigheterna
bör bl. a. hemmen och skolan göra betydande insatser.
I försöksverksamheten måste särskilt beaktas att miljön skall göras handikapp
vänlig och att berörda kommuners anslagsgivning stimulerar de handikappades möj
lighet att delta i allmänt ungdomsarbete.
En särskild arbetsgrupp bör enligt överstyrelsens förslag tillsättas med uppgift
att ansvara för planering, ledning och utvärdering av försöksverksamheten i nära
samverkan med de organ som lokalt svarar för verksamheten inom vissa försöks
områden.
I fråga om statens stöd till ungdomsorganisationernas centrala
verksamhet framhåller skolöverstyrelsen att ungdomsorganisationerna har
svårigheter att skaffa erforderliga medel. Med hänsyn till organisationernas betydel
se för ungdomens demokratiska fostran anser överstyrelsen att statsmakterna skall
ta på sig en större del av det ekonomiska ansvaret.
KFUM—KFUK delar utredningens uppfattning att ett eventuellt presstöd för
ungdomsorganisationernas tidningsutgivning bör innefattas i ett förstärkt bidrag
till den centrala verksamheten. Riksförbundet Kyrklig ungdom anser för sin del att
utredningen inte borde ha lämnat frågan om ett särskilt presstöd, utan i stället ha
föreslagit någon form av sådant stöd. Det centrala bidrag som nu utgår bör i första
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hand vara avsett för den centrala verksamhetens övriga områden. Riksförbundet
framhåller vidare att organisationernas snabbt ökande internationella verksamhet
inte tycks ha beaktats av utredningen i tillräckligt hög grad. Med hänsyn till den vikt
ungdomsorganisationerna lägger vid internationell verksamhet föreslår förbundet
att ett årligt bidrag om t. ex. 100 000 kr. ställs till tillsynsmyndighetens förfogande
för stöd åt svenska ungdomsrepresentanters medverkan i organisationernas inter
nationella verksamhet.
Genomgående framhåller remissinstanserna i likhet med utredningen att en upp
rustning av ungdomsledarskolningen måste ges prioritet inom den
statliga ungdomspolitiken under de närmaste åren.
Riksrevisionsverket ifrågasätter dock om en så kraftig satsning på detta område,
som den av utredningen föreslagna, kan vara motiverad.
Flera remissinstanser, däribland statens ungdomsråd och Förbundet Vi unga,
understryker, att den kvalitativa utvecklingen under senare år försvårats till följd
av den uteblivna ökningen av statens stöd. Skolöverstyrelsen framhåller att ett pe
dagogiskt utvecklingsarbete ägt rum inom ramen för ungdomsorganisationernas
statsunderstödda ledarkurser. Ny undervisningsmateriel har prövats och för ung
domsarbetet speciella pedagogiska frågor behandlats. Överstyrelsen har emellertid
vid sina kontakter med ungdomsorganisationerna inhämtat att detta arbete under de
senare åren inte kunnat vidareutvecklas.
Bland de remissinstanser som förespråkar kraftigt ökade resurser för framställ
ning av kursmaterial och pedagogiska hjälpmedel i utbildningsverksamheten kan
nämnas Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund och IOGT. IOGT framhåller
att först när behoven rörande den pedagogiska delen av utbildningsverksamheten
blivit tillgodosedda kan en kvantitativ ökning av ledarutbildningen sättas igång.
Remissinstanserna uttalar allmänt sitt stöd för utredningens uppfattning att ung
domsorganisationerna skall ges avsevärt ökad frihet att forma skolningsverksamheten i enlighet med egna och aktuella behov och förutsättningar. Majoriteten av re
missinstanserna delar också utredningens förslag att organisationerna fritt skall få
disponera över medlen för sin ledarutbildning. Utredningens mening att det är otill
fredsställande att bidragsformen ensidigt främjar internatkurser får stöd i ett stort
antal remissyttranden.
I flera yttranden kommenteras frågan om ersättning för förlorad arbetsinkomst
vid ledarutbildning. Ett stort antal remissinstanser stöder utredningens förslag att
varje bidragsmottagande organisation ges rätt att själv avgöra om och i vilken ut
sträckning anslagen skall disponeras för detta ändamål.
Utredningens förslag att organisationerna ges möjligheter att i bidragsunderlaget
inräkna kostnader för det pedagogiska och metodiska utvecklings- och förnyelsear
betet får kraftigt stöd av bl. a. IOGT, Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund
och Svenska scoutförbundet. Sveriges riksidrottsförbund påpekar att en organisa
tion vid bedrivande av ledarskolning genom t. ex. korrespondensundervisning med
inslag av praktikperioder måste räkna med att lägga en stor del av sina resurser på
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planering, litteratur, materielframställning samt pedagogiska och tekniska hjälp
medel.
Tjänstemännens bildningsverksamhet föreslår att medel ställs till skolöverstyrel
sens förfogande för att ge överstyrelsen möjlighet att anvisa stöd till ungdomsorga
nisationernas pedagogiska utvecklingsarbete, försöksverksamhet och dyrbara materielproduktioner.
Skolöverstyrelsen tillstyrker att statsbidrag skall kunna utgå till vissa kurser och
konferenser utomlands under förutsättning att tillsynsmyndigheten kan godkänna
ändamål, program och ekonomisk kalkyl.
Riksförbundet Kyrklig ungdom och Liberala studentförbundet anser det önsk
värt att statsbidrag skall kunna användas också för kursdeltagare från andra länder
än de nordiska.
I fråga om ungdomsledarutbildningen utanför organisa
tionerna framhåller Studiefrämjandet vikten av att en helhetssyn präglar tilllämpningen av bestämmelserna för ungdomsledaruibildningen och den studiecir
kelverksamhet som är av betydelse just för denna. Under överskådlig framtid kom
mer den primära ungdomsledarutbildningen att ha behov av studiecirkeln som ar
betsform och studiecirkeln torde vara sällsynt väl lämpad för detta.
Statens ungdomsråd finner att fritidspedagogutbildningen och ungdomsledarut
bildningen har få beröringspunkter. Den förra är framför allt inriktad mot verk
samhet i förskoleåldern och de första skolåren. Den senare måste ta sikte på att
meddela en utvecklingspsykologisk kunskap som särskilt riktar sig till ungdomar
i pubertetsåren. Socialstyrelsen anser att fritidspedagoger och ungdomsledare troli
gen även i fortsättningen kommer att arbeta med i huvudsak skilda åldersgrupper.
Att sammanjämka utbildningen skulle vara förenat med stora svårigheter och ytterst
vara till nackdel för kvaliteten såväl i pedagogutbildningen som i ungdomsledarut
bildningen.
Å andra sidan framhåller Svenska stadsförbundet att även om det inte är realis
tiskt att tänka sig en helt sammangjuten utbildning, kan det dock vara skäl att un
dersöka möjligheterna till Barnundervisning av de båda elevgrupperna under en del
av studietiden. En sådan anordning skulle ligga i linje med yrkesutbildningsberedningens principer för s. k. blockundervisning inom yrkesskolan.
Skolöverstyrelsen uttalar att överstyrelsen har för avsikt att undersöka ungdomssammanslutningarnas behov av heltidsanställd administrativ och pedagogisk personal
på olika nivåer. Detta gäller även yrkesutbildade ungdomsledare i kommunernas
tjänst. Överstyrelsen kommer också att göra erforderliga ändringar i nu gällande
läroplaner vid berörda yrkesskolor. Samma undersökningsmaterial skall också stäl
las till förfogande för de folkhögskolor som avser genomföra omfattande ungdomsledarutbildning. Det är överstyrelsens avsikt att söka utvidga utbildningskapaci
teten inom detta område, såväl vid yrkesskolor som vid folkhögskolor, såvida stats
makterna inte meddelar andra riktlinjer. Överstyrelsen framhåller att vissa folk
högskolor kommer att spela en betydande roll för skolningen av ungdomsledare.
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Internaten, den ofta välutvecklade skoldemokratin och skolornas omfattande kultu
rella engagemang gör totalmiljön lämplig som ram för en ungdomsledarskolning.
Även TCO, statens ungdomsråd och KFUM—KFUK finner det angeläget med
en ökad satsning på folkhögskolorna.
Svenska landstingsförbundet förordar att den inom skolväsendet framväxande
ungdomsledarutbildningen i ett senare sammanhang blir föremål för en samlad
översyn.
Den försöksverksamhet på ungdomsledarutbildningens område som bedrivits vid
yrkesskolorna i Stockholm och Östersund bör enligt ungdomsutredningen fortsätta
och även kunna utvidgas till att omfatta ytterligare ett antal yrkesskolor. Arbets
marknadsstyrelsen har inget att erinra emot att försöksverksamheten på detta om
råde bedrivs på olika nivåer och på olika orter, men vill dock varna för att resul
tatet kan bli en splittring av samhällets resurser. Utredningens förslag borde ha
kunnat utformas som ett samlande grepp i denna fråga.
Östersunds skolstyrelse noterar med tillfredsställelse den positiva syn på ung
domsledarutbildningen i staden, som utredningen uttrycker. Skolstyrelsen anser att
Östersund i många avseenden är väl lämpad såsom utbildningscentrum och förlägg
ningsort för blivande ungdoms- och idrotts/friluftsledare. Erfarenheterna från den
utbildning som bedrivits måste bedömas som mycket goda.
Centrala studiehjälpsnämnden framhåller att ungdomsledarutbildningen vid folk
högskolor och yrkesskolor enligt godkända kursplaner i studiesocialt hänseende
faller under studiehjälpsreglementet. Någon ändring bör inte vidtas.
TCO är av den uppfattningen att ungdomsledarskolningen under de senaste åren
tenderat att bli en allmän fritidsledarskolning, där fritids- och samhällspedagogikens hela problematik har ventilerats. Utvecklingen har medfört ett behov av ökad
utbildning av administrativt skolade samhällspedagoger för olika avnämarintressen
på riks-, regional- och lokalplanen. TCO anser det vara av synnerligen stor vikt
att dessa utbildningsfrågor insätts i ett större och vidare sammanhang. Även Tjäns
temännens bildningsverksamhet finner det aktuellt med en allmän samhällelig över
syn och samordning av fritidspedagogutbildning, ungdomsledarskolning och övrig
fritidsledarskolning.

Föredraganden
Den enskildes val av fritidsaktiviteter och fritidsengagemang är bl. a. beroende
av de möjligheter som erbjuds. Olika former av påverkan har sedan betydelse för
hur dessa möjligheter utnyttjas. Från samhällets sida eftersträvas främst genom sko
lan att utveckla bl. a. de ungas samhällsansvar och känsla för estetiska värden. Sam
hällets insatser utanför skolan kan inte på samma sätt syfta till att utveckla ungdo
men. De insatser som kan göras måste i stället inriktas på att öppna nya möjligheter
för ungdomens aktivitet av det slag som kan främja den unga människans utveckling
och motverka isolering eller bindning till en ogynnsam miljö.
4* — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt Nr 1 Bil. 10
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Bl. a. genom stöd åt konstnärlig verksamhet, massmedia och idrott samt riktig
planering av den fysiska miljön kan samhället öka de gynnsamma alternativen
i ungdomens fritidsliv. I föreningslivets många organisationer ges ungdomen möj
ligheter att pröva demokratins arbetsformer och samverkan om insatser i samhälls
livet.
Att i vidaste mening skapa ett för ungdomen gynnsamt samhälle innefattar pro
blem av mycket stor räckvidd. De därmed sammanhängande frågorna måste upp
märksammas i olika sammanhang. En samlad lösning är knappast möjlig att uppnå.
I stället fordras att utvecklingen noga följs och samhällsåtgärder vidtas, där sådana
aktualiseras.
De förhållanden i vilka ungdomens föreningsliv fungerar är i hög grad beroende
av förändringarna i kulturmiljön liksom av samhällsutvecklingen i övrigt. Från ung
domsorganisationernas egen sida gäller det att anpassa aktiviteten till de efter hand
ändrade förhållandena. För den ungdom man vänder sig till måste organisationer
nas program och aktiviteter väcka engagemang och intresse. Ökade krav på orga
nisationernas insatser och den allmänna standardutvecklingen har medfört att be
hovet av ekonomiska resurser har ökat. Enligt ungdomsutredningens uppfattning
har det år 1954 införda statsstödet till ungdomens föreningsliv tillsammans med
det ökade kommunala stöd som utgått i anslutning härtill verksamt bidragit till att
föreningslivet övervunnit den krisartade situation som förelåg i början av 1950talet.
Av det föreliggande utredningsmaterialet framgår att ungdomsorganisationerna
trots samhällets insatser till följd av bristande ekonomiska resurser fortfarande hatvissa svårigheter. En stor del av ungdomsledarnas tid går åt för att på olika vägai
förbättra ekonomin. Utöver medlemsavgifter får man lita till statliga och kommunala
bidrag, de bidrag som kan erhållas från fonder och enskilda samt resultatet av t. ex.
lotterier, insamlingar och nöjesarrangemang. Svårigheterna att skaffa ekonomiska
resurser har blivit allt större samtidigt med att kostnaderna för verksamheten ökat.
I denna situation behövs ökat ekonomiskt stöd från samhällets sida om ungdomsor
ganisationerna skall kunna vidareutveckla sin verksamhet till ett attraktivt alterna
tiv i ungdomens fritidsliv.
Ungdomsutredningen betonar i det nu föreliggande betänkandet starkt att det
statliga stödet bör ses som ett stöd till organisationernas hela verksamhet. Denna
uppfattning stöds genomgående i remissvaren och för egen del finner jag denna
uppfattning riktig. Den står också i överensstämmelse med de riktlinjer som under
senare år legat till grund för det statliga stödet.
En förutsättning för att samhället skall ge en organisation sitt stöd är givetvis
att organisationens verksamhet som helhet kan anses främja en demokratisk sam
hällsutveckling. Jag vill i likhet med utredningen kraftigt understryka betydelsen
av att demokratins principer genomgående tillämpas i ungdomsarbetet och att det
finns en ständig strävan att konkretisera och levandegöra dessa principer. Det bör
vara en given förutsättning att organisationerna har en demokratisk uppbyggnad
på grundval av de enskilda medlemmarnas rösträtt. Utöver detta grundläggande
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krav är det av största betydelse att demokratins principer tillämpas fullt ut i olika
förgreningar av ungdomsorganisationernas förenings- och grupparbete. Detta inne
bär å ena sidan att olika slag av verksamhet måste läggas upp med stor öppenhet
för deltagarnas intressen och attityder och å andra sidan att ungdomsledarna förstår
att kanalisera och utveckla medlemmarnas förmåga att samarbeta omkring olika ak
tiviteter. Även den egna organisationens verksamhetsformer och målsättning kan
behöva ifrågasättas och diskuteras.
De organisationer som främst är aktuella i föreliggande sammanhang utgör en
för vårt demokratiska samhällssystem utomordentligt värdefull tillgång. Genom
dessa är det möjligt att skapa kontakt mellan ungdom och samhälle och ungdomen
får möjligheter att i organiserade former påverka samhällets utveckling. Informa
tion om samhället och världen kan på detta sätt nå ut till ungdomen, som i organi
sationerna får en värdefull träning i demokratiskt samhällsarbete.
Mot denna bakgrund finner jag det angeläget att grunderna för stats
makternas stöd åt den organiserade ungdomsverksamheten vidareutveck
las och jag kommer i det följande att lägga fram förslag i anslutning till vad ungdomsutredningen förordat beträffande stöd till ungdomsorganisationernas centrala
verksamhet och till ungdomsledarutbildning. Detta första steg innebär i enlighet
med vad jag närmare redovisar i det följande anslagsökningar med 2,8 milj. kr.,
vilket jämfört med nuvarande anslag motsvarar ökningar med ca 25 % för den cen 
trala verksamheten och ca 70 % för ledarutbildningen.
Jag avser däremot inte att nu ta upp frågan om ändrat bidrag till fritidsgrupper.
De härmed sammanhängande bidragsfrågorna bör lösas i en andra etapp på grund
val av bl. a. de nya utgångspunkter som kan skapas genom 1965 års idrottsutrednings kommande förslag.
Utredningens förslag rörande stödet till ungdomsorganisationernas centrala verk
samhet och till ungdomsledarutbildningen innebär i huvudsak att nuvarande all
männa principer för bidragsgivningen bibehålls. Förslaget från utredningens sida
syftar i första hand till en väsentlig förstärkning av bidragsgivningen. Därjämte
föreslås en omläggning av bidragsgivningens tekniska utformning. Sistnämnda del
av förslaget är av särskild betydelse för bidraget till ledarskolning. Detta bidrag
skall ej längre endast avse vissa kortare kurser av allmän karaktär utan bli ett
allmänt bidrag till ledarskolning, vars utformning varje organisation själv närmare
bestämmer. Stödet till den centrala verksamheten har redan en motsvarande ge
nerell utformning. Syftet är att organisationernas rörelsefrihet inte skall hindras.
Bidragen bör enligt utredningens mening kringgärdas av så få detaljföreskrifter som
möjligt. Remissopinionen har i stort sett anslutit sig till dessa förslag.
För egen del kan jag ansluta mig till uppfattningen att relationerna mellan
samhällsorgan och organisationer bör ges en så fri utformning som möjligt både
av principiella och praktiska skäl. Varje organisation bör ges möjligheter att
utforma sitt arbete efter de riktlinjer den finner mest lämpliga. Vissa avgränsningar
för de ändamål till vilka bidragsstödet får användas är emellertid erforderliga.
Jag kan i detta hänseende ansluta mig till vad utredningen föreslagit. Som jag
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återkommer till i det följande bör man från den statliga sidan följa organisatio
nernas verksamhet och genom viss efterhandskontroll tillse att bidragsstödet
utnyttjas på det sätt som avsetts.
Bidragsgivningen till ungdomsorganisationernas centrala
verksamhet bör ses som ett allmänt stimulansbidrag till organisationerna för
en verksamhet som de i överensstämmelse med sitt program önskar genomföra. För
att den statsbidragsstödda verksamheten i en organisation skall kunna genomföras
planmässigt och effektivt erfordras att organisationen uppnått en viss omfattning
och stabilitet. Ett annat krav för att bidragsstöd skall kunna utgå bör alltjämt vara
att organisationen är av rikskaraktär. Det slutliga avgörandet av frågan om en ny
organisation bör erhålla statsbidrag bör ligga hos Kungl. Maj:t.
I likhet med ungdomsutredningen anser jag att vissa organisationer som visser
ligen har rikskaraktär men inte uppnår de för fullt bidrag uppställda kvalifika
tionsgränserna bör kunna erhålla mindre bidrag ur en särskild summa för detta
ändamål.
Med ett utökat stöd till central verksamhet bör det bli möjligt för organisatio
nerna att i ökad omfattning pröva nya metoder och företa aktioner för att nå
ut till nya ungdomsgrupper. Ett ökat bidrag bör också kunna innebära att de eko
nomiska förutsättningarna för organisationernas publiceringsverksamhet förbättras.
Kostnader för utlandsresor och övriga kontakter med andra länder bör också kunna
ingå i det vidgade bidragsstödet. Med hänsyn till vad chefen för jordbruksdeparte
mentet år 1967 anförde i en proposition till riksdagen angående naturvårdens orga
nisation m. m. (prop. 1967: 59, s. 69) bör de mindre bidrag som hittills utgått ur
fonden för friluftslivets främjande till lägerverksamhet slopas. De ökade bidragen
till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet bör avse deras verksamhet även
i detta hänseende.
Genom ungdomsutredningens förslag rörande bidrag till ungdomsledarutbildning ökas organisationernas rörelsefrihet. I stället för nuvarande detalje
rade regler avseende kortare internatkurser kommer organisationerna enligt utred
ningens förslag att kunna utforma en kursverksamhet av mera differentierad ka
raktär. Utredningens förslag avser att möjliggöra att ledarskolning kan bedrivas i
varierande former, t. ex. genom korrespondensundervisning, allmänna studiecirklar
eller universitetscirklar, kortare eller längre kurser, eventuellt med inslag av prak
tikperioder, seminarier, föreläsningsserier etc. Kombinationer av olika metoder
torde i många fall visa sig mest ändamålsenligt.
För egen del kan jag ansluta mig till utredningens huvudprinciper för bidraget
till ungdomsledarskolning. I likhet med utredningen anser jag att bidraget till
denna utbildning bör vara ett generellt bidrag till samtliga de kostnader en organisa
tion har för sin ledarskolningsverksamhet. Vid den föreslagna generella utform
ningen av bidraget blir det möjligt att utnyttja detsamma för olika typer av kurser.
Några särskilda bidrag för s. k. specialkurser på särskilda ämnesområden behöver
således inte övervägas. Andra ändamål som ledarutbildningsbidraget bör kunna ut
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nyttjas för är kostnader för pedagogisk och metodisk förnyelse av ungdomsarbetet
samt för internordiskt samarbete i ledarfrågan enligt de grunder som utredningen
diskuterat. Hinder bör vidare inte föreligga för att i särskilda fall använda vissa
medel för ersättning till deltagare för förlorad arbetsförtjänst eller för stipendier.
Den ledarutbildningsverksamhet ungdomsorganisationerna framdeles bör få bi
drag till bör främst ha karaktär av kompletterande utbildning. I fasta former bedri
ven yrkesutbildning på området kan inte genomföras på angivet sätt. Jag anser dock
att kvalificerad utbildning bör kunna stödjas i hittillsvarande omfattning genom
att särskilda medel beräknas för ändamålet. Även skolöverstyrelsens kurs- ocli
konferensverksamhet på området bör kunna fortsätta tills vidare.
Ungdomsutredningen har diskuterat olika frågor rörande den yrkesinriktade ungdomsledarutbildningen utanför organisationerna. Utredningen behandlar i detta
sammanhang den försöksutbildning vid yrkesskolor som bedrivs i Stockholm och
Östersund. Utredningen framlägger inga närmare förslag beträffande denna utbild
ning utan förutsätter att fortsatt utrednings- och försöksverksamhet erfordras.
Yrkesbetonad ungdomsledarutbildning förekommer också vid vissa folkhög
skolor. Utredningen utgår ifrån att en vidareutveckling av folkhögskolans insatser
på området bör bli beroende av initiativ från ungdomssammanslutningarnas sida.
Utredningen ställer sig avvisande till försök att från samhällets sida styra denna
utveckling.
I sitt remissvar framhåller skolöverstyrelsen att en utbyggnad av den yrkesinrik
tade utbildningen är starkt motiverad. Skolöverstyrelsen anser emellertid att olika
frågor i anslutning till en i dessa hänseenden utvidgad ledarutbildning behöver ytter
ligare klarläggas, bl. a. beträffande avnämarbehovet och läroplanerna. Överstyrel
sen förklarar sig ha för avsikt att söka utvidga utbildningskapaciteten såväl vid yr
kesskolor som folkhögskolor.
För egen del finner jag det angeläget att olika vägar att utvidga den yrkesin
riktade ungdomsledarutbildningen prövas. Erfarenheterna från försöksutbildningen vid yrkesskolor och av folkhögskolornas insatser tyder på att dessa skolfor
mer kan få en ökad betydelse för ledarutbildningen. Jag finner det värdefullt
att skolöverstyrelsen närmare undersöker de med denna utbildning sammanhäng
ande frågorna och stöder fortsatt försöksutbildning vid yrkesskolor och folkhög
skolor. Jag räknar också med att olika utbildningsfrågor för ungdoms- och fritids
ledare kommer att behandlas i det fortsatta utredningsarbete som jag bedömer
som nödvändigt och vars bakgrund jag i det följande något vill uppehålla mig vid.
En av de väsentligaste utgångspunkterna för fortsatta stat
liga initiativ på ungdomsområdet ligger i den verksamhet som bedrivs av
ungdomens egna organisationer. De förut behandlade åtgärderna för att utöka det
statliga stödet till ungdomsorganisationerna i former som medger stor frihet i an
vändningen av statsbidragen är ett uttryck för den betydelse organisationerna till
mäts i vårt demokratiska samhällssystem. Även på andra vägar görs insatser för att
erbjuda ungdomen stimulerande möjligheter till en rikare fritid. Under efterkrigs-
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åren har således genom kommunala initiativ vuxit fram aktiviteter i skiftande for
mer. Ambitionsgraden varierar från kommun till kommun. I vissa fall upplevs den
kommunala ungdomsverksamheten som ett hot mot ungdomsorganisationernas av
idéfostran burna insatser, i andra fall har man åstadkommit ett förtroendefullt
samarbete mellan kommunala organ och organisationer. Detta samarbete tar sikte
på bl. a. att aktivera den icke föreningsanslutna ungdomen. Jag vill här erinra om
Kungl. Maj:ts nyligen utfärdade cirkulär om ett intensifierat samarbete mellan barnaoch ungdomsvården samt skolan för att främja en gynnsam utveckling och goda
uppväxtförhållanden i övrigt för barn och ungdom. Ungdomsorganisationernas roll
i samarbetet har särskilt understrukits i cirkuläret.
I sitt remissvar över ungdomsutredningens betänkande har skolöverstyrelsen
kommit in på hithörande frågor. Utöver förstärkningar av ungdomsstödet finner
överstyrelsen det angeläget att även andra åtgärder prövas för att nå ut till allt
vidare kretsar av ungdomar. För att finna lämpliga lösningar har överstyrelsen
föreslagit viss försöksverksamhet.
Denna verksamhet skulle främst syfta till att ge såväl kommuner som organisa
tioner vägledning i olika fritidsfrågor. Genom försöken skulle man kunna få när
mare underlag för bedömning av frågan om samverkan mellan ungdomsorganisa
tioner och kommunala fritidsorgan och om kommunal administration av fritidsfrågoma. Vidare skulle ungdomsgruppers och organisationers struktur kunna be
lysas liksom behovet av samhällspedagogiskt utvecklingsarbete för fritidslivet.
Frågor om ledarutbildning, teknisk och ekonomisk planering för fritidsliv och
om bidragsformer skulle också kunna undersökas.
Försöksverksamheten föreslås bli anordnad i ett begränsat antal kommunblock
på grundval av en treårsplan för utveckling av ungdomens fritidsverksamhet.
Inom ramen för denna plan skulle nya former för kontakt med ungdomen ut
vecklas, olika organisatoriska och praktiska åtgärder prövas samt underlag för
vetenskapliga undersökningar införskaffas.
Kostnaderna för utvecklingsarbetet förutsätts belasta dels kommunerna, dels
staten. Kostnaderna för statsbidrag och de centrala organisatoriska och vetenskap
liga insatserna har beräknats till sammanlagt 16 milj. kr. för den sjuårsperiod som
skulle gå åt för genomförande av försöksverksamheten och bearbetning av dess
resultat.
Det är enligt min mening angeläget att ständigt förnya formerna för ungdoms
arbetet. Såväl statens som kommunernas åtgärder måste syfta till att underlätta
för ungdomsorganisationerna att verka med sitt dubbla syfte att sysselsätta de
unga och att utveckla deras engagemang i samhällsarbetet. Det finns skäl för att,
inte minst med hänsyn till de ungdomsproblem vi i dag ser omkring oss, snabbt
söka komma fram till uppslag om hur kommuners och ungdomsorganisationers
aktiviteter bäst kan stödja varandra. Det bör vara möjligt att ta vara på gjorda
erfarenheter och låta dessa verka i större skala som modeller för det fortsatta
ungdomsarbetet.
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Jag delar skolöverstyrelsens uppfattning att det är nödvändigt att överväga och
utforma de statliga åtgärderna på det här avsedda området utifrån ett vidare per
spektiv och att det är angeläget att olika försök och undersökningar görs för att
klarlägga hur samhället bättre kan anpassas till ungdomens behov. Jag är dock
inte beredd att nu ta ställning till den av överstyrelsen framlagda planen för för
söksverksamhet. Detta sammanhänger med att enligt min uppfattning en försöks
verksamhet av den föreslagna omfattningen med anknytning till flera olika samhälsområden behöver prövas ingående innan den sätts i gång. Inte minst är det
enligt min uppfattning väsentligt att ytterligare överväga de allmänna förutsätt
ningarna och målet för en sådan verksamhet.
Skolöverstyrelsen har i sitt remissvar uppehållit sig vid en rad frågor som aktua
liserats på ungdomsområdet genom samhällsutvecklingen och som föranleder över
väganden om andra åtgärder än de som direkt syftar till organisatoriska förbätt
ringar för ungdomsarbetet. I detta sammanhang berörs bl. a. skolans och hem
mets förändrade roll samt ungdomens ändrade attityder.
Attitydförändringarna kan ta sig uttryck i bristande social integration, ökad
markering av ungdomskulturens främlingsskap i förhållande till det etablerade
samhället, ökad samhällskritik hos den politiskt medvetna ungdomen förenad med
revoltstämningar och krav på ökat medinflytande, växande ovilja mot traditionell
militärtjänst hos betydande minoriteter och strävanden mot ökad jämlikhet mellan
könen.
Vid lösande av de aktuella eller framväxande ungdomsproblemen kan ungdoms
organisationerna spela en betydelsefull roll men åtgärder behövs även utanför den
ram som stöd till organisationerna kan ge. Planeringen av den fysiska miljön
och därmed problemet hur lämpliga lokaler för ungdomens aktiviteter bäst skall
kunna åstadkommas hör givetvis hit. Växande ungdomsgrupper synes önska att få
göra praktiska insatser för att bemästra vår tids mest påträngande nationella och in
ternationella samhällsfrågor. Denna ökade medvetenhet om tidens problem och
önskan att i konkret handling göra en insats torde förutom med förändrade yttre
förhållanden i hög grad sammanhänga med den höjda utbildningsnivån. Den längre
studietiden försenar dessutom inträdet i arbetslivet.
De antydda förhållandena innebär att nuvarande och kommande ungdoms
generationers situation måste bedömas från delvis andra utgångspunkter än
tidigare. För stora grupper av ungdomar är det frågor med anknytning till den
egna framtiden och till samhällssituationen som dominerar. De problem som här
vid uppkommer berör inte enbart fritiden. De kan också sammanhänga med svå
righeterna att efter skolan finna den rätta anknytningen till arbetslivet. Even
tuellt kan det visa sig föreligga ett behov att under en sådan övergångstid i vissa
ungdomars liv kunna erbjuda nya former för aktiva arbetsinsatser på områden
inom samhället, där förhållanden av en socialt och ideellt engagerad människa
upplevs som otillfredsställande och orättvisa. Arbetsinsatser på det sociala fältet,
t. ex. bland sjuka, handikappade och människor med anpassningsproblem samt
inom miljövården kan i detta sammanhang ligga nära till hands. Önskemål om
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att göra insatser för fredsarbetet och lämna bistånd till utvecklingsländerna finns
också på många håll, bl. a. hos dem som vägrar att göra värnplikt.
I viss kontrast till den kategori av ungdomar som här berörts står de mång
skiftande grupper som av olika anledningar saknar kontakt med organisationslivet och med samhällets institutioner över huvud taget. Utvecklingen av storstads
områdena och den moderna familje- och arbetssituationen skapar för många en
hemlöshetskänsla och isolering som vittnar om en otillåtlig fattigdom i den sociala
miljön. I olyckliga fall blir detta utgångspunkten för antisociala och asociala håll
ningar och levnadssätt.
Enligt min uppfattning föreligger sålunda i nuvarande läge behov att undersöka
olika vägar för att tillgodose ungdomens verksamhetsbehov, sociala kontaktbehov
och behov av kulturellt stimulerande miljöer. Jag utgår ifrån att alla sådana över
väganden måste bygga på förutsättningen att de verksamhetsformer som kan tas
upp i hög grad blir beroende av ungdomens egna insatser för utformning och ledning
av projekten, bl. a. genom medverkan av olika ungdomsorganisationer. De frågor som
skolöverstyrelsen aktualiserat i sitt förslag om en försöksverksamhet för att på det
kommunala planet i samverkan med organisationslivet skapa bättre fritidsför
hållanden blir här av väsentlig betydelse. Olika avvägningsfrågor rörande insatserna
från stat, kommuner och landsting behöver därvid klarläggas närmare. Vidare är det
angeläget att man beaktar sambandet med fritidsplaneringen för andra grupper än
ungdomen, däribland åtgärderna för att främja olika kulturaktiviteter.
De olika insatser som kan behövas för att bättre anpassa förhållandena i berörda
avseende till ungdomens situation kan inte nu överblickas. Jag har för avsikt att
föreslå Kungl. Maj:t låta utreda dessa frågor.
Med åberopande av det anförda och med hänvisning till punkterna B 44 och
B 45 beträffande den närmare utformningen av bidragskonstruktionen hemställer jag
att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att godkänna de riktlinjer som jag angett för statligt stöd till ung
domsorganisationernas verksamhet.

B 44. Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet

1967/68 Utgift .............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag .........

4 366 000
4 816 000
5 925 000

Enligt beslut av 1964 års riksdag (prop. 1964: 1, bil. 10 s. 131, SU 62 s. 7, rskr
175) utgår statsbidrag till vissa ungdomsorganisationers
centrala verksamhet i form av grundbidrag, instruktörsbidrag och rörligt
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bidrag. Grundbidraget utgör 20 000 ler. Instruktörsbidraget bestäms efter antalet
medlemmar i ungdomsorganisationen och utgår enligt en i kungörelsen den 4 juni
1964 (nr 510; ändrad 1966: 134) om statsbidrag till vissa ungdomsorganisationers
centrala verksamhet intagen tabell.
Det rörliga bidraget bestäms på grundval av antalet lokalavdelningar i organisa
tionen enligt en i bidragskungörelsen intagen tabell. Med lokalavdelning avses av
ungdomsorganisationen registrerad avdelning, i vilken flertalet av medlemmarna
är i åldern 12—-25 år och i vilken det ankommer på medlemmarna och på av
medlemmarna utsedda organ att fatta beslut om avdelningens verksamhet. Lokal
avdelning skall vidare under redovisningsåret ha genomfört minst 25 samman
komster.
Instruktörsbidraget och det rörliga bidraget skall bestämmas till lägre belopp
än vad som följer av i kungörelsen intagna tabeller, i den mån så erfordras för att
summan av de belopp som skall utgå i statsbidrag inte skall överstiga anvisat anslag.
Som villkor för att en ungdomsorganisation skall kunna erhålla bidrag gäller
att antalet medlemmar i åldern 12—25 år skall uppgå till minst 3 000. Som med
lem räknas därvid inte enbart i organisationens medlemsmatrikel registrerad med
lem utan även annan person som under ifrågavarande redovisningsår deltagit i or
ganisationens verksamhet vid minst tio sammankomster fördelade på minst tio
veckor.
I praxis har bidrag inte lämnats till sammanslutning med huvudsaklig uppgift
att tillvarata medlemmarnas enskilda eller yrkesmässiga ekonomiska intressen.
Vissa ungdomssammanslutningar har inte helt kunnat inordnas i det allmänna bi
dragssystemet. Till Sveriges ungdomsorganisationers landsråd och Frikyrkliga
ungdomsrådet, vilka är samarbetsorgan för andra organisationer och saknar med
lemmar och lokalavdelningar i den mening bidragsbestämmelserna avser, utgick
statsbidrag med 75 000 kr. vardera för 1967/68. Tillämpningen av bidragssystemet
på Riksförbundet Kyrkans ungdom har vidare erbjudit vissa svårigheter. En över
flyttning av bidragsgivningen till Sveriges unglottor från åttonde till fjärde huvud
titeln har diskuterats.
Som tillsynsmyndighet fungerar skolöverstyrelsen. Bidragsmottagande organisa
tion skall i efterhand redovisa kostnader för löner, resor och traktamenten upp
gående till minst instruktörsbidragsbeloppet. Mottagaren skall vidare kunna styrka
att det centrala bidraget i sin helhet använts för verksamhet bland ungdom.
1962 års ungdomsutredning
Utredningen föreslår en komplettering och vidareutveckling av nu gällande bidragskonstruktion. Beteckningarna instruktörsbidrag och rörligt bidrag skulle inte
längre användas. Fördelningen av anslaget för central verksamhet föreslås ske
efter schablonregler enligt vilka en organisation dels erhåller ett fixerat grundbi
drag, dels ett bidrag som bestäms med hänsyn till vägningstal beräknade efter sär
skilda skalor.
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Grundbidraget skall enligt utredningens förslag vara detsamma för varje bidragskvalificerad sammanslutning. Det för ett organisationsbidrag i övrigt bestämmande
vägningstalet utgör enligt utredningens förslag summan av tre komponenter, näm
ligen medlemsvägningstalet, spridningsvägningstalet och kompletteringsvägningstalet. Ett medlemsvägningstal bestäms med hänsyn till antalet medlemmar som fyllt
10 men inte 25 år under det kalenderår, vilket ligger närmast före det hela budget
år bidragsansökningen avser. Ungdomsutredningen anser att som medlem bör räk
nas matrikelförd medlem samt deltagare som under samma period vid minst sju
sammankomster fördelade på minst sju veckor deltagit i av organisationen bedri
ven öppen verksamhet. Medlemsvägningstalet beräknas enligt följande tabell.
Tabell för medlemsvägningstal
Antal medlemmar
i åldrarna 10—25 år
Mindre än 3 000
3 000— 4 999
5 000— 9 999
10 000—14 999
15 000—19 999
20 000—24 999
25 000—29 999
30 000—34 999
35 000—39 999
40 000—44 999
45 000—49 999
50 000—54 999
55 000—59 999
60 000—69 999
70 000—84 999
85 000—99 999
Mer än 99 999

Vägningstal

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Spridningsvägningstalet föreslås bli bestämt med hänsyn till i hur stor andel av
primärkommunerna riksorganisationen finns företrädd av lokalavdelning. Sprid
ningsvägningstalet erhålles med ledning av följande tabell.

Tabell för spridningsvägningstal
Lokalavdelningar i
Mindre än 5 %
5—14%
15—29%
30—49 %
50—74 %
Mer än 74 %
av landets primärkom
muner

»c

Vägningstal
0
1
2
3
4
5
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Kompletteringsvägningstalet slutligen skall bestämmas med hänsyn till antalet
medlemmar som fyllt 14 men inte 21 år. Med detta förslag avser utredningen att
stimulera organisationernas arbete för att nå kontakt med och varaktigare än nu
engagera tonårsungdomar. Kompletteringsvägningstalet beräknas enligt följande
tabell.
Tabell för kompletteringsvägningstal
Antal medlemmar i
åldrarna 14—21 år

Vägningstal

Mindre än 1 000
1 000— 4 999
5 000— 9 999
10 000—14 999
15 000—19 999
20 000—24 999
25 000—29 999
30 000—34 999
35 000—39 999
40 000—44 999
45 000—49 999
50 000—54 999
55 000—59 999
60 000—69 999
70 000—84 999
85 000—99 999
Mer än 99 999

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

För att överhuvudtaget kunna komma i fråga för samhällsstöd skall organisation
uppnå minst medlemsvägningstalet 1 och minst spridningsvägningstalet 1. Utred
ningens förslag innebär att antalet medlemmar mellan 10 och 25 år skall uppgå
till minst 3 000 och att organisationen skall ha lokalavdelningar i minst 5 % av
landets primärkommuner.
En organisations bidrag utöver grundbidraget erhålles genom att multiplicera
summan av vägningstalen med det s. k. andelsbeloppet. Med andelsbelopp avser
utredningen det tillgängliga anslagsbeloppet dividera! med summan av samtliga
bidragskvalificerade organisationers vägningstal.
Utredningen föreslår att grundbidraget uppräknas till 40 000 kr. Riktpunkt för
beräkningen av medelsbehovet bör enligt ungdomsutredningens mening vara ett
andelsbelopp på ca 12 500 kr.
Utredningen påpekar att det under medlemsgränsen och spridningsgränsen finns
flera ungdomsorganisationer som kan sägas ha rikskaraktär. Utredningen nämner
som exempel politiska studentförbund, Sveriges studenters FN-förbund och Svens
ka samernas riksförbund. För att mildra olägenheterna av tröskeleffekten förordar
utredningen att skolöverstyrelsen av anslaget till central verksamhet får disponera
högst 200 000 kr. för särskilda stöd- och stimulansåtgärder till sådana organisatio
ner som inte uppfyller villkoren i fråga om medlemsantal och lokalavdelningarnas
utbredning. Speciell hänsyn bör därvid från tillsynsmyndighetens sida tas till åt
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gärder ämnade att främja medlemsrekrytering och utbyggnad av det lokala organisationsnätet.
Ungdomsutredningen framhåller att särarten hos en del organisationer gör det
svårt att placera in dem i det allmänna bidragssystemet. Utredningen har därför
i några fall ansett sig böra förorda avvikande lösningar och regler.
Sveriges ungdomsorganisationers landsråd bör enligt utred
ningen i fortsättningen erhålla grundbidrag och dessutom tillgodoräknas två vägningstalsenheter. Frikyrkliga ungdomsrådet bör erhålla samma bi
drag som landsrådet. För Sveriges unglottor förordar utredningen cen
tralt bidrag enligt samma bestämmelser som för andra ungdomssammanslutningar.
Utredningen finner vidare övervägande skäl tala för att centralt stöd bör utgå till
Riksförbundet Kyrkans ungdom. För bidrag bör en approximativ
beräkning av medlemsantalet kunna godtas under en 5-årsperiod. Vid beräkningen
av spridningen föreslår utredningen att hänsyn tas endast till kommuner i vilka
samarbetsorgan, Kyrkans ungdom, upprättats.
För de nya organisationer som framdeles blir berättigade till bidrag föreslår ut
redningen en särskild intrappningsregel. Denna innebär att inväxandet i bidragssy
stemet sker i två etapper, varvid under det första året endast grundbidrag utgår.
Ungdomsutredningen har också diskuterat de fall, då en bidragsmottagande or
ganisation upphör genom sammanslagning med annan organisation. I sådana fall
bör ett extra grundbidrag kunna utgå till den vid samgåendet nybildade riksorgani
sationen under högst ett år.
Ungdomsutredningen finner att skolöverstyrelsen bör vara tillsynsmyndighet för
bidragsgivningen till central verksamhet.
Det centrala stödet bör ha karaktären av stimulansbidrag och en inte obe
tydlig egeninsats måste göras av mottagarparten. Utredningen finner det dock ange
läget att stor frihet råder beträffande användningen av bidragen. Bidragsmedel bör
emeliertid inte få användas till lån, fastighetsinvesteringar, fonder, anslag eller gåvor
till sammanslutningar utanför den egna organisationen, eller till ändamål till vilka
bidrag utgår i annan ordning.
Kravet på motprestation nödvändiggör efterredovisning och utredningen har
övervägt två alternativa redovisningssystem. Det första skulle innebära att samtliga
kostnader för central verksamhet, med förut angivna undantag, godtas. Summan
av de redovisade kostnaderna skulle med minst 50 % överstiga beviljat statsbidrag.
Det andra skulle innebära att ett begränsat antal kostnadsposter läggs till grund
för efterhandskontrollen, t. ex. löner, resor, traktamenten, expeditionshyror, pro
paganda- och informationsmaterial. Kostnadssumman skulle uppgå till minst sam
ma belopp som statsbidraget. Ungdomsutredningen föredrar det senare alternativet.
Utredningen anser vidare att skolöverstyrelsen bör utfärda närmare föreskrifter
och fortlöpande överlägga med organisationerna om vad som bör vara godtagbara
kostnader. Samma bedömningspraxis bör eftersträvas som gäller för studieförbun
dens organisationskostnader.
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Remissyttranden
Ungdomsutredningens förslag till bidragskonstruktion har gett upp
hov till ett stort antal kommentarer. Skolöverstyrelsen tillstyrker förslaget med
grundbidrag och bidrag beräknade på grundval av medlemsvägningstal och spridningsvägningstal. Däremot avstyrker överstyrelsen utredningens förslag om kompletteringsvägningstal. För att direktivens önskemål om att de statliga stödfor
merna främst utformas med hänsyn till åldrarna 15—18 år skall kunna tillgodoses,
föreslår överstyrelsen att ledarutbildningen för här avsedd ålderskategori förstärks.
Beträffande spridningsvägningstalet föreslår skolöverstyrelsen att procenttalet anges
på grundval av antalet lokalavdelningar i kommunblock, inte i primärkommuner.
Överstyrelsen föreslår följande tabell för beräkning av spridningsvägningstalet.
Lokalavdelningar i
Mindre än 5 %
5—29 %
30—49 %
50—69 %
70—89 %
Mer än 90 %
av landets kommunblock

Vägningstal
0
1
2
3
4
5

Överstyrelsens syn på bidragskonstruktionen delas helt av statens ungdomsråd.
Ungdomsutredningens förslag tillstyrks med mindre erinringar av Frikyrkliga
ungdomsrådet, Sveriges unglottor, Svenska ungdomsringen, LO och ABF.
Det föreslagna grundbidraget om 40 000 kr. tillstyrks av remissinstan
serna med få undantag. Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund och ABF
förordar dock att de ökade resurser, som en höjning av grundbidraget skulle till
föra ungdomsorganisationerna, fördelas genom en höjning av andelsbeloppen. Mål
sättningen att de små organisationerna får ökade resurser uppnås enligt riksrevi
sionsverket lämpligast genom en differentiering av grundbidragets storlek. Folk
partiets ungdomsförbund föreslår att grundbidraget höjs till 60 000 kr. Handikapp
organisationernas centralkommitté förordar att grundbidraget fördubblas för de
handikappade.
Flera remissinstanser, däribland skolöverstyrelsen, statens ungdomsråd, IOGT
och Unga Örnar föreslår att medlemsunderlaget för fördelning av det
centrala stödet baseras på medlemmar och deltagare som fyllt 7 men inte 25 år.
Några organisationer, bl. a. Sveriges unglottor, tillstyrker den av utredningen före
slagna åldersregeln »fyllt 10 men inte 25 år». Folkpartiets ungdomsförbund mot
sätter sig en sänkning av den nedre åldersgränsen från 12 till 10 år, då förbundet
anser att barnverksamhet i åldrarna under 12 år bör bli föremål för särskild ut
redning.
Beträffande medlemsvägningstalet föreslår Riksförbundet Kyrkans
ungdom att skalans övre del omarbetas så att sprången mellan vägningstalen fr.o. m.
70 000 medlemmar inte blir så stora.
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Beträffande spridningsvägningstalet framhålls i flera yttranden
att detta bör baseras på kommunblock i stället för primärkommuner. För att inte
de blandade vuxen- och ungdomsorganisationerna skall komma i en förmånsställning
framför de egentliga ungdomsorganisationerna, föreslår Sveriges studerande ung
doms helnykterhetsförbund att endast en lokalavdelning med mer än exempelvis
hälften eller 3/4 av medlemmarna i åldern 12—25 år skall vara kvalificerad att
ingå i beräkningen av spridningsvägningstalet. KFUM—KFUK, Folkpartiets ung
domsförbund och Centerns ungdomsförbund föreslår att den tidigare beräknings
grunden för det rörliga bidraget, nämligen antalet lokalavdelningar, bibehålies för
spridningsvägningstalet. Riksförbundet Kyrkans ungdom anser att skillnaderna mel
lan de föreslagna spridningsvägningstalen är för små och förordar en omarbetning
av skalan.
Ett mycket stort antal remissinstanser avstyrker eller känner tveksamhet inför det
föreslagna kompletteringsvägningstalet. 10GT föreslår att detta
vägningstal skall avse endast matrikelförda medlemmar i åldern 7—25 år. KFUM
— KFUK föreslår ett generellt bidrag till sådana organisationer som till väsentlig
del arbetar med ungdomar mellan 14 och 21 år. Unga Örnar anser att utredningens
förslag beträffande kompletteringsvägningstalet medverkar till en klar nedvärde
ring av barnorganisationernas verksamhet.
Förbundet Vi unga och Studieförbundet Vuxenskolan introducerar ytterligare ett
vägningstal, som skulle baseras på antalet lokalavdelningar med självstyrelse inom
organisationen. De handikappades riksförbund vill vid beräkningen av de olika
vägningstalen räkna med ungdomar upp till 30 år.
Medborgarskolan anser att ett till fritidsgruppsverksamheten fast knutet administrationsbidrag skulle utgöra ett lämpligt komplement till det föreslagna systemet
med grundbidrag och vägningstal.
Ett antal remissinstanser, däribland skolöverstyrelsen och statens ungdomsråd,
finner det angeläget att tillsynsmyndigheten får disponera 200 000 kr. för sär
skilda stöd- och stimulansåtgärder bland organisationer som är
för små för att kunna erhålla bidrag enligt de allmänna reglerna. Sveriges socialde
mokratiska studentförbund, Liberala studentförbundet och Sveriges konservativa
studentförbund berör problemet med studentorganisationernas relativt begränsade
geografiska spridning och påpekar det nödvändiga i att dessa organisationer ges
möjlighet att erhålla statligt stöd. Ungdomens fredsförbund anser det föreslagna
beloppet 200 000 kr. vara alltför lågt.
Utredningens förslag att Sveriges ungdomsorganisationers
landsråd och Frikyrkliga ungdomsrådet vardera bör erhålla
grundbidrag och tillgodoräknas två vägningstalsenheter innebär, enligt vad som
framhålls i flera remissyttranden, att de båda sammanslutningarna får sitt bidrag
reducerat med ca 10 000 kr. Sveriges ungdomsorganisationers landsråd anser att
ett kraftigt höjt bidrag bör utgå till landsrådet. Frikyrkliga ungdomsrådet föreslår
att de båda organisationerna vardera får tillgodoräkna sig minst tre vägningstalsBe
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enheter. Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund anser att samarbetsorgan
i huvudsak bör finansieras genom avgifter från de anslutna medlemsorganisationer
na och ställer sig sålunda avvisande till statligt stöd till Sveriges ungdomsorganisa
tioners landsråd och andra samarbetsorgan mellan ungdomssammanslutningarna.
Skolöverstyrelsen instämmer i utredningens mening att Sveriges unglot
tor och Riksförbundet Kyrkans ungdom bör erhålla bidrag enligt
de generella grunderna för det centrala stödet. De båda avsedda organisationerna
uttalar sin tillfredsställelse över utredningens uppfattning.
Det av utredningen föreslagna redovisningsförfarandet möts av viss tveksamhet
från remissinstansernas sida. Riksrevisionsverket anser det vara tillräckligt med
en till skolöverstyrelsen ingiven verksamhetsberättelse. Bl. a. statens ungdomsråd,
KFUM—KFUK, Unga Örnar och Centerns ungdomsförbund instämmer i utred
ningens förslag att tillsynsmyndigheten i samråd med berörda ungdomssammanslutningar bör utarbeta lämpliga former för redovisning.

Skolöverstyrelsens anslagsberäkning
I sin anslagsframställning för budgetåret 1969/70 har skolöverstyrelsen lagt för
slagen från 1962 års ungdomsutredning till grund för sin medelsberäkning för bi
draget till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet. Överstyrelsen föreslår
en höjning av anslaget med 3 470 000 kr.
1. Överstyrelsen beräknar en ökning av anslaget med 2 milj. kr. för ny bidragskonstruktion enligt de av ungdomsutredningen föreslagna grunderna (+ 2 000 000
kr.).
2. Ett särskilt bidrag föreslås till Skid- och friluftsfrämjandet (+170 000 kr.).
3. Bidrag till central verksamhet inom Riksförbundet Sveriges ungdoms- och
hemgårdar bör föras över till detta anslag från anslaget B 48. Bidrag till verk
samheten vid hemgårdar ( + 100 000 kr.).
4. Överstyrelsen finner det angeläget att få disponera medel för särskilda stödoch stimulansåtgärder bland mindre organisationer som inte kan erhålla bidrag ur
de reguljära ungdomsanslagen ( + 200 000 kr.).
5. I sitt remissyttrande över ungdomsutredningens slutbetänkande skisserade
överstyrelsen ett förslag till försöksverksamhet i syfte att etablera nära samverkan
mellan statliga och kommunala myndigheter, institutioner, ungdomsorganisationer
och experter för att försöka finna rationella lösningar för en ungdomsvänlig sam
hällsplanering. Överstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att samman
ställa material och utarbeta administrativa och pedagogiska riktlinjer för den före
slagna försöksverksamheten samt att framlägga förslag rörande verksamhetens ut
formning. Kostnaderna för gruppens arbete samt för själva försöksverksamheten
beräknas till 1 milj. kr. för budgetåret 1969/70 ( + 1 000 000 kr.).
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Föredraganden
De principiella utgångspunkterna för utformningen av bidraget till central
verksamhet har jag behandlat i ett föregående avsnitt. I det följande tar jag upp
vissa frågor rörande detaljerna i den föreslagna bidragskonstruktionen.
Ungdomsutredningens förslag knyter an till grunderna i nuvarande system, men
innebär på vissa punkter en justering av detta. Beträffande huvudreglerna för
beräkning av bidraget har utredningen dels föreslagit en sänkning av den nedre
åldersgränsen för medlem till 10 år, dels förordat en viss minimigräns för organi
sationens geografiska utbredning. Utredningen anser att samma åldersregler bör
gälla som för fritidsgrupperna, beträffande vilka motsvarande förslag om sänk
ning av den nedre åldersgränsen förts fram. Några organisationer tillstyrker utred
ningens förslag, medan flera remissinstanser har föreslagit en ytterligare sänkning
av åldersgränsen till 7 år.
Eftersom stödet till fritidsgrupperna inte nu kommer att läggas om, finner jag inte
skäl att ändra på åldersbestämmelsema för stödet till central verksamhet. En
sådan ändring skulle innebära skilda bestämmelser för fastställandet av medlemsunderlaget för fördelning av det centrala stödet å ena sidan och för fastställandet
av bidragsberättigade fritidsgrupper å andra sidan. Som huvudvillkor för centralt
bidrag bör således fortfarande gälla att en organisation skall redovisa minst 3 000
medlemmar i åldrarna 12—25 år.
Den av ungdomsutredningen föreslagna bidragskonstruktionen innebär att en
organisations sammanlagda statsbidrag skall utgöras av ett grundbidrag och ett
rörligt bidrag, vilket beräknas på grundval av medlemsvägningstal, spridningsvägningstal och kompletteringsvägningstal. Utredningen har redovisat särskilda ta
beller för bestämmande av dessa olika vägningstal. Remissinstanserna har överlag
tillstyrkt förslaget i vad avser grundbidrag och ett rörligt bidrag, beräknat med
hänsyn till medlemsvägningstal och spridningsvägningstal. Det föreslagna kompletteringsvägningstalet har emellertid avstyrkts av flera remissinstanser.
Liksom utredningen anser jag att varje organisation bör erhålla ett lika stort
grundbidrag till sin verksamhet. Detta bör nu höjas till 25 000 kr.
Den nuvarande bidragsberäkningen av den rörliga bidragsdelen med ledning av
antalet medlemmar och lokalavdelningar inom en organisation motiveras inte alltid
på ett rättvisande sätt av omfattningen av en organisations verksamhet. Det är emel
lertid inte praktiskt möjligt att ta hänsyn till alla de vitt skiftande aktiviteter som
våra ungdomsorganisationer visar upp. Detta skulle medföra en alltför komplicerad
bidragskonstruktion. Medlemsantalet bör alltjämt vara en av utgångspunkterna för
bidragsberäkningen. Det finns därjämte skäl för att vid bidragsfördelningen ta
hänsyn till en organisations geografiska spridning. En rikt förgrenad regional
och lokal verksamhet ställer stora krav på en organisations centrala kansli och
bör därför påverka det statliga bidraget. Att genom en speciell beräkningsmetod
vid bidragsfördelningen ta särskild hänsyn till antalet medlemmar i åldern 14—
20 år finner jag däremot i likhet med en stor del av remissopinionen inte lämpligt,
bl. a. med hänsyn till att detta skulle försvåra organisationernas redovisningsarbete.
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Enligt min mening bör således bidraget till ungdomsorganisationernas centrala
verksamhet utgöras dels av ett för alla organisationer lika stort grundbidrag, dels
av ett med hänsyn till organisationernas medlemsantal och geografiska spridning
bestämt rörligt bidrag, det senare beräknat med ledning av s. k. medlemsvägningstal och spridningsvägningstal. Genom vägningstalen erhålles en enkel metod
att fördela den tillgängliga anslagssumman mellan organisationerna.
Medlemsvägningstalet bör i princip bestämmas med hänsyn till antalet medlem
mar i åldrarna 12—25 år, varvid detta antal skall uppgå till minst 3 000 för att
bidrag över huvud taget skall utgå. Som medlem bör fortfarande räknas såväl matrikelförd medlem som den som deltagit i av organisationen bedriven öppen verk
samhet vid minst tio sammankomster fördelade på minst tio veckor. Det bör ankom
ma på skolöverstyrelsen att följa organisationernas redovisning av medlemsantalet
och verka för att redovisningen sker enligt enhetliga grunder. De principer utred
ningen redovisat bör utgöra grund även för beräkning av spridningsvägningstalet,
vilket utgår ifrån organisationernas spridning i landets primärkommuner. I den mån
den fortgående sammanläggningen av kommuner kan komma att avsevärt förändra
förutsättningarna för bidrag för vissa organisationer bör det ankomma på översty
relsen att föreslå erforderliga ändringar av beräkningsgrunderna.
Schablonreglerna för bidragsgivningen har den fördelen att de ger organisatio
nerna väsentligt oberoende i förhållande till myndigheterna. Men som nämnts möj
liggör dessa regler inte hänsynstagande till alla organisationers skiftande aktivite
ter och behov och de leder i vissa fall till en annan fördelning av nytillkommande
resurser än vad som kunde anses motiverat. Det kan därför finnas behov av att till
vissa organisationer i särskilda fall ge ett förstärkt stöd, t. ex. med hänsyn till verk
samhet inom speciella ungdomsgrupper eller andra värdefulla initiativ. För att till
godose sådana behov bör inte hela den för rörligt bidrag tillgängliga summan förde
las enligt schablonreglerna. Kungl. Maj:t bör ha rätt att besluta att högst 10 % av
nämnda belopp skall kunna disponeras för fördelning mellan organisationer som är
i behov av särskilt stöd.
För organisationer som är samarbetsorgan för andra organisationer, såsom Sve
riges ungdomsorganisationers landsråd och Frikyrkliga ungdomsrådet, vilka inte har
medlemmar och lokalavdelningar i bidragsbestämmelsernas mening kan reglerna
för bestämmande av vägningstal inte direkt tillämpas. För sådana organisationer
bör det ankomma på Kungl. Maj:t att pröva hur bidragsfördelningen skall ske.
Sveriges unglottor och Riksförbundet Kyrkans ungdom bör liksom f. n. erhålla
bidrag till central verksamhet enligt samma bestämmelser som gäller för andra
ungdomsorganisationer. Beträffande Skid- och friluftsfrämjandets verksamhet är
jag inte beredd att förorda ett särskilt bidrag i enlighet med skolöverstyrelsens
förslag. I avvaktan på prövningen av kommande förslag från 1965 års idrottsutredning bör bidraget till organisationen från detta anslag inte ändras på annat
sätt än vad som följer av förändringen av de generella reglerna.
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Under detta anslag beräknar jag inte något bidrag till Riksförbundet Sveriges
ungdoms- och hemgårdar utan hänvisar till det särskilda anslaget till verksamheten
vid hemgårdar.
Utöver på angivet sätt bidragsberättigade organisationerna bör, som jag fram
hållit i det föregående, sådana organisationer som utan att nå upp till gränsen
för generellt bidrag kan vara förtjänta av statligt stöd med hänsyn till arten och
omfattningen av sitt arbete kunna erhålla bidrag ur medel som står till skol
överstyrelsens disposition. Jag beräknar ett belopp av 125 000 kr. för detta ända
mål.
När en organisation för första gången blir berättigad till bidrag för sin centrala
verksamhet enligt de generella reglerna kan det vara lämpligt att organisationen
etappvis får växa in i bidragssystemet. Jag kan därför ansluta mig till utredningens
förslag om att endast grundbidrag skall utgå under det första året. Vid en samman
slagning av organisationer bör, såsom utredningen förordat, ett särskilt bidragsstöd
kunna ges.
Skolöverstyrelsen bör vara tillsynsmyndighet för stödet till central verksamhet.
Stödets karaktär av stimulansbidrag förutsätter en egeninsats av den mottagande
organisationen och tillsynsmyndigheten bör följaktligen få ta del av en efterhandsredovisning av organisationens kostnader. Av de redovisningsalternativ som ungdomsutredningen övervägt anser jag i likhet med utredningen det som innebär att
ett begränsat antal kostnadsposter anses bidragskvalificerade vara att föredra. Sum
man av de utvalda kostnaderna skall minst uppgå till belopp motsvarande det med
givna bidraget. Skolöverstyrelsen bör efter överläggningar med ungdomsorganisa
tionerna bestämma vilka kostnadsposter som skall läggas till grund för efterhandskontrollen. Det kan härvid vara lämpligt att hålla sig till ett litet antal lätt definierba
ra poster såsom löner, resor, traktamenten, publiceringsverksamhet etc. Jag vill här
understryka att organisationerna bör ha mycket stor frihet när det gäller använd
ningen av beviljade bidrag. Det ligger dock i sakens natur att bidragsmedel inte
bör få användas till lån, fastighetsinvesteringar, fonder, anslag eller gåvor till utom
stående etc.
Vid mina beräkningar av medelsbehovet för nästa budgetår har jag utgått ifrån
att ett oförändrat antal organisationer erhåller bidrag till central verksamhet.
Kostnaderna för grundbidrag till 52 organisationer som nu är berättigade till bidrag
beräknar jag till 1,3 milj. kr. För det rörliga bidraget beräknar jag vidare ett
sammanlagt belopp av 4,5 milj. kr. Huvuddelen av beloppet bör fördelas med
hänsyn till reglerna för vägningstal, men högst 10 % därav bör enligt vad jag förut
anfört kunna användas för fördelning efter särskild prövning. För stöd- och sti
mulansåtgärder till organisationer som inte når upp till kvalifikationsgränserna
beräknar jag 125 000 kr. Dessa beräkningar innebär att anslaget bör föras upp med
(1 300 000 + 4 500 000+ 125 000=) 5 925 000 kr., vilket medför en höjning av
anslaget med 1 109 00 kr.
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Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verksam
het för budgetåret 1969/70 anvisa ett anslag av 5 925 000 kr.

B 45. Bidrag till ungdomsledarutbildning
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag .........

2 561 1081
2 500 0001
4 200 000

Reservation

1 Anslaget Utbildning av ungdomsledare

Nuvarande bestämmelser innebär att statsbidrag utgår till anord
nande av regionala och centrala kurser för ungdomsledare enligt bestämmelserna i
kungörelsen den 30 juni 1954 (nr 575; ändrad senast 1966: 149) angående statsbi
drag till ungdomens förenings- och fritidsverksamhet. Bidrag beviljas riksorganisa
tion, vars verksamhet är särskilt inriktad på ungdom i åldern 12—25 år och till
samarbetande sådana organisationer.
Bidrag beviljas inte organisation som har till huvudsaklig uppgift att tillvarata
medlemmarnas enskilda eller yrkesmässiga ekonomiska intressen. Bidrag utgår inte
heller till organisation med mindre än 3 000 medlemmar eller till samarbetande
organisationer vilkas sammanlagda medlemstal inte uppgår till 3 000.
Bidragsberättigade är regionala kurser, omfattande minst två och högst fem da
gar, med deltagare från viss landsdel, och centrala kurser omfattande minst sex och
högst tolv dagar, avsedda för deltagare från hela riket. Inkvarteringsbidrag utgår
med 15 kr. per deltagare och kursdag. Därjämte utgår resebidrag med högst 20
kr. (i de fyra nordligaste länen 30 kr.) per deltagare vid regional kurs och högst
100 kr. per deltagare vid central kurs.
Som villkor för statsbidrag gäller vidare att kursen är öppen för alla, att antalet
deltagare i kursen inte överstiger 40 och att vid kursen anlitas endast av skolöver
styrelsen godkända lärare.
Skolöverstyrelsen får i enlighet med vad som anförts i prop. 1961: 1 (bil. 10 s.
90) av anslaget disponera medel för anordnande av kurser för ungdomsledare och
medge att statsbidrag utgår till kostnaderna för ett begränsat antal specialkurser
för lokalt verksamma ungdomsledare. Den anslagsael skolöverstyrelsen för egen
del disponerar över används för s. k. instruktörskonferenser, en årlig försökskurs
i skolöverstyrelsens regi och veckolånga kurser kring avgränsade ämnen. Till några
organisationer har smärre bidrag utgått för specialledarkurser. Vidare har från
budgetåret 1964/65 200 000 kr. årligen disponerats för försöksverksamhet med
kvalificerad ungdomsledarutbildning.
Vid anslagets fördelning mellan organisationerna tillämpar överstyrelsen en
praxis som innebär att 80 % av tillgängliga medel fördelas med ledning av de biBc
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dragssökande organisationernas medlemstal. Vid bedömningen av medlemstaiet tas
endast hänsyn till antalet medlemmar i åldern 12—25 år. Återstående belopp för
delas med hänsyn till omfattningen av den kursverksamhet organisationerna re
dovisat närmast föregående budgetår.
1962 års ungdomsutredning
Ungdomsutredningen framhåller att varje mottagare av medel för ungdomsledarskolning bör ges en vidsträckt rätt att själv bestämma över bidragsmedlens använd
ning för de ändamål som från organisationens synpunkt är mest angelägna. Då det
gäller de vidgade användningsmöjligheterna för bidragsstödet, framhåller utred
ningen att beviljade medel bl. a. bör kunna utnyttjas för pedagogiskt och metodiskt
utvecklings- och förnyelsearbete inom ungdomsorganisationerna, för eventuella mer
kostnader i samband med s. k. specialkurser samt för ungdomsorganisationernas internordiska verksamhet. Även kostnader för utländska kursdeltagares inkvartering
och resor från svenska gränsen till kursorten skall kunna täckas, dock under förut
sättning att antalet svenska deltagare uppgår till minst hälften av samtliga. Utred
ningen anser också att utbildningskurs för svenska ungdomsledare skall kunna
förläggas till plats utanför Sverige. Beviljade anslag bör också enligt utredningens
uppfattning få tas i anspråk för ersättning för förlorad arbetsinkomst till dem som
genomgår ungdomsledarutbildning, då utredningen finner det uteslutet att genom
ändringar i studiehjälpsreglementet göra detta tillämpligt även på den här aktuella
utbildningsverksamheten. Bidraget för ungdomsledarskolning bör däremot inte få
användas till löner för fast anställd personal eller till administrations- och förvalt
ningskostnader som kan hänföras till den centrala verksamheten.
Utredningen konstaterar sammanfattningsvis att de statliga insatserna bör ha
till syfte att främja åtgärder för en planmässig skolning av ledare inom de bidragsmottagande ungdomsorganisationerna. Åtgärderna skall ingå i en av varje
organisation upprättad plan för ledarskolningen. Organisationen skall lägga fram
denna plan vid ansökan om bidrag och vara skyldig att informera skolöverstyrelsen
om större avvikelser från denna plan.
Det statliga stödet föreslås utgå till riksomfattande ungdomsorganisationer och
samma krav i fråga om medlemstal, spridning, demokratisk grundinställning, upp
byggnad och funktion, som de som angetts som villkor för centralt stöd, bör ligga
till grund för bidragsfördelningen.
Fördelningen av de för organisationerna avsedda medlen för ungdomsledarutbild
ning föreslås ske med tillämpning av de regler för beräkning av vägningstal, vilka
utredningen föreslår för fördelning av anslaget för central verksamhet. I detta bi
dragsstöd skall däremot inte ingå något grundbidrag.
Utredningen uppskattar organisationernas kostnader för ledarskolning till över
15 milj. kr. och finner att 10 milj. kr. bör uppställas som riktpunkt för det stat
liga anslaget. Höjningen av bidraget bör ske i etapper och den angivna nivån upp
nås efter tre år. Utredningen har utgått ifrån att landsting och primärkommuner
ökar sina insatser parallellt med att statsstödet räknas upp.
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Kostnaderna för kursverksamheten bör efterhandsgranskas av skolöverstyrelsen.
Utredningen föreslår att bidragsmottagande organisation i efterhand bör kunna re
dovisa att kostnaderna för den genomförda ungdomsledarskolningen uppgått till
minst 150 % av det bidrag som beviljats.
För skolöverstyrelsens kurs- och konferensverksamhet föreslår utredningen ett
oförändrat belopp på högst 100 000 kr. I detta belopp skall ingå medel för över
styrelsens långa försökskurs.
Utredningen anser det värdefullt att skolöverstyrelsen ges fortsatta möjligheter
att stödja mera omfattande och ambitiösa skolningsprogram. För stöd till kvalifice
rad ungdomsledarutbildning föreslås ett oförändrat belopp av 200 000 kr.
Sveriges ungdomsorganisationers landsråd, Frikyrkli
ga ungdomsrådet, Sveriges unglottor och Riksförbundet
Kyrklig ungdom bör enligt ungdomsutredningen tillerkännas bidrag till le
darutbildning enligt principerna för bidragsgivningen till deras centrala verksamhet.

Remissyttranden
Huvuddelen av remissinstanserna delar utredningens förslag att organisationerna
fritt skall få disponera över medlen för sin ledarutbildning.
Utredningens förslag att organisationerna ges möjligheter att i bidragsunderlaget
inräkna kostnader för det pedagogiska och metodiska utvecklings- och förnyelse
arbetet får kraftigt stöd av bl. a. IOGT, Sveriges socialdemokratiska ungdomsför
bund, Sveriges socialdemokratiska studentförbund och Svenska scoutförbundet.
Tjänstemännens bildningsverksamhet föreslår att medel ställs till skolöverstyrelsens
förfogande för att ge överstyrelsen möjlighet att anvisa stöd till ungdomsorganisatio
nernas pedagogiska utvecklingsarbete, försöksverksamhet och dyrbara materielproduktioner.
Utredningens förslag att medel för ledarskolning skall kunna användas för vissa
kostnader för kursdeltagare från andra länder samt för förläggande av svenska le
darkurser utomlands finner stöd i ett stort antal yttranden. Skolöverstyrelsen till
styrker att statsbidrag kan utgå till kurser utomlands under förutsättning att tillsyns
myndigheten kan godkänna ändamål, program och ekonomisk kalkyl. Riksförbun
det Kyrklig ungdom och Liberala studentförbundet anser att statsbidrag skall kun
na användas också för kursdeltagare från andra länder än de nordiska. KFUM—
KFUK föreslår att föreskriften att andelen svenska kursdeltagare skall uppgå till
minst hälften av samtliga bör tas bort, eftersom en internationell kurs ofta kan ge
mer av internationell förståelse om en nationell grupp inte är alltför dominerande.
Skolöverstyrelsen anser det vara ändamålsenligt att organisationerna presenterar
en plan för det närmaste årets ledarskolning. Överstyrelsen erinrar samtidigt om
att fördelningen av medel till ledarutbildning sker samtidigt med fördelningen av
bidragen till organisationernas centrala verksamhet och föreslår därför att tillsyns: myndigheten får i uppdrag att efter samråd med ungdomsorganisationerna utarbeta
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riktlinjer för ett enhetligt ansöknings- och redovisningsförfarande. Riksrevisions
verket framhåller att en plan ger en god uppfattning om verksamhetens omfattning,
varför värdet av det uppställda kravet på efterredovisning av kostnaderna kan ifrå
gasättas.
De remissinstanser som yttrat sig om bidragsvillkor och fördelningsgrunder delar,
med något undantag, ungdomsutredningens uppfattning att bidraget till ledarutbild
ning bör utgå enligt samma principer som gäller för bidrag till den centrala verk
samheten, dock att grundbidrag inte skall utgå till ledarutbildning. I vissa fall
har emellertid invändningar gjorts mot bidragskonstruktionen. Riksförbundet Kyrk
lig ungdom anser att det av utredningen föreslagna systemet kan uppfattas som en
premiering av kvantiteten framför kvaliteten. Riksförbundet föredrar ett schablon
bidrag, beräknat på samma sätt som bidraget till central verksamhet, men dess
utom ett bidrag som beräknas efter ledarutbildningsverksamhetens omfattning.
Skolöverstyrelsen avstyrker utredningens förslag om kompletteringsvägningstal
och föreslår i stället att man i bidragsfördelningen tar särskild hänsyn till organisa
tionernas ledarutbildning för ålderskategorin 15—18 år. Överstyrelsen föreslår att
tillsynsmyndigheten får i uppdrag att utforma anvisningar om detta.
Statens ungdomsråd understryker kraftigt utredningens påpekande att en myc
ket omfattande utbildning ligger vid sidan av den internatkursverksamhet, vilken
totalt beräknas kosta närmare 15 milj. kr. per år. Ungdomsrådet finner ett anslag
på 10 milj. kr. otillfredsställande och föreslår en systematisk utbyggnad av anslaget
under en kommande femårsperiod.
Utredningens förslag att en organisation skall efterhandsredovisa kostnader upp
gående till minst 150 % av det anslag som beviljats för ledarutbildning avstyrks i en
rad yttranden. Skolöverstyrelsen föreslår i stället att organisationerna, liksom vid
redovisning av medel för central verksamhet, skall redovisa kostnader uppgående
till minst samma belopp som statsbidraget.
Utredningens förslag att skolöverstyrelsen även i fortsättningen skall erhålla
medel för egen kurs- och konferensverksamhet samt för stöd till kvalificerad ungdomsledarutbildning tillstyrks i allmänhet. Bl. a. Unga Örnar understryker nödvän
digheten av att skolöverstyrelsens längre ungdomsledarkurs årligen anordnas.
Den föreslagna summan 200 000 kr. till kvalificerad ledarutbildning framstår
för flera av organisationerna som klart otillräcklig.
Skolöverstyrelsens anslagsberäkning
I sin anslagsframställning för budgetåret 1969/70 föreslår skolöverstyrelsen med
utgångspunkt från sitt remissyttrande över ungdomsutredningens slutbetänkande
att bidraget till utbildning av ungdomsledare höjs med sammanlagt 5 985 000 kr.
1. Överstyrelsen beräknar en ökning av anslaget med 4,3 milj. kr. för allmän
na utbyggnadsåtgärder i enlighet med ungdomsutredningens förslag.
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2. Särskilda bidrag förslås till Sveriges riksidrottsförbund med 900 000 kr. och
till Skid- och friluftsfrämjandet med 85 000 kr. ( + 985 000 kr.).
3. Bidrag till ledarutbildning inom Riksförbundet Sveriges ungdoms- och hem
gårdar bör föras över till detta anslag från anslaget B 48. Bidrag till verksamheten
vid hemgårdar (+100 000 kr.).
4. För de sex nya organisationer som tilldelats bidrag för sin centrala verksam
het fr. o. m. budgetåret 1968/69 begärs ett genomsnittligt belopp av 100 000 kr.
för deras ledarskolning ( + 600 000 kr.).

Föredraganden
Jag har i det föregående anslutit mig till de av ungdomsutredningen föreslagna
principerna för statsbidraget till ungdomsledarutbildning. I och med att detta bidrag
nu ges formen av ett generellt bidrag faller det sig naturligt att vid bidragsfördelningen
knyta an till de regler som skall gälla beträffande det centrala stödet. I enlighet
härmed bör liksom i fråga om det centrala stödet gälla att Kungl. Maj:t förklarat
organisationen i fråga berättigad till bidrag. Organisation som erhåller bidrag till
sin centrala verksamhet bör också vara berättigad att erhålla bidrag till ungdoms
ledarutbildning. Härjämte bör Sveriges riksidrottsförbund, Sveriges elevers central
organisation och Sveriges folkhögskoleelevers förbund tills vidare efter Kungl.
Maj:ts prövning kunna erhålla bidrag ur detta anslag. Jag anser vidare att bidraget
bör fördelas mellan organisationerna med tillämpning av de regler för beräkning
av vägningstal som jag föreslagit för anslaget för central verksamhet. Något grund
bidrag bör däremot inte utgå i detta sammanhang. De villkor som angivits för det
centrala stödet beträffande lägsta medlemsantal och geografisk utbredning skall ock
så gälla vid beräkningen av bidraget till ungdomsledarutbildning.
Vad jag under föregående anslag anfört beträffande bidrag till central verk
samhet inom Sveriges ungdomsorganisationers landsråd, Frikyrkliga ungdoms
rådet, Sveriges unglottor och Riksförbundet Kyrkans ungdom har avseende även
på bidrag till dessa organisationers ledarutbildning. I avvaktan på prövningen av de
väntade förslagen från 1965 års idrottsutredning bör de allmänna reglerna för bi
drag gälla även för Skid- och friluftsfrämjandet. Med hänvisning till vad jag i
det följande föreslår under det särskilda anslaget till verksamheten vid hemgårdar
bör bidrag till ledarutbildning inom Riksförbundet Sveriges ungdoms- och hem
gårdar inte längre utgå från förevarande anslag.
Jag anser det väsentligt att organisationerna i god tid före ett verksamhetsårs
början utarbetar en plan för ledarutbildningen. Genomgången av de presenterade pla
nerna blir en viktig grund för skolöverstyrelsens fortlöpande rådgivning rörande
organisationernas ledarutbildningsverksamhet. Om en organisation avser att göra
mera omfattande avvikelser från den ursprungligen presenterade planen bör skol
överstyrelsen hållas underrättad härom. I likhet med vad som skall gälla för det
centrala stödet, bör kostnaderna för kursverksamheten efterhandsgranskas av till
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synsmyndigheten. Med hänsyn till de varierande slag av kostnader som en diffe
rentierad kursverksamhet medför är det inte lämpligt att på samma sätt som i fråga
om den centrala verksamheten lägga ett begränsat antal kostnadsposter till grund
för denna granskning. Liksom utredningen finner jag det lämpligt att kostnadsupp
följningen får den formen att organisationerna i efterhand visar att de redovisade
kostnaderna för kursverksamheten uppgår till minst 150 % av det bidrag som be
viljats.
Den årliga s. k. långa försökskursen i överstyrelsens regi har länge varit en av de
få möjligheterna att genomgå ungdomsledarutbildning på hög nivå. Denna kurs
verksamhet liksom konferenserna i överstyrelsens regi bör tills vidare kunna fort
sätta i oförändrad omfattning. Skolöverstyrelsen bör också i fortsättningen få dis
ponera ett oförändrat belopp för stöd till kvalificerad ungdomsledarutbildning.
De sammanlagda kostnaderna för en utökad bidragsgivning till ungdomsledar
utbildning, med den föreslagna generella utformningen av bidraget, beräknar jag
till 4,2 milj. kr., vilket innebär en ökning med 1,7 milj. kr. för ändamålet. I anslaget
har jag därvid för skolöverstyrelsens kurs- och konferensverksamhet och för bi
drag till kvalificerad ungdomsledarutbildning räknat med oförändrade belopp av
resp. 100 000 kr. och 200 000 kr. Under det nuvarande anslaget Utbildning av ung
domsledare eventuellt förefintlig reservation vid utgången av budgetåret 1968/69
bör tillgodoföras detta anslag.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Bidrag till ungdomsledarutbildning för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 4 200 000 kr.

B 46. Bidrag till ungdomens fritidsverksamhet

1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag ....

11 941 877
12 400 000
13 200 000

Enligt kungörelsen den 30 juni 1954 (nr 575) angående statsbidrag till ungdo
mens förenings- och fritidsverksamhet (ändrad senast 1966: 149) utgår stats
bidrag för anordnande av fritidsgrupp dels med högst hälften av kostnaderna för
handledning och materiel, dock högst med 5 kr. 50 öre per medlem, dels med 2 kr.
per medlem för lokalkostnad och därmed jämförlig utgift. Gruppen skall bestå
av lägst fem, högst tjugofem medlemmar och dess verksamhet skall omfatta minst
tjugo timmar, fördelade på minst tio sammankomster. Statsbidraget utgår till stu
dieförbund eller kommun, som åtagit sig att vara huvudman för fritidsverksam
heten.
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Skolöverstyrelsen
1. I anslagsframställningen för budgetåret 1969/70 utgår överstyrelsen från sitt
remissyttrande över ungdomsutredningens slutbetänkande. Antalet fritidsgrupper
1969/70 beräknas till 163 000. Överstyrelsen har därvid räknat med en sänkning
av den nedre åldersgränsen för deltagande i fritidsgrupp till sju år. Medelsbehovet
beräknas till 19,6 milj. kr. efter 6 kr. per timme och i genomsnitt tjugo timmar
per grupp (+ 7 200 000 kr.).
2. För databehandling av fritidsgruppsredovisningar beräknas 240 000 kr.
(+ 240 000 kr.).
Föredraganden
Kostnaderna för bidrag enligt oförändrade grunder till fritidsgrupper kan be
räknas öka. Medelsökningen på grund härav beräknar jag till 800 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Bidrag till ungdomens fritidsverksamhet för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 13 200 000 kr.
B 47. Viss upplysningsverksamhet i ungdomsfrågor

1967/68 Utgift ...............
1968/69 Anslag .............
1969/70 Förslag .............

600 361
600 000
600 000

Reservation ........................

809 968

Anslaget är avsett att möjliggöra åtgärder för att i olika avseenden stimulera och
intensifiera upplysningsverksamheten i ungdomsfrågor för att främja ungdomens
anpassning i samhället. Kungl. Maj:t har uppdragit åt statens ungdomsråd att vara
samordnande och rådgivande organ för denna verksamhet. Ungdomsrådets upp
gifter handhas av ett representantskap och en styrelse. Vid rådets kansli finns
anställda två sekreterare, en kansliskrivare och ett kontorsbiträde.
Statens ungdomsråd
Anslaget bör föras upp med 838 710 kr. Medlen avses disponeras för expedi
tions- och personalkostnader (203 710 kr., varav för lönekostnadspålägg och
lokalhyror 38 742 kr.), publiceringsverksamhet (60 000 kr.), åtgärder rörande
ungdomsfilm (250 000 kr.), upplysningsverksamhet inom skilda områden (275 000
kr.) samt oförutsedda utgifter (50 000 kr.).
Föredraganden
Anslaget bör föras upp med ett oförändrat belopp av 600 000 kr. Det ankommer
på Kungl. Maj:t att bestämma hur anvisade medel skall fördelas på olika ändamål.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Viss upplysningsverksamhet i ungdomsfrågor för bud
getåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 600 000 kr.
5 — Bihang till riksdagens protokoll 1969.

1 sand.

Nr 1 Bil. 10
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B 48. Bidrag till verksamheten vid hemgårdar

1967/68 Utgift ...............
1968/69 Anslag...............
1969/70 Förslag .............

300 000
300 000
370 000

Huvuddelen av det nuvarande bidraget till verksamheten vid hemgårdar för
delas mellan 35 hemgårdar, som drivs såsom stiftelser, föreningar o. d. För
verksamheten utnyttjas i övrigt bl. a. den reguljära statliga bidragsgivningen till
studiecirklar och fritidsgrupper. En betydande del av kostnaderna för hemgårdar
nas verksamhet täcks av kommunala anslag. Det statliga bidraget täcker endast
ca 10 % av kostnaderna.
Av anslaget utgår ett belopp av 36 000 kr. till Riksförbundet Sveriges ungdomsoch hemgårdar för dess verksamhet som gemensamt organ för hemgårdarna.

1962 års ungdomsutredning

Ungdomsutredningen betraktar det som en kommunal uppgift att ekonomiskt
stödja hemgårdsverksamheten. Det direkta statliga stödet till gårdarna bör enligt
utredningen avvecklas under en femårsperiod fr. o. m. 1968/69. Det fortsatta stats
stödet bör inriktas på Riksförbundet Sveriges ungdoms- och hemgårdars centrala
verksamhet för att intensifiera rese-, rådgivnings- och serviceverksamheten, ledarskolningen, materialproduktionen etc. Ett särskilt anslag bör bibehållas för detta
ändamål.
Utredningen framhåller att det föreligger ett trängande behov av att förstärka
riksförbundets centrala kansli. En avveckling av gårdarnas bidrag bör emellertid
ske försiktigt i början. Det totala anslaget för 1968/69 föreslogs sålunda öka med
100 000 kr. till 400 000 kr. Omfördelningen av bidragsgivningen borde ske på föl
jande sätt.
Budgetår
1967/68
1968/69
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73

.............
.............
.............
.............
.............
.............

........
........
........
........
........

.......

Gårdarnas
verksamhet
264 000
250 000
200 000
125 000
25 000

...

Central
verksamhet
36 000
150 000
200 000
200 000
200 000
200 000

Hela
anslaget
300 000
400 000
400 000
325 000
225 000
200 000

Utredningen anser att minst en fjärdedel av medlen till förbundets centrala verk
samhet bör utnyttjas för ledarutbildning. Nuvarande stöd till hemgårdsförbundet
från anslaget till ungdomsledarutbildning bör slopas.
Beträffande användningen av anslaget bör i tillämpliga delar gälla samma villkor
och föreskrifter som för bidragen till övriga organisationers centrala verksamhet
och ledarskolning.
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Remissyttranden
I likhet med utredningen anser skolöverstyrelsen att hemgårdsverksamheten i
första hand måste betraktas som en lokalkommunal uppgift. Överstyrelsen föreslår
att anslaget bortfaller och att Riksförbundet Sveriges ungdoms- och hemgårdar till
delas bidrag till sin centrala verksamhet på ungdomsområdet och sin ungdomsledarutbildning via de reguljära anslagen för dessa ändamål. Riksförbundet Sveriges ung
doms- och hemgårdar delar utredningens uppfattning vad beträffar höjning av an
slaget till hemgårdsrörelsens centrala verksamhet, men finner beloppet otillräck
ligt. Förbundet föreslår att bidraget till central verksamhet får utgå med 400 000
kr. vilket belopp bör indexregleras. Den föreslagna femårsperioden för en successiv
sänkning av anslaget till hemgårdarna finner riksförbundet vara tillräcklig. Riks
förbundet anhåller att Kungl. Maj:t på lämpligt sätt rekommenderar de kommu
ner, i vilka dessa hemgårdar finns, att de träder in med ekonomiskt stöd i stället
för det statsbidrag som gårdarna enligt utredningens förslag inte kommer att er
hålla.

Skolöverstyrelsens anslagsberäkning
I enlighet med sin i remissyttrandet över ungdomsutredningens betänkande an
givna uppfattning föreslår skolöverstyrelsen i sin anslagsframställning för budget
året 1969/70 att det särskilda anslaget till bidrag till verksamheten vid hemgårdar
avförs från riksstaten och att vissa bidrag till Riksförbundet Sveriges ungdoms- och
hemgårdar i stället skall utgå ur anslagen till ungdomsorganisationernas centrala
verksamhet och till utbildning av ungdomsledare (-300 000 kr.).

Föredraganden
Hemgårdsrörelsens verksamhet inom ungdoms- och folkbildningsområdet repre
senterar ett värdefullt inslag i det svenska organisationslivet. Verksamheten är knu
ten till ett 50-tal hemgårdar som i regel drivs som stiftelser. Den helt övervägande
delen av kostnaderna för hemgårdarna svarar kommunerna för. Ett mindre statsbi
drag till driften utgår dessutom från detta anslag. Bidraget till riksförbundets cen
trala verksamhet från detta anslag har under senare år utgjort 36 000 kr.
Det är enligt min mening angeläget att hemgårdsrörelsen från sina ideella ut
gångspunkter kan fortsätta och vidareutveckla sin verksamhet. I likhet med ungdomsutredningen anser jag emellertid att möjligheterna i detta hänseende inte be
höver vara beroende av det ganska obetydliga statliga driftbidrag som nu utgår
och som närmast är ägnat att avlasta berörda kommuner vissa utgifter. De fort
satta statliga insatserna bör i stället inriktas på att stödja den centrala verksam
heten inom Riksförbundet Sveriges ungdoms- och hemgårdar.
Ungdomsutredningen har föreslagit en successiv avveckling av gårdarnas bidrag
under en femårsperiod. Skolöverstyrelsen har i sitt remissyttrande ansett att
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bidraget omedelbart bör bortfalla. Enligt min bedömning av frågan bör en något
snabbare avtrappning av det lokala stödet vara möjlig än den utredningen före
slagit. Jag räknar med att bidrag skall kunna utgå till de olika gårdarna även under
budgetåren 1969/71. För budgetåret 1969/70 beräknas 220 000 kr. härför. Bidra
get till riksförbundets centrala verksamhet bör beräknas till 150 000 kr. Det ökade
stödet till riksförbundets centrala verksamhet bör göra det möjligt för förbundet att
bl. a. intensifiera rese-, rådgivnings- och serviceverksamheten, ledarutbildningen och
framställningen av informationsmaterial. Det bidrag som hittills utgått till förbun
det från anslaget till ungdomsledarutbildning bör upphöra.
Jag hemställer, att Kungi. Maj:t föreslår riksdagen
att till Bidrag till verksamheten vid hemgårdar för budgetåret
1969/70 anvisa ett anslag av 370 000 kr.

B 49. Bidrag till folkbibliotek

1967/68 Utgift .............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag .........

6 435 813
6 040 000
6 155 000

Reservation........................

798 785

Efter omläggning av stödet till de kommunala folkbiblioteken genom beslut av
1965 års riksdag (prop. 1965: 50, SU 124, rskr 313) har de direkta statliga insat
serna för främjande av folkbiblioteksväsendet i första hand inriktats på stöd till ut
vecklingsverksamhet i ett begränsat antal kommunala enheter i anslutning till den
pågående indelningen i kommunblock. Enligt de bestämmelser om bidrag till
denna utvecklingsverksamhet som meddelats i beslut den 8 oktober 1965 kan bi
drag utgå under en tid av längst fem år och utgöra högst 50 % av kostnaderna för
en allmän höjning av biblioteksstandarden inom ett kommunblock. Tilldelningen
av bidrag skall grunda sig på en långsiktig utvecklingsplan, som görs upp i samråd
med skolöverstyrelsen.
Enligt kungörelsen den 15 april 1966 (nr 108) om statsbidrag till länsbibliotek
och lånecentraler utgår statsbidrag till 20 länsbibliotek med högst 70 000 kr. varde
ra, varjämte vissa tilläggsbidrag kan utgå. I fyra län fungerar stifts- och landsbiblioteket som länsbibliotek och erhåller härför ett särskilt statsbidrag av högst
40 000 kr. Till vardera av lånecentralerna i Stockholm, Malmö och Umeå utgår
bidrag med 80 000 kr.
Ur förevarande anslag utgår vidare bidrag till studiecirkelbibliotek, Svenska sjömansbiblioteket, Sigtunastiftelsens bibliotek, Tornedalens bibliotek och till biblio
teksverksamhet bland svenskar i utlandet. Slutligen täcks även vissa kostnader för
bibliotekarieutbildning, däribland för skolöverstyrelsens biblioteksskola, av medel
från anslaget.
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1968/69

1. Utvecklingsverksamhet m. m........................

2. Länsbibliotek .................................................
3. Länsverksamhet vid stifts- och landsbiblioteken ...............................................................
Lånecentraler .................................................
Studiecirkelbibliotek ....................................
Biblioteksverksamhet för sjömän ...............
Sigtunastiftelsens bibliotek .........................
Tornedalens bibliotek ..................................
9. Biblioteksverksamhet bland svenskar i utlandet .............................................................
10. Bibliotekarieutbildning ................................
4.
5.
6.
7.
8.
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Beräknad ändring 1969/70
SkolöverDepartementsstyrelsen
chefen

3 500 000
1 500 000

of.
of.

of.
of.

000

of.
of.

of.
of.

160
240
150
205

000
000
000
6 500
78 000

25 500
175 000
6 040 000

- 50 000

- 50 000

+ 100 000

+ 100 000

of.
of.

of.
of.

-

6 000

+ 71000
+ 115 000

-

6 000

+ 71000
+ 115 000

Skolöverstyrelsen
1. Alltifrån införandet av bidraget till utvecklingsverksamhet har
intresset för detta stöd varit stort från kommunernas sida. Överstyrelsen framhål
ler emellertid att kravet att samtliga kommuner inom ett kommunblock skall sam
verka om upprustning av blockets biblioteksverksamhet i flera fall medfört hinder
för ett genomförande av upprustningsplanerna. Under åren 1966—68 har 84
bidragsansökningar lämnats in. Överstyrelsen har därvid godkänt 22 utvecklings
planer, av vilka 12 genomförts. Kravet på blocksamverkan medför enligt översty
relsen att kommunerna först efter en sammanläggning är intresserade av upprustningsbidragen. De sammanläggningar som sker den 1 januari 1969 kommer an
tagligen att leda till ökad efterfrågan. F. n. pågår eller planeras utredningar om
upprustning av biblioteksverksamheten i ett trettiotal kommuner. I fråga om det
bidrag för särskilda lokala initiativ som kan utgå vid sidan av det egentliga utveck
lingsbidraget har överstyrelsen konstaterat en kraftigt stegrad efterfrågan. Någon
ökning av de anvisade medlen erfordras emellertid inte.
6. Överstyrelsen har med Kungl. Maj:ts bemyndigande träffat avtal med Göte
borgs stad angående drift och finansiering av biblioteksverksamheten
för sjömän. Den nya organisationen träder i kraft den 1 januari 1969. Avtalet
utgår från ett statligt bidrag (1968/69 205 000 kr.) på 295 000 kr. för kalenderåret
1969. Av bidraget avser ca 160 000 kr. inköp av böcker. Partema har utgått från
en successiv ökning av bokanslaget till 200 000 kr. De nya bidragsvillkoren med
för ett ökat medelsbehov av 90 000 kr. Överstyrelsen beräknar vidare den erforder
liga ökningen av bokinköpsanslaget för kalenderåret 1970 till 20 000 kr., varav
10 000 kr. faller på nästa budgetår.
9. Ur anslagsposten till biblioteksverksamhet bland svens
kari utlandet utgår enligt gällande bestämmelser bl. a. bidrag till biblioteks
verksamhet vid svenska utlandsskolor. Överstyrelsen räknar med att kostnaderna
för elevbibliotek vid utlandsskolor inte längre skall bestridas från detta anslag.
10. Med hänsyn till å ena sidan bristen på bibliotekarier och å andra sidan det
stora antalet aspiranter har överstyrelsen undersökt möjligheterna att under inneva
rande budgetår öka biblioteksskolans kapacitet. Sedan förbättrade loBc
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kaler ställts till skolans förfogande har 120 elever kunnat antas budgetåret 1968/69
(1967/68 85 elever). Denna ökade intagning har överstyrelsen finansierat genom
en tillfällig begränsning av annan utbildningsverksamhet. Den ökade kapaciteten
för utbildning av bibliotekarier bör bibehållas utan en samtidig minskning av annan
utbildningsverksamhet.
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag en anslagsökning av
115 000 kr.
Av sammanställningen framgår att vid beräkningen hänsyn tagits till det ökade
medelsbehovet för Svenska sjömansbiblioteket. Som jag redovisade föregående år
sammanförs enligt avtal denna verksamhet med stadsbiblioteket i Göteborg fr. o. m.
den 1 januari 1969. Från nämnda tidpunkt beräknades ett ökat statsbidrag, vilket
nästa budgetår föranleder ett ytterligare medelsbehov av 90 000 kr. Av medels
ökningen avser vidare 10 000 kr. en ökning av bokanslaget för första halvåret 1970.
Eftersom numera bidragsgivningen till svensk undervisning i utlandet lagts om
och därvid väsentligt ökat, bör särskilt bidrag till biblioteksverksamhet vid dessa
skolor inte längre utgå från detta anslag.
De beräknade medlen för bibliotekarieutbildning möjliggör att den redan inne
varande budgetår genomförda ökade intagningen vid biblioteksskolan kan bibe
hållas utan någon begränsning av annan utbildningsverksamhet.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Bidrag till folkbibliotek för budgetåret 1969/70 anvisa
ett reservationsanslag av 6 155 000 kr.

B 50. Bidrag till föreläsmngsverksamhet m. m.

1967/68 Utgift .............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag .........

2 260 000
2 290 000
2 390 000

Bestämmelserna om stödet till föreläsningsverksamheten återfinns i kungörelsen
den 28 juni 1963 (nr 463) om statsbidrag till det fria och frivilliga folkbildnings
arbetet (ändrad senast 1967: 304).
Statsbidrag utgår för föreläsningar anordnade av länsbildningsförbund, lokal
föreläsningsförening, studieförbund eller till studieförbund ansluten lokal avdelning
för föreläsningar som är avsedda att meddela allmän och medborgerlig bildning.
Statsmedel får tas i anspråk för högst tre fjärdedelar av det belopp, som under
budgetåret utbetalas i arvoden, resekostnadsersättningar och traktamenten till samt
liga föreläsare i riket. Till föreläsningsverksamhet för handikappade kan bidrag
utgå för hela kostnaden inom ramen för ett sammanlagt belopp av 50 000 kr.
Som villkor för bidrag till föreläsning gäller bl. a. att denna skall vara offentlig,
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dock kan skolöverstyrelsen medge undantag från denna bestämmelse, för bl. a.
handikappade.
Såsom centralt organ för föreläsningar finns en föreläsningsbyrå, Folkbildningsorganisationernas föreläsningsbyrå, som svarar för förmedling av föreläsningar och
som fastställer och utbetalar ersättningarna till föreläsarna.
Förutom bidraget till föreläsningskostnaderna utgår från detta anslag bidrag till
den centrala föreläsningsbyrån samt till länsbildningsförbunden och Folkbildnings
förbundet.
Skolöverstyrelsen
På grund av ökade kostnader för arvoden bör medlen för den allmänna föreläsningsverksamheten (nu 1 750 000 kr.) ökas med 200 000 kr. För att möjlig
göra en utvidgning av föreläsningsverksamheten för handikappade (nu 50 000 kr.)
föreslås en ökning av medlen för detta ändamål med 50 000 kr. Bidraget till Folkbildningsorganisationernas föreläsningsbyrå (nu 190 000 kr.) bör ökas med 25 000
kr. och bidraget till länsbildningsförbunden (nu 278 000 kr.) med 82 000 kr.
I särskild skrivelse hemställer skolöverstyrelsen om rätt att medge undantag från
villkoret om offentlighet för föreläsningsverksamheten i anslutning till den av Folkbiidningsorganisationernas föreläsningsbyrå bedrivna estetiska försöksverksamhe
ten. Överstyrelsen framhåller att 13 § a) kungörelsen den 28 juni 1963 (nr 463)
om statsbidrag till det fria och frivilliga folkbildningsarbetet (ändrad 1966: 148)
hindrar experimenterande med interna arrangemang såsom konst på arbetsplatsen,
föreningskonserter och föreningsteater.
Departementschefen
Jag beräknar ett ökat bidrag till föreläsningsverksamheten för handikappade
med 25 000 kr. och till föreläsningsbyrån med likaledes 25 000 kr. För länsbild
ningsförbunden beräknar jag en bidragsökning av 50 000 kr.
Med anledning av vad överstyrelsen anfört rörande visst ytterligare undantag
från regeln att föreläsningar skall vara offentliga vill jag framhålla att sådana un
dantag bör kunna göras i vissa fall i samband med försöksverksamhet om det ound
gängligen fordras för verksamhetens genomförande.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Bidrag till jöreläsningsverksamhet m. m. för budgetåret
1969/70 anvisa ett anslag av 2 390 000 kr.
B 51. Bidrag till speciella folkbildningsåtgärder

1967/68 Utgift ...............
1968/69 Anslag...............
1969/70 Förslag .............

482 973
490 000
500 000

Reservation

........................

94 536

Ur anslaget utgår bidrag till tidskrifterna Folkbildningsarbetet, Studiekamraten,
Samefolket och Zigenaren. Vidare disponerar skolöverstyrelsen vissa medel för
Bc
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fördelning dels till kurs- och konferensverksamhet av mera speciell natur, dels till
försöksverksamhet och undersökningar inom folkbildningsarbetet. Slutligen finns
särskilda medel för musikpedagogiskt utvecklingsarbete, vilket företrädesvis avser
kompetenskurser för folkbildningsorganisationernas musikcirkelledare och lärare
engagerade inom den kommunala musikstudieverksamheten.
Skolöverstyrelsen

Bidraget till kurs- och konferensverksamhet bör räknas upp med hänsyn till
ökade krav på informations- och kontaktverksamhet för att stimulera initiativ och
åtgärder beträffande naturvård, samhälls- och miljöplanering samt u-landsfrågor
( + 66 000 kr.).
Kommittén för tidskriften Zigenaren

Ekonomiskt stöd begärs till ett fortsatt utgivande av tidskriften.
Departementschefen

För att möjliggöra ett ökat bidrag för utgivande av tidskriften Zigenaren be
räknar jag en ökning av 10 000 kr.
Anslaget bör föras upp med (490 000+ 10 000 = ) 500 000 kr. Jag hemställer,
att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Bidrag till speciella jolkbildningsåtgärder för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 500 000 kr.

B 52. Bidrag till Centralförbundet för nykterhetsundervisning

1967/68 Utgift .............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag .........

1 270 000
1 320 000
1 400 000

Reservation

Centralförbundet för nykterhetsundervisning har bl. a. till uppgift att främja
undervisningen i alkoholfrågan och därmed sammanhängande frågor vid skolor
och andra utbildningsanstalter samt vid militärförband. Verksamheten omfattar
vidare information till olika samhällsfunktionärer inom nykterhetsvården samt en
mångförgrenad upplysningsverksamhet i alkoholfrågan bland allmänheten. Verk
samheten har i första hand formen av föreläsningsförmedling, kursverksamhet och
utarbetande av undervisnings- och informationsmaterial.
Centralförbundets styrelse består av tolv ledamöter, varav förbundets ombudsförsamling, som är sammansatt av företrädare för 19 olika organisationer, i huvud
sak nykterhetsorganisationer, utser sex ledamöter och Kungl. Maj:t likaledes sex,
däribland ordföranden. Kostnaderna för verksamheten täcks i huvudsak genom
förevarande anslag.
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riktning i utbyte mot nu anvisat belopp av 10 000 kr. till administrativ hjälp åt
rektor. Med hänvisning till bl. a. den besparing som uppstår föreslår skolan
fr. o. m. nästa budgetår ytterligare en arvodestjänst i scenisk framställning och
scenisk teknik i stället för motsvarande antal timlärartimmar. Med tanke på att
skolan inom kort flyttar in i nya lokaler begärs ytterligare en vaktmästare. Där
utöver föreslår skolan ökade medel till reseersättningar och till uppvisningar.
(+ 62 300 kr.)
4. Scenskolan i Malmö anser nu anvisad administrativ hjälp till rek
tor helt otillräcklig och föreslår samma arrangemang som Göteborgsskolan. Ökade
medel behövs också till reseersättningar och till uppvisningar. Dessutom begärs
en engångsanvisning av 71 000 kr. för inredning och utrustning av skolans lokaler.
(+ 124 632 kr.)
5. Musikdramatiska skolans i Stockholm förslag om me
delsökning sammanhänger huvudsakligen med tillkomsten av en andra årskurs.
Skolan begär bl. a. medel för en repetitör, för ökat antal timlärartimmar och för
utländska gästlärare. Av samma anledning behövs ökade medel till reseersättningar
och övriga expenser, till elevernas studieresor till utlandet m. m. och till upp
visningar. Medel begärs dessutom för bl. a. inköp av instrument. (+ 182 448 kr.)
Teater- och orkesterrådet

I sitt yttrande över förslagen från de tre skolorna i Stockholm, Göteborg och
Malmö framhåller rådet det angelägna i att rektorerna får administrativ hjälp. En
ligt rådet bör tjänster med benämningen scenskolesekreterare och med samma
anställningsform som skolornas extra ordinarie lärare i rörelseteknik m. fl. äm
nen inrättas vid dessa scenskolor. Inrättande av tjänsterna medför inte några större
kostnader under förutsättning att innehavarna åtar sig viss undervisning samt tar
över de administrativa göromål, inklusive redogöraruppgifter, som nu arvoderas
särskilt vid resp. skola.
Rådet tillstyrker vidare bl. a. förslaget om ytterligare en arvodestjänst i scenisk
framställning och scenisk teknik vid Göteborgsskolan samt att Malmöskolan till
delas en engångsanvisning av 45 000 kr. för nödvändig komplettering av inred
ning och utrustning vid skolan.
Rådet tillstyrker att scenskolornas anslag för nästa budgetår höjs med följande
belopp, inklusive löne- och prisomräkning m. m., nämligen med 455 200 kr. för
skolan i Stockholm, med 536 600 kr. för skolan i Göteborg och med 485 800 kr.
för skolan i Malmö.
Rådet konstaterar beträffande musikdramatiska skolan att skolans beräkningar
av kostnaderna för utbildningen under nästa budgetår nära överensstämmer med
beräkningarna i det förslag beträffande utbildningen, som rådet utarbetat och som
legat till grund för statsmakternas beslut att inrätta skolan.
Sammanlagt tillstyrker rådet en ökning med 354 700 kr., inklusive löne- och
prisomräkning m. m., med anledning av att skolan byggs ut med en andra årskurs.
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Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet till 5 537 000
kr. Jag har därvid beräknat medel för en andra årskurs vid musikdramatiska sko
lan med sammanlagt 133 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Statens scenskolor för budgetåret 1969/70 anvisa ett
förslagsanslag av 5 537 000 kr.

B 63. Dramatiska institutet

Nytt anslag (förslag).........

450 000

Statsmakterna beslöt år 1966 (prop. 95, SU 111, rskr 253) att en särskild in
stitution skulle upprättas för utbildning av vissa yrkesgrupper inom teaterns, fil
mens, televisionens och radions områden. Vid institutionen skulle utbildas bl. a.
regissörer, konstnärliga producenter inom television och radio, scendekoratörer och
filmarkitekter samt maskörer. Vidare förutsattes genom beslutet att den utbild
ningsverksamhet som bedrivs vid Svenska filminstitutets filmskola, omfattande bl. a.
filmregissörer, filmfotografer och ljudtekniker, skulle inordnas i den nya utbild
ningsorganisationen mot att filminstitutet efter avtal skulle ersätta statsverket för
kostnaderna för filmutbildningen.
Tyngdpunkten i utbildningen angavs vara produktionstekniska övningar i de
berörda fyra media och i samverkan mellan de olika elevgrupperna. Genom en
sådan utformning av utbildningen uppstod speciella krav på lokaler och tekniska
resurser för den föreslagna institutionen. I fråga om lokaler förutsattes att institu
tionen skulle förläggas till Svenska filminstitutets planerade nybyggnad på Gärdet
i Stockholm.
Av prop. 1966: 95 framgår att ytterligare utredningsarbete erfordrades, bl. a.
beträffande samordningen med filmutbildningen och avgränsningen mot annan
likartad utbildning samt beträffande utbildningsbehov, utbildningens organisation,
kostnader m. m. Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 16 juni 1966
tillsattes en organisationskommitté för utbildningen av vissa yrkesgrupper inom
teaterns, filmens, televisionens och radions områden (ledamöter skolrådet Birger
Gårdstedt, ordf., teatercheferna George Fant och Lars-Levi Laestadius, direktö
rerna Hans Hilton och Harry Schein samt redaktören Olle Lindgren) med uppgift
att i anslutning till vad departementschefen anfört i propositionen utföra detta
ytterligare utredningsarbete.
Den 15 juni 1967 överlämnade organisationskommittén till dåvarande chefen
för ecklesiastikdepartementet sitt betänkande Dramatiska institutet (Stencil E
1967: 7).
Yttranden över organisationskommitténs förslag har avgetts av skolöverstyrelsen,
universitetslcanslersämbetet, som bifogat yttranden från rektorsämbetena vid Upp-
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sala, Lunds och Stockholms universitet, arbetsmarknadsstyrelsen, byggnadsstyrel
sen, teater- och orkesterrådet, Akademien för de fria konsterna, konstfackskolan,
kommittén för TV och radio i utbildningen (TRU-kommittén), samarbetsnämnden
för journalisthögskolorna, Sveriges Radio, Svenska filminstitutet, Svenska teater
förbundet, Teatrarnas riksförbund och Svenska sektionen av Nordiska film- och
TV-unionen.
Kungl. Maj:t föreskrev den 8 mars 1968 att uppbyggnaden av en institution för
den utbildning, som statsmakterna på grundval av prop. 1966: 95 i princip be
slutat anordna, skulle handhas av en interimsstyrelse.
Interimsstyrelsen har lagt fram förslag om utbildningens organisation och om
medelsbehovet för budgetåret 1969/70. Över förslaget har yttranden avgetts av
teater- och orkesterrådet och Sveriges Radio.
Avtal har slutits mellan byggnadsstyrelsen och Svenska filminstitutet om för
delningen dem emellan av lokaler i den byggnad som uppförs av institutet inom
kvarteret Tre Vapen i Stockholm. Avtalet har underställts Kungl. Maj:t, som
den 17 maj 1968 lämnade det utan erinran. Avtalet innebär att staten på vissa
villkor förhyr lokaler för den nya utbildningsinstitutionen samt för en rad andra
statliga ändamål. Filminstitutet svarar enligt avtalet för att byggnaden skall vara
färdigställd för sitt ändamål senast under hösten 1970.
Kungl. Maj:t har vidare den 8 mars 1968 uppdragit åt utrustningsnämnden för
universitet och högskolor att på grundval av det underlag i fråga om utbildningens
anordnande m. m. som utarbetas av interimsstyrelsen och i samråd med denna
inreda och utrusta den nya institutionen. För ändamålet har i utrustningsplanen
under anslaget Inredning och utrustning vid universitet, högskolor m. m. för bud
getåret 1968/69 upptagits en kostnadsram (delram) av 4,5 milj. kr. (prop.
1968: 104, SU 81, rskr 199). Utrustningsnämnden har sedermera lagt fram förslag
till total kostnadsram för utrustningsprogrammet.
Avtal har träffats den 20 december 1968 mellan staten och Svenska filminstitutet
om filminstitutets bidrag till driftkostnaderna för dramatiska institutet. Enligt av
talet skall filminstitutet fr. o. m. budgetåret 1970/71 för varje budgetår till staten
utge bidrag med ett belopp som motsvarar 6,75 % av de avgifter som för närmast
föregående budgetår redovisats till filminstitutet enligt avtalet den 6 mars 1963
angående bildande av Svenska filminstitutet.
Nordiska kulturkommissionen har den 14 november 1968 till regeringarna i de
nordiska länderna överlämnat en inom kommissionens sektion III utarbetad reso
lution om nordiskt samarbete i fråga om utbildning av personal inom teater, film,
radio och television.
Organisationskommittén
Kommittén framhåller att dess arbete i huvudsak varit inriktad på organisa
toriska problem och därmed förenade ekonomiska och tekniska frågor. Den peda
gogiska utformningen av utbildningen bör åläggas ledningen för den nya utbild
ningsinstitutionen.
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Kommittén föreslår att institutionen får namnet dramatiska institutet. Teateroch orkesterrådet bör ha överinseende över institutet.
Enligt kommitténs mening är det av största vikt att institutets styrelse och led
ning samt viss lärarpersonal utses snarast möjligt för de omfattande förberedelse
arbeten som återstår.
Kommittén föreslår på grundval av arbetsmarknads- och utbildningsmässiga
överväganden följande utbildningsprogram och elevintagning.
Utbild
ningstid

Linje

Allmän linje ..............................
Teaterregilinje ............................
Filmregilinje ................................
Produktionsledarlinje ...............
Fotolinje ......................................
Ljudteknikerlinje .......................
Maskörlinje ................................
Dekoratörlinje ............................

.............
.............
.............
.............
.............

1.5
1,5
1,5
2
2

år
år
år
år
år

.............
.............

2
2

år
år

Antal elever
årlig in
tagning
32
4
4
8
8
8
6
6
76

Som utgångspunkt för sina överväganden beträffande regiutbildningen konsta
terar kommittén att det kvantitativt helt dominerande nyrekryteringsbehovet hos
radion och främst televisionen gäller »producenter» med grundläggande regiutbild
ning. Kommittén har mot denna bakgrund sökt fastställa ett utbildningsprogram
för denna grundläggande utbildning som både svarar mot kravet på allsidighet
och på största möjliga begränsning av den i utbildningen ingående övningsproduktionen. Utbildningsprogrammet har därefter ställts i relation till de produk
tionsresurser som kommittén har ansett sig kunna utgå ifrån i de för utbildningen
avsedda lokalerna i filmhuset och härigenom fått fram ett maximum i fråga om
antalet elevplatser.
Kommittén förordar att regiutbildningen delas upp i två stadier, varav det
första stadiet, allmänna linjen, som framgår av den tidigare sammanställningen
har det största antalet elevplatser. Detta leder i sin tur till att elevintagningen till
det högre stadiet kan begränsas. Kommittén nämner att Sveriges Radios behov
av personal med utbildning motsvarande den allmänna linjen kan uppskattas till
10—15 per år i början av 1970-talet.
Kommitténs beskrivning av de föreslagna utbildningslinjerna är i korthet föl
jande.
Allmänna linjen ger avslutad utbildning och är avsedd för att i första hand till
godose televisionens nyrekryteringsbehov. Utbildning kan även tänkas lämpa sig
för kritiker och teatersekreterare, för lärare i dramatik och filmkunskap vid gym
nasiets och fackskolans estetiska specialiseringar samt för personer som är verk
samma inom folkbildningsarbetet. Praktisk-produktiv verksamhet dominerar ut
bildningen och möjlighet till övningsproduktion skall på detta stadium ges i samt
liga media. Linjen kan också utgöra grund för den högre regiutbildningen.
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Det högre stadiet av regiutbildningen, som syftar till en självständig och kva
lificerad konstnärlig verksamhet, delas upp på en teaterregi- och en filmregilinje
med möjlighet till mediaspecialisering i produktionsprogrammet. För båda linjerna
gäller att eleverna även skall erhålla ytterligare erfarenheter inom andra media.
Den teoretiska undervisningen skall ges största möjliga flexibilitet.
Produktionsledarlinjen avser främst utbildning av inspelnings- och produktions
ledare inom filmbranschen, inspicienter inom teatern samt teknisk och administra
tiv personal för programproduktion inom Sveriges Radio.
Fotolinjen skall ge utbildning för verksamhet inom filmteknisk och elektroteknisk filmproduktion, för filmen närmast som chefsfotograf och för televisionen
som ljus- och kamerakontrollant.
Utbildningen vid ljudteknikerlinjen avser främst verksamhet, inom filmens, tele
visionens och radions områden.
Kommittén framhåller att den föreslagna utbildningstiden vid de båda sist
nämnda linjerna är densamma som vid filmskolan, vilken tagit in 3—4 elever år
ligen vid vardera linjen. En ökad intagning är motiverad med hänsyn till att ut
bildningen leder till en vidgad arbetsmarknad. Utbildningstiden anses vara mycket
knapp och kan komma att behöva ökas, bl. a. med hänsyn till den snabba utveck
lingen av foto- och ljudtekniken i samband med den ökade användningen av färg
film och den förestående introduktionen av färgtelevision.
Maskörutbildningen är övervägande praktiskt betonad och kan infogas i den
allsidiga produktion som skall äga rum inom institutet. Sminkörutbildningen ingår
till en del i denna utbildningslinje.
Utbildningen vid dekoratörlinjen föreslås bli tvåårig. Kommittén konstaterar att
tanken på att vid konstfackskolan anordna en konstnärlig grundutbildning som
speciellt syftar till teater-, film- och TV-dekor inte realiserats. Utbildningslinjen
bör även kunna stå öppen för konstnärer som visar påtaglig begåvning på detta
område utan att ha genomgått förutbildning. Färgfilmens och färgtelevisionens
genombrott förutsätter en så allsidig erfarenhet att en tvåårig utbildning krävs.
Kommittén föreslår att arbetsåret skall omfatta 36 veckor.
Som inträdeskrav till regiutbildningen (allmänna linjen) skall inte krä
vas annan formell behörighet än en ålder av 22—30 år, fullständig behärskning
av svenska språket samt god orientering i svenskt kulturliv. Kommittén anger en
rad olika speciella meriter som bör beaktas vid prövningen av inträdessökande.
Vidare har kommittén låtit utarbeta förslag till särskilda psykologiska urvalspröv
ningar, som i viss utsträckning är baserade på den metodik som använts vid elev
intagningen till filmskolan. Som formellt krav för inträde till linjerna för foto, ljud
teknik, maskör och dekoratör skall gälla att den sökande uppnått en minimiålder
av 18 år. Kommittén utgår ifrån att flertalet elever vid dessa linjer har viss grund
läggande yrkesutbildning.
Utbildningen föreslås stå öppna för sökande från andra nordiska länder i mån
av tillgång på elevplatser.
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Beträffande den inre organisationen föreslås att en styrelse på fyra
ledamöter, utsedda av Kungl. Maj:t på förslag av Svenska filminstitutet, Svenska
teaterförbundet, Sveriges Radio och Teatrarnas riksförbund, skall utgöra institutets
ledning. Under styrelsen skall rektor ansvara för institutets utbildningsverksamhet.
Vid rektors sida bör finnas en direktör som svarar för det administrativa arbetet.
Under rektorn bör finnas den personal som har huvudsakligen pedagogiska upp
gifter och under direktören den produktionstekniska och administrativa personalen.
Beträffande personalen föreslås den pedagogiska delen därav bestå av
en psykologisk-pedagogisk expert, benämnd studierektor, en huvudlärare för var
och en av utbildningslinjerna, en särskild lärare i filmklippning samt handledare
och assistenter. Med hänsyn till regiutbildningens centrala position inom institutet
bör rektorn personligen fungera som dess huvudman, antingen han själv är regissör
eller ej. I fråga om produktionspersonal krävs en produktionschef, tillika huvud
lärare för produktionsledarlinjen, en assistent eller produktionsledare, en scen
mästare, en s. k. TOM (technical operations manager), en servicetekniker för TV,
en ljudassistent för TV, en radiotekniker, en kamerakontrollör, en ljudkontrollör,
en filmmixare, två filmklippare och en synkläggare. Viss för produktionen erfor
derlig personal förutsätts dels kunna utnyttjas gemensamt med Sveriges Radio dels
tillhandahållas av Svenska filminstitutet enligt särskilda avtal. Den föreslagna ad
ministrativa personalen utgörs av kamrer, tre biträden och vaktmästare.
De årliga driftkostnaderna för institutet exklusive hyreskostnader
har kommittén beräknat till 3 967 000 kr. enligt kostnadsläget vid ingången av år
1967. Hänsyn har härvid inte tagits till ekonomiska bidrag från Svenska filminsti
tutet eller intäkter vid uthyrning av lokaler, apparatur, film och TV-program m. m.
Hyreskostnaden har preliminärt uppskattats till 1,7 milj. kr. per år i nyssnämnda
kostnadsläge.
Kommittén framhåller att dess kostnadsberäkningar innebär att kostnaden per
studerande sänkts till ca 52 000 kr., dvs. med ca 38 % i förhållande till det för
slag som anmäldes i prop. 1966: 95. Detta beror främst på att den allmänna linjen
gjorts mindre resurskrävande samtidigt som antalet elevplatser vid denna linje och
även vid institutet i övrigt ökats så långt arbetsmarknadsmässiga skäl kunnat mo
tivera detta.
Remissyttranden över organisationskommitténs förslag
Remissinstansernas inställning till organisationskommitténs förslag är positiv
även om man på sina håll framhåller att ambitionen att nedbringa kostnaderna per
elev kan ha inverkat menligt på utbildningens kvalitet eller yttrat sig på så sätt att
elevintagningen blivit större än vad som är befogat av arbetsmarknadsskäl.
Remissinstanserna finner det av kommittén föreslagna utbildningspro
grammet i allt väsentligt konsekvent och ändamålsenligt. Vikten av stor flexi
bilitet i utbildningen betonas. Teater- och orkesterrådet konstaterar en viss över
vikt av övningsuppgifter för filmproduktion inom allmänna linjen. Rådet finner
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det också angeläget att möjligheter skapas för kompletterande extern utbildning.
Rektorsämbetet vid Stockholms universitet och Svenska teaterförbundet anser att
övningsproduktionen är alltför omfattande i förhållande till institutets resurser.
Rektorsämbetet vid Lunds universitet anser att kommittén beträffande regiut
bildningen endast beaktat kraven på att ge teknisk erfarenhet och yrkesskicklighet
men bortsett från andra krav som det finns anledning att ställa på de konstnärliga
krafter som genom utbildningen får möjlighet att leda och påverka utvecklingen
på teaterns och filmens områden. En ökad individualisering och samordning med
annan utbildning av vad som i yttrandet benämns de ideologiska och de teoretiska
momenten skulle både kunna medföra ekonomiska vinster och motverka riskerna
för en alltför statisk och låst utbildning.
Ett flertal remissinstanser anser att institutets utbildningsprogram bör breddas.
De resurser institutet kommer att förfoga över bör kunna utnyttjas för att till
godose behovet av utbildning i olika medias produktionsteknik för andra katego
rier av studerande än dem som är enbart inriktade på konstnärligt-kreativa upp
gifter. Institutet skulle för dessa kunna erbjuda kortare och enklare utbildnings
möjligheter i form av specialkurser och seminarier. Universitetskanslersämbetet,
TRU-kommittén och samarbetsnämnden för journalisthögskolorna förordar en så
dan beredning av institutets uppgifter. Sveriges Radio föreslår att intagningen till
den allmänna linjen vidgas till att omfatta även personer med journalistiska och
andra kulturkommunicerande intressen och kunskaper, vilket i hög grad skulle
öka företagets utbyte av utbildningen. Härigenom kunde Sveriges Radio efter hand
avveckla sin interna grundutbildning och i stället koncentrera sig på vidareutbild
ning.
Den föreslagna linjeindelningen har i allmänhet accepterats. TRU-kommittén
finner dock att uppdelningen på olika regilinjer efter den allmänna linjen speglar
en statisk syn på olika media och deras utveckling. Teater- och filmmgilinjcrna
bör slås ihop till en linje, även avsedd för radio och TV. Sveriges Radio föreslår
en särskild utbildningslinje för filmklippare. Akademien för de fria konsterna utgår
ifrån att tidigare förslag om förutbildning till dekoratörlinjen, bestående av ett
propedeutiskt år och två ordinarie studieår vid konstfackskolan, fortfarande gäller.
Akademien framhåller att de väsentliga frågorna om de två utbildningsfasernas
karaktär av grundutbildning och/eller högre utbildning lämnats obesvarade. Aka
demien noterar emellertid med tillfredsställelse att institutets dekoratörlinje gjorts
tvåårig. Konstfackskolan finner det önskvärt att man inte låser dekoratörsutbildningen innan riktlinjerna för skolans framtida organisation hunnit bestämmas.
Svenska sektionen av Nordiska film- och TV-unionen förordar att utbildnings
tiden för foto- och ljudelever ökas ut till tre år samt att denna utbildning planeras
att ligga jämsides med regielevernas.
I flera yttranden påpekas att den föreslagna elevintagningen inte grun
das på någon närmare analys av det framtida arbetskraftsbehovet på området. Ut
bildningens dimensionering bör fortlöpande anpassas efter arbetsmarknadens möj
ligheter och behov. En del remissinstanser vill begränsa intagningen till den allrnän-
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na linjen medan andra förmodar att regiutbildningen i vad avser televisionens behov
troligen kommer att visa sig underdimensionerad. Den reservkapacitet som upp
kommer genom en begränsad elevintagning skall kunna användas för annan
typ av utbildning, exempelvis specialkurser och vidareutbildning. Sveriges Radio
framhåller med hänvisning till bl. a. företagets utveckling att dess behov att rekry
tera elever från dramatiska institutet kan komma att variera inom vidare gränser
än de som kommittén anger.
Arbetsmarknadsstyrelsen finner det knappast motiverat att i fråga om inträ
deskrav till allmänna linjen fixera några åldersgränser. Teater- och orkester
rådet godtar däremot åldersgränserna. Rådet liksom Teatrarnas riksförbund och
Svenska sektionen av Nordiska film- och TV-unionen noterar med tillfredsställelse
att utbildningen även skall stå öppen för sökande från andra nordiska länder.
Kravet på fullständig behärskning av svenska språket bör enligt teater- och orkes
terrådets mening modifieras till att elev med lätthet bör kunna uttrycka sig på och
förstå svenska språket.
Erinringar har framförts mot att begränsa arbetsåret till 36 veckor.
Svenska sektionen av Nordiska film- och TV-unionen föreslår att man bör gå
ifrån det traditionella tvåterminssystemet.
Beträffande organisationen har de flesta remissinstanserna inte något
att invända mot kommitténs förslag. Många betonar dock vikten av att institutet
får möjlighet att samverka med andra utbildningsanstalter. Rektorsämbetet vid
Lunds universitet anser den föreslagna centraliseringen av utbildningen inom en slu
ten utbildningsinstitution principiellt felaktig. Skolöverstyrelsen ifrågasätter om inte
tiden är inne att skapa ett särskilt verkställighetsorgan för kulturell verksamhet di
rekt under utbildningsdepartementet i stället för det ganska splittrade systemet av
icke-departementala statliga organ på kulturområdet.
Vad beträffar ledningen av institutet anser vissa remissinstanser det vara önsk
värt att styrelsen utökas med en femte ledamot. Förslag förs också fram om att
institutets rektor skall vara överordnad och inte sidoordnad direktören.
Vissa remissinstanser befarar att den av kommittén föreslagna personalen
är underdimensionerad. Sveriges Radio är sålunda tveksam i fråga om lärarper
sonalen för regiutbildningen, teater- och orkesterrådet beträffande den administra
tiva personalen och TRU-kommittén i vad avser den tekniska driftpersonalen.
Interimsstyrelsen för dramatiska institutet
Interimsstyrelsen anser att den nya institutionen bör heta dramatiska institutet.
Av flera skäl anser interimsstyrelsen att institutet bör inrättas redan nästa bud
getår även om själva utbildningen beräknas kunna sätta i gång först budgetåret
1970/71. Styrelsen framhåller att dramatiska institutet representerar en helt ny
utbildningsform utan direkta förebilder vare sig i Sverige eller utlandet. De spe
ciella förberedelser som erfordras både vad beträffar kursplanearbete, rekryte
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ring av personal, intagning av elever, installation och intrimning av utrustning
m. m. bör lämpligen handhas av samma personer som blir ansvariga för den fort
satta driften. Institutets styrelse bör därför träda i funktion den 1 juli 1969.
Chefsfunktionärer och viss annan personal bör anställas successivt under budget
året 1969/70 för att genomföra de åtgärder som krävs för att utbildningen skall
fungera tillfredsställande redan från starten.
I fråga om utbildningsprogram och elevintagning bygger interimsstyrelsen på organisationskommitténs förslag och på den diskussion som förts
vid remissbehandlingen av detta. Interimsstyrelsen framhåller att utbildningen ka
rakteriseras av att den syftar till att utbilda specialister för olika yrkesfunktioner
som praktiskt taget enbart utövas i samverkan inom produktionsteam. Linjeintegrerade tillämpningsövningar, s. k. övningsproduktion, utgör av detta skäl ett domine
rande inslag i de olika linjernas utbildningsprogram. Samtidigt är utbildningsresultatet i hög grad beroende av att utrymmet för sådana tillämpningsövningar och för
den teoretiska och praktiska undervisningen blir lämpligt avvägt i utbildningspro
grammet för varje linje.
Interimsstyrelsen betonar att möjligheterna till individuell differentiering måste
prägla utbildningen. En viss flexibilitet vid elevintagningen till allmänna linjen
med hänsyn till de sökandes intresseinriktning bör enligt interimsstyrelsens upp
fattning kunna iakttas och även kunna återspeglas i ett differentierat utbildnings
innehåll. Likaså ansluter sig interimsstyrelsen till tanken att de båda högre regi
linjerna bör slås ihop till en för att därigenom underlätta mediakombinationer.
Interimsstyrelsen föreslår vidare att ettåriga påbyggnadskurser införs vid linjerna
för produktionsledning, foto och ljudteknik. Interimsstyrelsen har funnit att ele
verna vid dessa linjer vid i övrigt oförändrade förhållanden i alltför hög grad tas
i anspråk för deltagande i regielevernas övningsproduktion. En utbildningstid av
två år måste även rent allmänt anses otillräcklig med hänsyn till de mål som angetts för utbildningslinjerna i fråga. Intagningen till påbyggnadskurserna bör vara
lägst fyra elever per år. Även andra än de som genomgått grundutbildning bör
få komma i fråga. Interimsstyrelsen bedömer kostnaderna för påbyggnadskurserna
som marginella.
Institutets utbildning kan inte redovisas i form av traditionella timplaner. De
kursplaner som bör styra utbildningen på varje linje, bör utarbetas efter samma
riktlinjer som gäller för de nuvarande kursplanerna vid filmskolan.
Interimsstyrelsen har studerat olika vägar för att förlänga arbetsåret ut
över de av organisationskommittén föreslagna 36 veckorna. Möjligheter bör finnas
för en spridning av övningsproduktionen till sommarperioden då förutsättningarna
för exteriörarbete är goda. Härmed underlättas även produktionsprogrammet un
der terminstid.
Interimsstyrelsen ansluter sig i princip till det förslag om inträdeskrav
och metodik för elevintagning som organisationskommittén framfört. Interimssty
relsen anser att en sådan metodik kan genomföras mest effektivt och till minsta
6 — Bihang till riksdagens protokoll 1969.
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kostnad om den leds av en för ändamålet kompetent fast befattningshavare inom
institutet.
Interimsstyrelsen är positiv till att ta in elever från övriga nordiska länder men
framhåller att bedömningen av de sökandes kvalifikationer alltid bör vara avgö
rande för elevintagningen, oavsett vilka kvoter, ekonomiska villkor etc. som kan
komma att avtalas. Interimsstyrelsen anser att grundläggande kunskaper i svenska
språket måste vara ett oeftergivligt krav för alla elevkategorier. Mycket god kun
skap i svenska bör krävas av de sökande till de regibetonade linjerna och linjen för
ljudteknik. God orientering om svensk kulturmiljö bör krävas av sökande till lin
jerna för produktionsledning och scenografi.
Beträffande institutets initialperiod föreslår interimsstyrelsen att överenskom
melse träffas med Svenska filminstitutet om att filmskolan höstterminen 1969 bör
ta in sammanlagt 16 elever till skolans fyra linjer. Dessa elever bör få fullfölja sin
utbildning vid dramatiska institutet. Även de elever som påbörjat sin utbildning
vid filmskolan hösten 1968 bör ges möjlighet att fortsätta vid institutet ett år, helt
ägnat åt teater, television och radio. Om dessa förslag följs kan institutet höstter
minen 1970 ta in högst 60 elever och ändå uppnå den nödvändiga balansen mellan
elevantalet på regiinriktade och övriga linjer. Om endast den årskull som tas in på
filmskolan hösten 1969 bereds övergångsmöjligheter till dramatiska institutet, måste
intagningen hösten 1970 begränsas till 48 elever.
I sina förslag till yttre och inre organisation för institutet avviker in
terimsstyrelsen på några punkter från organisationskommitténs förslag.
Interimsstyrelsen anser att institutet tills vidare bör ställas direkt under Kungl.
Maj:t. Ett av interimsstyrelsens skäl att avvisa förslaget att ställa institutet under
teater- och orkesterrådets överinseende är att tre av de fyra media för vilka institu
tet skall ge utbildning inte ingår i rådets verksamhetsområde. Vidare anser styrel
sen att institutet har behov av ett vidare samarbete med utbildningsanstalter på
det estetiska området än vad som kunde åstadkommas genom rådet, som för övrigt
endast har överinseende över de statliga scenskolorna.
I fråga om företagsform för institutet kan interimsstyrelsen tänka sig att institu
tet organiseras som statlig myndighet eller som stiftelse. Förutom formen rent
statlig stiftelse för interimsstyrelsen fram tanken på en stiftelse med staten, Svenska
filminstitutet och Sveriges Radio som huvudmän.
Interimsstyrelsen föreslår en styrelse för stiftelsen på fem ledamöter utsedda
av Kungl. Maj:t. Tre av dessa skall företräda teater, film resp. radio-TV samt en
vara konstnärligt verksam inom området. Den femte skall representera elev
kåren vid institutet.
Interimsstyrelsen anser att hela ansvaret för institutets direkta ledning skall
tillkomma en person, nämligen institutets rektor. Den administrativa chefen,
direktören, bör vara underordnad rektor. I den mån rektorn äger kompetens härför,
skall han fungera som huvudlärare för institutets regiutbildning.
Särskild vikt fäster interimsstyrelsen vid inrättandet av befattningen som studie
rektor/utbildningschef. Interimsstyrelsen motiverar behovet av denna befattning
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bl. a. med de arbetsinsatser som behövs på grund av den individuella studieupp
läggningen och behovet av metodisk handledning för lärarna, som i varje fall till
en början kommer att sakna erfarenhet för sitt nya verksamhetsområde.
Beträffande utbildningspersonalen i övrigt anser interimsstyrelsen att minst en
lärare per arskurs bör finnas för varje linje. En av dessa bör vara huvudlärare.
Inledningsvis bör anställning av assistentlärare på vissa linjer kunna anstå.
I övrigt överensstämmer interimsstyrelsens förslag till personalorganisation och
ansvarsfördelning i allt väsentligt med det som organisationskommittén lagt fram.
Interimsstyrelsens beräkning av driftkostnaderna m. m. för budget
året 1969/70 jämte mina egna ställningstaganden framgår av följande samman
ställning.
Personal
Lärare ...................................................................................
Övrig personal ....................................................................
Anslag
Avlöningar till tjänstemän.................................................
Lönekostnadspålägg ...........................................................
Arvoden och särskilda ersättningar................................
Sjukvård m. m......................................................................
Reseersättningar ...............................................................
därav utrikes tjänsteresor ...........................................................

Beräknade lokalhyror inklusive bränsle, lyse och vatten
Övriga expenser....................................................................
därav engångsutgifter

.....................................................

Elevintagning ...................................................'. 77.

Interimsstyrelsen

Departements
chefen

+ 5,5
+ 5,5

+ 11
+ 611 000
+ 135 000
+ 20 000
+ 1 000
+ 10 000
+8 000
+ 37 000
+ 65 000
+30 000
+ 35 000

+450 000

+ 914 000

+ 450 000

1. Förberedelsearbetet kommer under budgetåret 1969/70 att successivt accele
reras parallellt med att byggnadsarbeten och tekniska installationer slutförs fram
till elevintagningen, som skall äga rum våren 1970. Viss personal, nämligen rek
tor, direktör, utbildningschef, produktionschef, tillika huvudlärare för produktionsledarlinjen, studiochef för TV och ett kvalificerat biträde måste finnas anställd
från budgetårets början. Fr. o. m. den 1 oktober 1969 behövs en scenmästare och
en servicetekniker för TV. Senaste tidpunkten för anställning av huvudlärare och
handledare vid de övriga linjerna samt lärare i filmklippning, kamrer, vaktmästare
och ytterligare ett biträde är den 1 april 1970. Därutöver behövs medel till ex
pertis och tillfällig personal. (+ 746 000 kr.)
2. För arvoden åt styrelsen beräknas ett belopp av 20 000 kr.
3. Under planeringsåret bör möjligheter finnas för institutets ledning att företa
studieresor, särskilt till utlandet (+ 10 000 kr.).
4. Innan den byggnad, i vilken dramatiska institutet skall inrymmas, blir fär
digställd måste provisoriska lokaler förhyras (+ 37 000 kr.).
5. För övriga omkostnader har beräknats sammanlagt 66 000 kr., varav 30 000
kr. som engångsanvisning för blankettryck.
6. Kostnaderna för elevintagning har beräknats med hänsyn till den procedur
och metodik som organisationskommittén förordat (+ 35 000 kr.).
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Remissyttranden över interimsstyrelsens förslag
Teater- och orkesterrådet tillstyrker att institutet inrättas den 1 juli 1969
samt att återstående förberedelsearbeten läggs på den blivande ledningen för
institutet. Rådet tillstyrker också de av interimsstyrelsen föreslagna ändringarna
i utbildningsgången. Däremot avstyrks bestämt förslaget att institutet skall vara
stiftelse. De av interimsstyrelsen påtalade problemen med t. ex. upphovsrätt och lärarrekrytering synes enligt rådet inte vara så svåra att de bör påverka ställnings
tagandet i denna viktiga principfråga. I fråga om tillsynsmyndighet vitsordar rådet
de av interimsstyrelsen gjorda uttalandena men framhåller samtidigt att, därest
det skulle anses värdefullt, rådet inte har något att erinra mot att vara tillsyns
myndighet för institutet. Viss förstärkning av rådet blir i så fall nödvändig. I
fråga om styrelsens sammansättning tillstyrker rådet att elevkåren får utse en
representant. Styrelsen i övrigt bör utökas till fem personer.
Sveriges Radio anser att det kan finnas viss risk för att det uppgjorda utbild
ningsprogrammet blir alltför krävande. Samtidigt borde färgfilm och färg-TV be
handlats mer ingående och fått större plats i utbildningsplanen.
Sveriges Radio finner att interimsstyrelsen på goda grunder konstaterat att en
påbyggnad är nödvändig för utbildningen av de icke regiinriktade eleverna men
ifrågasätter om det ändå inte finns risk för att deras utbildning blir snedbelastad
eller rentav eftersatt. Rent allmänt anser Sveriges Radio således att det finns
anledning att åstadkomma lättnader i utbildningsprogrammet. Seminarier som
arbetsform bör kunna få större utrymme och med fördel kunna ersätta vissa prak
tiska övningar. Ett något minskat elevantal bör övervägas på vissa linjer.
Sveriges Radio förutser också att svårigheterna att rekrytera lärare till den all
männa linjen delvis ökat genom den föreslagna breddningen av utbildningspro
grammet. Särskilda medel för lärarutbildning under förberedelseåret borde begä
ras. Sveriges Radio anser det vidare angeläget att redan nu anmäla sitt intresse
av att delta i diskussioner kring uppläggningen av intagningsproceduren och ställa
sina erfarenheter på området till förfogande.
Utrustningsnämnden för universitet och högskolor
Eftersom utbildningen vid dramatiska institutet skall syfta till att ge produk
tionsteknisk kompetens ligger tyngdpunkten i institutets utrustningsprogram på
produktionslokaler för teater, film, television och radio jämte därmed samman
hängande serviceutrymmen, repetitionslokaler och redigeringsutrymmen.
Vid bedömningen av utrustningsprogrammets tekniska nivå måste man utgå
från att eleverna bör utbildas i handhavandet av den apparatur som är eller kan
antas inom kort bli gängse i den professionella produktionen. Utrustningen för
television måste möjliggöra produktion både i svartvitt och i färg samt för såväl
direktsändning som bandregistrering. Utrustningen för film måste möjliggöra pro
duktion i både svartvitt och färg i såväl 35 som 16 mm filmformat. I båda fallen
gäller emellertid att en utbildningsinstitution inte nödvändigtvis behöver vara ut
rustad för alla den professionella produktionens tekniska möjligheter.
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Nämnden framhåller att den snabba tekniska utvecklingen inom det aktuella
området medfört att det ursprungliga av organisationskommittén redovisade utrustningsprogrammet successivt fått ändras. Statsmakternas beslut om införande
av färgtelevision har därvid medfört de mest genomgripande förändringarna. Men
även på en rad andra områden har tekniska innovationer föranlett en ompröv
ning av utrustningsprogrammet.
Nämnden erinrar om att Kungl. Maj:t den 6 december 1968 har medgett att
nämnden får ta i anspråk hela den i gällande utrustningsplan uppförda delramen
av 4,5 milj. kr. för institutet för viss utrustning — i första hand färgtelevisionsanläggningen — som angetts i en framställning från nämnden. Kungl. Maj:t föreskrev
därvid att de fyra kamerakedjor som föreslagits ingå i televisionsanläggningen skulle
minskas till tre. Kostnaden för anläggningen minskar enligt nämnden härigenom
med 300 000 kr.
Utrustningsnämnden beräknar den sammanlagda kostnaden för dramatiska in
stitutets utrustning till 10 830 000 kr. Härav faller den största kostnaden —
4,9 milj. kr. efter den nämnda minskningen med en kamerakedja — på färgtele
visions- och ljudradioutrustningen. Utrustningen för filmverksamheten är kostnads
beräknad till 3,5 milj. kr. och scenutrustningen i teaterlokalen till 670 000 kr. Ut
rustningen för sminkörutbildning beräknas kosta 170 000 kr. Därtill beräknas
en kostnad av 1 590 000 kr. för bl. a. undervisnings- och kontorsutrustning, tele
teknisk utrustning för samtliga för statligt ändamål förhyrda lokaler i Svenska film
institutets nybyggnad, bryggor och speciella ventilationsanläggningar, inre ledningsinstallationer m. m. samt konsult- och besiktningskostnader m. m. Nämnden avser
att återkomma med program och kostnadsberäkning beträffande övrig utrustning
för andra lokaler än dramatiska institutets.
Kostnaderna för inredning av samtliga lokaler som hyrts i byggnader för stat
liga ändamål är ännu inte slutligt beräknade men nämnden föreslår för detta än
damål en delram av 1,6 milj. kr.
Nordiska kulturkommissionen
Kommissionen förordar att utbildning av personal inom teater, film, radio och
television i princip skall vara öppen för elever från alla nordiska länder på lika
villkor. Av olika skäl finner emellertid kommissionen att detta önskemål om helt
fritt tillträde inte kan tillmötesgås fullt ut. Kommissionen föreslår därför att för
varje utbildningslinje vid de olika nationella institutionerna bör anges en kvot för
elevtillströmningen från annat nordiskt land. Överenskommelse bör vidare träffas
mellan de nordiska regeringarna i fråga om hur kostnaderna skall täckas för de
elever som fyller denna kvot.
Departementschefen
Sedan statsmakterna år 1966 fattat beslut att anordna utbildning av vissa yrkes
grupper inom teaterns, filmens, televisionens och radions områden och samordna

Bd

166

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 10: Utbildningsdepartementet

denna inom ramen för en särskild institution (prop. 95, SU 111, rskr 235) har
ytterligare utredning och bearbetning av frågan pågått, först inom en särskild
organisationskommitté och därefter sedan början av år 1968 inom en interimsstyrelse.
De lokaler inom Svenska filminstitutets nybyggnad, filmhuset, på Gärdet i
Stockholm som är avsedda för utbildningen skall vara färdigställda senast hösten
1970. Det pågående planeringsarbetet, som även omfattar inredning och utrust
ning av lokalerna genom utrustningsnämnden för universitet och högskolor, är
därför inriktat på att utbildningen skall kunna sätta i gång höstterminen 1970.
I föreliggande förslag har de riktlinjer för ett utbyggt utbildningssystem för de
dramatiska konstarterna, som antogs genom 1966 års beslut, fullföljts och presen
terats i konkret form. Huvudsyftet med utbyggnaden har angetts vara att tillgodose
behovet av utbildning för andra yrkesgrupper än de sceniska artisterna vilka har
konstnärligt-kreativa uppgifter inom teater, film, television och radio. Härmed av
ses både de kategorier som huvudsakligen sysslar med formgivande och gestaltande
uppgifter, i första hand regissörer och producenter, och de tekniska specialister
som medverkar i det kreativa arbetet. Det förslag till utbildningsvägar vid den nya
institutionen som lagts fram av interimsstyrelsen innehåller en lägre och en högre
regiinriktad utbildningslinje — allmänna linjen och regilinjen —samt linjer för pro
duktionsledning, foto, ljudteknik, maskering och scenografi. Varje utbildningslinje
skall ge produktionsteknisk och teoretisk kompetens för programframställning i
samtliga berörda media. Utbildningstiden i terminer räknat är enligt samma förslag
tre vid vardera av de regiinriktade linjerna, fyra vid linjerna för maskering och
scenografi samt fyra respektive två för grundkurs och påbyggnadskurs vid linjerna
för produktionsledning, foto och ljudteknik. Efter en analys av såväl tekniska som
utbildnings- och arbetsmarknadsmässiga aspekter har interimsstyrelsen ansett sig
kunna föreslå en årlig intagning av 88 elever.
Komponenterna i utbildningen vid samtliga linjer utgörs av praktisk och teo
retisk undervisning samt tillämpningsövningar, s. 1c. övningsproduktion. Särskild
vikt har lagts på dessa övningar, i vilka varje produktionsuppgift skall lösas genom
samverkan i grupp av elever från olika utbildningslinjer. Den förberedande utbild
ningsplaneringen har främst syftat till att utforma ett program för övningsproduktionen och fastställa dess plats och funktion inom varje utbildningslinje. Samtidigt
har detaljerade planer utarbetats för utrustning av i första hand de produktions
lokaler, som krävs för denna del av utbildningsprogrammet. En väsentlig del av
förberedelsearbetet återstår emellertid, främst den detaljerade pedagogiska utform
ningen av utbildningen. Både organisationskommittén och interimsstyrelsen anser
att detta arbete bör utföras inom den blivande institutionen.
Enligt min mening har organisationskommitténs och interimsstyrelsens arbete
skapat underlag för bedömning av utbildningens huvudsakliga mål, innehåll och
utformning. Jag delar uppfattningen att utformningen av kursplaner och den peda
gogiska detaljplaneringen i övrigt lämpligen bör anförtros dem som i fortsättningen
skall ansvara för utbildningsverksamheten. Den nya institutionen bör därför in
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rättas den 1 juli 1969, dvs. ett år före utbildningens början. Institutionen bör heta
dramatiska institutet.
Jag ansluter mig i princip till det av interimsstyrelsen föreslagna utbildnings
programmet. Den fortsatta planeringen av utbildningen bör också bygga på den av
styrelsen angivna utbildningskapaciteten.
Jag anser det vara av vikt att betona att utbildningens mål inte bör vara att
enbart ge erfarenhet och yrkesskicklighet i teknisk mening. Som interimsstyrelsen
framhåller bör utbildningen också syfta till att pröva elevernas talang och utveckla
de fyra konstarterna var för sig och i inbördes samverkan. Den produktionstekniska
skolning som sker genom övningsproduktionen måste emellertid alltid vara ett cen
tralt moment i utbildningen. Härför behövs lokaler med utrustning i form av fasta
installationer och apparatur av en teknisk standard som är jämförbar med den som
finns att tillgå inom den yrkesmässiga produktionen på de berörda områdena.
I remissyttranden över både organisationskommitténs och interimsstyrelsens för
slag har vissa invändningar gjorts mot övningsproduktionens stora omfattning i ut
bildningen. Samtidigt med förslag om inskränkningar i produktionsprogrammet
har också från flera håll vid remissbehandlingen rests krav på en breddning av
utbildningen och på vissa förändringar av institutets arbetsformer. Interimssty
relsen och Sveriges Radio anser att detta bl. a. bör kunna komma till uttryck
genom att ökad hänsyn tas till de sökandes intresseinriktning vid elevintagningen
till allmänna linjen. Dramatiska institutets utbildningsmöjligheter och resurser, sär
skilt i form av lokaler och utrustning, bör givetvis utnyttjas på ett sätt som ger störssta möjliga utbyte. Jag räknar med att dessa synpunkter kommer att beaktas i det
arbete som kontinuerligt bör bedrivas i syfte att anpassa utbildningsmål, pedago
giska principer och arbetsformer till de krav och behov, som uppstår bl. a. genom
den tekniska utvecklingen och förändringar på arbetsmarknaden. Det bör betonas
att institutets resurser, i den mån de inte fullt utnyttjas i utbildningssyfte, t. ex. under
vissa delar av arbetsåret, bör kunna ställas till förfogande för annan verksamhet
genom uthyrning.
I och med att utbildningsprogrammet godtagits blir utbildningslinjen för scenografer tvåårig. Frågan om någon form av förutbildning bör prövas i annat sam
manhang.
De föreslagna formella inträdeskraven torde böra ytterligare övervägas. Även
om jag i huvudsak kan ansluta mig till att procedur och metoder för elevintag
ningen följer de linjer interimsstyrelsen angett, anser jag i likhet med Sveriges
Radio att uppläggningen av inträdesproven bör ytterligare övervägas. De i Nor
diska kulturkommissionens rekommendation förordade principerna och åtgärder
na för tillträde till bl. a. utbildningen vid dramatiska institutet för elever från
andra nordiska länder kommer att tas upp vid ett nordiskt utbildningsminister
möte. Jag avser då att föreslå att rekommendationen prövas i positiv anda.
I fråga om elevintagningen till dramatiska institutet under initialskedet ansluter
jag mig till interimsstyrelsens förslag. Jag utgår sålunda ifrån att såväl de elever
som tagits in vid filminstitutets filmskola höstterminen 1968 som de som kommer
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att tas in kommande hösttermin får möjlighet att fullfölja sin utbildning vid dra
matiska institutet.
Jag delar teater- och orkesterrådets uppfattning att dramatiska institutet bör
vara statlig myndighet. I fråga om institutets styrelse anser jag att det finns anled
ning överväga att bredda representationen i jämförelse med interimsstyrelsens för
slag genom att öka antalet ledamöter. Jag avser att återkomma till Kungl. Maj:t
med förslag i denna fråga.
I nuvarande läge anser jag att dramatiska institutet bör vara direkt underställt
Kungl. Maj:t. Som interimsstyrelsen anfört finns emellertid behov av samverkan
med andra utbildningsanstalter, främst inom den högre konstnärliga utbildningen.
Frågan om formerna för samverkan mellan utbildningsanstalterna på detta område
berördes av dåvarande chefen för ecklesiastikdepartementet i prop. 1967: 41 an
gående den musikdramatiska utbildningen m. m. Frågan kommer att aktualiseras
på nytt i samband med beredningen av det förslag som lagts fram av 1965 års
musikutbildningskommitté.
Interimsstyrelsen har föreslagit ett stort antal högre tjänster vid institutet. Jag
är inte nu beredd att ta ställning till förslaget i dess helhet. För ledningen av verk
samheten bör, som interimsstyrelsen föreslagit, finnas en rektor. Möjligheterna att
— t. ex. genom att öka produktionschefens befogenheter och komplettera denne
med biträdande administrativ personal — minska antalet högre tjänster bör över
vägas ytterligare. Beträffande lärarpersonalen anser jag det riktigt att en lärare blir
särskilt ansvarig för varje utbildningslinje på det sätt interimsstyrelsen föreslagit.
Den för nästa budgetår erforderliga personalen bör anställas mot arvode.
Under förbehåll av Kungl. Maj:ts godkännande har den 20 december 1968
avtal träffats mellan staten och Svenska filminstitutet angående driftkostnaderna
för utbildningen vid dramatiska institutet. Enligt avtalet skall filminstitutet till sta
ten för varje budgetår fr. o. m. budgetåret 1970/71 lämna bidrag med ett belopp
som motsvarar 6,75 % av de avgifter som för närmast föregående budgetår redo
visats till filminstitutet enligt avtalet den 6 mars 1963 angående bildande av
Svenska filminstitutet (jfr prop. 1963: 101). Beräknat på avgifterna för budget
året 1967/68 uppgår bidraget till drygt 1 milj. kr. Avtalet skall gälla för samma
tid som avtalet angående bildande av filminstitutet. Omprövning av bidragsbe
loppet kan ske vid väsentlig förändring exempelvis av utbildningens omfattning
och huvudsakliga inriktning. Kungl. Maj:t bör inhämta riksdagens bemyndigande
att godkänna avtalet.
Jag har ingenting att invända mot att utbildningen vid dramatiska institutets
allmänna linje breddas för att öka Sveriges Radios möjligheter att tillgodogöra sig
den utbildade arbetskraften. Enligt vad Sveriges Radio framhållit kan en sådan
åtgärd leda till att företagets interna grundutbildning på producentsidan på sikt
kan avvecklas. Jag anser det angeläget att dramatiska institutets och Sveriges Radios
samlade utbildningsinsatser på detta område blir rationellt utnyttjade både från
kostnads- och utbildningssynpunkt.
Totalkostnaden för dramatiska institutets utrustning uppgår, som jag tidigare
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redovisat, enligt utrustningsnämndens beräkningar till 10 830 000 kr. Inredningsprogrammet är ännu inte definitivt men nämnden anger en kostnad av lägst
1,6 milj. kr. för inredning av samtliga av staten förhyrda lokaler.
Jag anser mig kunna acceptera en definitiv kostnadsram för utrustning av dra
matiska institutet av 10 milj. kr. Beträffande den föreslagna kostnadsramen för
inredning är jag inte beredd att ta ställning på grundval av det underlag som hittills
kunnat redovisas.
Med hänsyn bl. a. till de långa leveranstiderna för viss utrustning bör en kost
nadsram för dramatiska institutet av det angivna beloppet, 10 milj. kr., redan
innevarande budgetår tas upp i utrustningsplanen under anslaget till inredning och
utrustning av lokaler vid universitet, högskolor m. m. Föredragande statsrådet kom
mer senare denna dag att vid anmälan av ärenden angående utgifter på tilläggsstat II till riksstaten för innevarande budgetår ta upp denna fråga.
Jag beräknar ett anslag av 450 000 kr. för kostnaderna för dramatiska institutets
verksamhet under nästa budgetår.
Under åberopande av vad jag sålunda anfört hemställer jag, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen att
a) besluta att den 1 juli 1969 skall inrättas ett institut för
utbildning av vissa yrkesgrupper inom teaterns, filmens, televi
sionens och radions områden,
b) bemyndiga Kungl. Maj:t att godkänna det tidigare redovisa
de avtal, som träffats mellan staten och Svenska filminstitutet an
gående driftkostnaderna för utbildningen vid dramatiska insti
tutet,
c) till Dramatiska institutet för budgetåret 1969/70 anvisa ett
förslagsanslag av 450 000 kr.

6“" — Bihang till riksdagens protokoll 1969.

1 saml.

Nr 1 Bil. 10
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e) Radio- och TV-verksamhet
B 64. Viss beredskapsutrustning

1967/68 Utgift.................
1968/69 Anslag .............
1969/70 Förslag .............

500 000
550 000
550 000

Reservation .................................

—

Sveriges Radio
I särskild skrivelse anför Sveriges Radio att sammanlagt 550 000 kr. bör an
visas till vissa närmare angivna ändamål.
Med hänsyn till skrivelsens innehåll torde någon närmare redogörelse inte böra
lämnas till statsrådsprotokollet. Riksdagens vederbörande utskott torde få bere
das tillfälle ta del av skrivelsen genom att den tillhandahålls utskottet.
Departementschefen
Jag förordar, att för ändamål som avses i nämnda skrivelse anslaget för nästa
budgetår förs upp med oförändrat belopp. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t före
slår riksdagen
att till Viss beredskapsutrustning för budgetåret 1969/70 an
visa ett reservationsanslag av 550 000 kr .
B 65. Ersättning för viss rundradioverksamhet

1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag.........

26 850 000
29 460 000
31 230 000

Enligt beslut av 1964 års riksdag skall Sveriges Radios och televerkets kostna
der för skolprogramverksamhet och programverksamhet för utlandet samt tele
verkets kostnader för avgiftsbefrielse för vissa blinda bestridas från riksstatsanslag.
Från anslaget för innevarande budgetår utgår vidare bidrag till Sveriges Radio
för slutförande av ett musikundervisningsprojekt, det s. k. radiokonservatoriet.
Bidrag till denna verksamhet utgick närmast föregående budgetår från anslaget
Bidrag till särskilda kulturella ändamål.
Televerket och Sveriges Radio
1. Beträffande skolprogram verksamheten beräknar Sveriges Ra
dio att sändningstiden för den egentliga skolradion under innevarande budgetår
kommer att uppgå till 305 timmar, för kurser i främmande språk till 92 timmar och
för regional skolradio till 28 timmar. För budgetåret 1969/70 planeras en ökning
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med 45 timmar av den regionala skolradion. Denna utbyggnad är bl. a. avsedd
att skapa ett ökat samspel mellan riksutbud och regionalt utbud.
Sändningstiden för skoltelevisionen beräknas under innevarande budgetår uppgå
till 314 timmar, varav 61 timmar utgör bearbetade repriser. För budgetåret
1969/70 föreslår Sveriges Radio en ökning med 10 timmar originalproduktioner
och 9,5 timmar bearbetade repriser. Vidare planeras bl. a. experiment med skol
program i färg.
Sveriges Radios utgifter för skolprogrammen beräknas budgetåret 1969/70
komma att uppgå till 19 330 000 kr. ( + 2 670000 kr.)
2. Sveriges Radio förutser en oförändrad sändningstid om 8 300 timmar för
programverksamheten för utlandet. Med hänsyn till en planerad
utökning av sändningstiden hösten 1970, då en ny kortvågssändare i Karlsborg be
räknas bli tagen i anspråk, bör dock programresurserna för nyhetsbevakning för
stärkas under budgetåret 1969/70. Ökat medelsutrymme behövs vidare bl. a. för
den s. k. transcription service till utomeuropeiska länder samt för distribution av
utlandsprogrammets filmer. Sammanlagt begär Sveriges Radio för programverk
samheten för utlandet 6 930 000 kr. ( + 570 000 kr.)
3. Till angivna produktionskostnader kommer televerkets distribu
tionskostnader, vilka beräknas till 6 250 000 kr. för skolprogram och
2 070 000 kr. för utlandsprogram. 1 sistnämnda belopp ingår beräknad årskostnad
vid ombyggnad av Hörby kortvågsstation. Kostnaderna för befrielse för
vissa blinda från erläggande av 1 j u d r a d i o a v gi f t beräknas
till 80 000 kr. ( + 2 380 000 kr.)
4. Verksamheten med det s. k. radiokonservatoriet upphör under
innevarande budgetår (— 420 000 kr.).
5. Sveriges Radio begär slutligen medel för två nya ändamål, nämligen
förstärkning av företagets arkiv- och forskningsservice samt bidrag till radiobila
gan i De blindas veckoblad. ( + 280 000 kr.)
Departementschefen
Jag beräknar en ökning av Sveriges Radios kostnader för produktion av skol
program med 900 000 kr. till 17 560 000 kr. Ökningen har beräknats med hänsyn
till löne- och prisstegringar och ändringar i produktionsstrukturen. Sveriges Radios
programverksamhet för utlandet bör under nästa budgetår försiggå inom ramen för
oförändrad medelstilldelning av 6 360 000 kr.
Televerkets kostnader för distribution av skolprogram och utlandsprogram be
räknar jag till 5 300 000 kr. resp. 1 930 000 kr. I det senare beloppet ingår beräk
nad årskostnad vid ombyggnad av Hörby kortvågsstation. Jag räknar slutligen med
ett belopp av 80 000 kr. för täckande av televerkets kostnader för avgiftsbefrielse
för vissa blinda.
Den här redovisade beräkningen medför att anslaget bör ökas med sammanlagt
1 770 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Ersättning för viss rundradioverksamhet för budgetåret
1969/70 anvisa ett anslag av 31 230 000 kr.
Be
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C. Kyrkliga ändamål
C 1. Domkapitlen och stiftsnämndema m. m.: Förvaltningskostnader
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag...........
1969/70 Förslag .........

2 374 0841
2 271 0001
2 899 000

1 Anslagen Domkapitlen och stiftsnämndema m. m.: Avlöningar och Domkapitlen och stiftsnämnderna m. m.: Omkostnader

I varje stift skall finnas ett domkapitel som handhar kyrkliga angelägenheter
inom stiftet. De grundläggande bestämmelserna härom finns i lagen den 13 novem
ber 1936 (nr 567) om domkapitel (ändrad senast 1968: 496).
Stiftsnämndema handlägger ärenden som rör den ecklesiastika boställsförvaltningen. De viktigaste bestämmelserna i ämnet finns i ecklesiastika boställsordningen den 30 augusti 1932 (nr 400; ändrad senast 1965: 580). Stiftsnämnd finns
i alla stift utom Stockholms. Domkapitel och stiftsnämnd har gemensam kansli
personal.
Ur detta anslag bestrids förvaltningskostnader för domkapitlen, stiftsnämndema
och kyrkoherdarna för döva. Den del av dessa kostnader som avser stiftsnämndema
och kyrkoherdarna för döva skall emellertid ersättas ur kyrkofonden. Av kost
naderna för avlöningar, arvoden och särskilda ersättningar faller på statsverket
alla kostnader för personalen vid domkapitlet i Stockholm samt utgifterna för
arvoden och särskilda ersättningar till den del de avser domkapitlen. På kyrko
fonden faller alla utgifter för avlöning av den skogliga personalen hos stiftsnämnderna, för arvoden och särskilda ersättningar, som avser stiftsnämndema, och för
avlöning av kyrkoherdarna för döva. Kostnaderna för kanslipersonalen vid andra
domkapitel än domkapitlet i Stockholm delas lika mellan statsverket och kyrko
fonden. När det gäller andra kostnader för verksamheten än sådana som hänför
sig till löner, arvoden och särskilda ersättningar, utgår ur kyrkofonden bidrag med
belopp som motsvarar de beräknade kostnaderna för stiftsnämndema och kyrko
herdarna för döva samt hälften av de beräknade sjukvårds- och expenskostnaderna
för samtliga domkapitel utom Stockholms, medan återstoden av de beräknade
kostnaderna bestrids med medel från riksstaten. Kyrkofondens bidrag till angivna
ändamål förs upp som uppbördsmedel.
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Beräknad ändring 1969/70
Domkapitlen
Departements
chefen

64
90

+t
of.

-fl

154

+1

+1

of.

Anslag
Utgifter
I. Domkapitlet i Stockholm
Avlöningar till tjänstemän ................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation. .
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70 ..
Arvoden och särskilda ersättningar...................
Sjukvård m. m........................................................
Reseersättningar ...................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror ....................................
b) Bränsle, lyse, vatten ......................................
c) Övriga expenser ..............................................

158 000

+

7 300

+

7 300

_

+

38 000

+

4 100
500
450

+

__

+

400
8 800

därav engångsutgifter ......................................................

—

Publikationstryck .................................................

1 750

II. Övriga domkapitel
Avlöningar till tjänstemän ................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation. .
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70. .
Arvoden och särskilda ersättningar ...............
Sjukvård m. m........................................................
Reseersättningar ...................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror ....................................
b) Bränsle, lyse, vatten ....................................
c) Övriga expenser ...............................................
därav engångsutgifter ......................................................

Publikationstryck

.................................................

III. Tillfällig personal hos domkapitlen m. m.,
enligt Kungl. Maj:ts bestämmande...........
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation. .
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70. .
IV. Stiftsnämnderna
Avlöningar till tjänstemän (skogtig personal) . .
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation. .
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70. .
Arvoden och särskilda ersättningar ........
Sjukvård m. m........................................................
Reseersättningar m. m...........................................
Hyror för tjänstelokaler åt stiftsjägmästarna ..
Vissa kostnader enligt lagen angående använ
dande i vissa fall av prästlönefond...................
Kostnader för medlemskap i Föreningen Skogsträdsförädling m. m................................................
Fortbildning av stiftsjägmästare och biträdande
stiftsjägmästare .....................................................

of.
of.
50

+

38 000
of.
of.
of.
50

6 125
of.
2 800

+
+
+

6 000
100
2 800

of.

+
+

4-2 300

150

4-2 300

50

+

3 437 900

+ 210 300

+ 185 100

_

+ 832 300
6 700
+
1 100
+
500
+
6 200
+

+ 830 400
2 700
+
+
■b

38 000
1 100
88 800

+
+
+

61 700
13 200
76 600

_
35 600
292 200
12 500

18 900

+
+
+
+

4-41 000

1 700

+

of.
700
6 200

51 000
1 100
40 000
4-26 000
900
7

100 000

of.

_

_

of.

+

1 211 600

_
54 400
1 300
222 500
10 900

+

91 000

+ 289 000
10 400
+
of.
100
+
9 700
+
of.

23 000
of.

—

+

91 000

+ 289 000
10 400
+
200
+
100
+
9 700
+
of.

12 000

+

500

+

500

13 000

+

3 700

+

5 000

21 500

+

1 500

+

1 500
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V.

Beräknad ändring 1969/70
Domkapitlen
Departements
chefen

Kyrkoherdar för döva

Avlöningar till tjänstemän ......................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation..
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70..
Sjukvård m. m....................................................................
Reseersättningar m. m....................................................
Ersättning för tjänstebrevsrätt.................................
Expenser ............................................................................

293 500

+

11 300

+

11300

—

4-

+

250
73 800
3 000
7 300

+
+

70 100
of.
50
5 400
of.
600

70 100
of.
50
5 400
of.
600

-t-

6 135 150

+ 1734

Bidrag från kyrkofonden ...........................................

3 864 150

+ 1 082 475

Nettoutgift

2 271 000

+

475

+
+
+
+1

690 250

Uppbördsmedel

652 000

+ 1 062 250
+

628 000

Domkapitlen
1. Löne- och prisomräkning m. m. + 1 551 200 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 1 254 500 kr.
2. Domkapitlet i Göteborg föreslår, att kanslipersonalen vid domkapitlet ökas
med ett kvalificerat biträde och minskas med en kontorist (nettoutgift 2 850 kr.).
Vidare föreslås en tjänst som biträdande stiftsjägmästare vid stiftsnämnden i Göte
borg (+ 55 700 kr.).
3. Ett flertal domkapitel begär ökade medel till biträdeshjälp, tillfällig personal,
vikariats- och övertidsersättningar m. m. (+ 33 000 kr.).
Departementschefe n
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 2 899 000 kr.
Jag har därvid beräknat medel bl. a. för den begärda förändringen beträffande
kanslipersonalen vid domkapitlet i Göteborg och för en biträdande stiftsjägmästare
vid stiftsnämnden i Göteborg (2). Kyrkofonden bör bidra till lönekostnadspålägg
och lokalhyror efter samma grunder som gäller i fråga om kostnader för avlöningar
respektive expenser.
Jag hemställer, att Kung!. Maj:t föreslår riksdagen
att till Domkapitlen och stiftsnämnderna m. m.: Förvaltnings
kostnader för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
2 899 000 kr.

C 2. Domkapitlen och stiftsnämnderna m. m.: Reparationsarbeten på
domkapitelsbyggnader

1967/68 Utgift ................
1968/69 Anslag ..............
1969/70 Förslag ............

10 0001
14 000
9 000

1 Anslaget Domkapitlen och stiftsnämnderna m. m.: Vissa reparationsarbeten på domkapitel shuset
i Strängnäs
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Domkapitlet i Linköping har hemställt om ett anslag på 10 000 kr. till under
hålls- och reparationsarbeten i domkapitelshuset i staden. Linköpings stifts byggnadskassa, som hittills har bekostat husets underhåll, saknar nu medel för ända
målet.
Domkapitlet i Strängnäs har hemställt om 7 700 kr. för att anordna ett nytt
toalettrum i domkapitelshuset i staden.
Kammarkollegiet har tillstyrkt båda framställningarna. Med hänsyn till att domkapitelshusen i Linköping och Strängnäs inrymmer tjänstelokaler för både dom
kapitel och stiftsnämnd bör kostnaderna enligt kollegiets mening fördelas lika mel
lan staten och kyrkofonden såsom tidigare skett i liknande fall.
Departementschefen
Jäg förordar, att medel anvisas för de föreslagna arbetena och har ingenting att
erinra mot de beräknade kostnaderna eller kammarkollegiets förslag till fördelning
av dessa. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att
a) till Domkapitlen och stiftsnämnderna m. m.: Reparations
arbeten på domkapitelsbyggnader för budgetåret 1969/70 anvisa
ett anslag av 9 000 kr.,
b) medge, att ur kyrkofonden får för samma ändamål utgå ett
belopp av 9 000 kr.

C 3. Ersättningar till kyrkor m. m.
1967/68 Utgift ...............
1968/69 Anslag .............
1969/70 Förslag ...........

135 5141
128 000
128 000

1 Anslagen Kleresistaten och Ersättningar till kyrkor

Detta anslag belastas till största delen med ersättningar till domkyrkor och för
utvarande domkyrkor. Ur anslaget utgår också indelningsersättningar till vissa
domkyrkosysslomän.
Tidigare utgick sammanlagt omkring 1 500 ersättningar till egentliga försam
lingskyrkor samt vissa domkyrkor och förutvarande domkyrkor. Efter medgivande
av 1946 års kyrkomöte (kskr 1946: 6) och enligt beslut av 1947 års riksdag
(prop. 1947:46, SU 65, rskr 168) indrogs emellertid flertalet ersättningar, som
utgått ur anslaget, med utgången av budgetåret 1946/47, nämligen ersättningar
för vin- och byggnadssäd, för kronotiondeanslag och för avskrivna mjöl- och kvarnräntor samt andra därmed jämförliga ersättningar till församlingskyrkor med un
dantag av domkyrkor samt de förutvarande domkyrkorna i Kalmar och Mariestad.
Möjlighet föreligger dock för Kungl. Maj:t att om särskilda skäl föreligger låta
församling behålla sin ersättning eller få gottgörelse för denna.
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Departementschefen
Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. Jag hem
ställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Ersättningar till kyrkor m. m. för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 128 000 kr.

C 4. Vissa ersättningar till kyrkofonden

Enligt lagen den 30 augusti 1932 (nr 404) om kyrkofond (ändrad senast 1964:
407) skall från statsverket för varje år till kyrkofonden utgå ersättning med
5 050 737 kr. för prästerskapets till statsverket indragna tionde m. m. Ersättning
en bestrids från detta anslag, som för innevarande budgetår är uppfört med ett
avrundat belopp av 5 051 000 kr. Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med
oförändrat belopp. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Vissa ersättningar till kyrkofonden för budgetåret
1969/70 anvisa ett anslag av 5 051 000 kr.

C 5. Kurser för utbildande av kyrkomusiker m. m.

1967/68 Utgift ...............
1968/69 Anslag...............
1969/70 Förslag .............

155 732
146 000
152 000

Enligt kyrkomusikerstadgan den 2 juni 1950 (nr 375; ändrad senast 1967: 189)
skall kantorstjänst i regel vara inrättad i kyrkomusikerdistrikt med lägre invånar
antal än 5 000. Genom ändring i stadgan år 1958 (nr 369) har vid sidan av dittillsvarande kantorstjänst, dvs. tjänst som kyrkomusiker och folk- eller småskollärare,
i fortsättningen benämnd skolkantorstjänst, införts en ny typ av självständig kyrkomusikalisk tjänst, benämnd kyrkokantorstjänst.
För utbildning av skollcantorer anordnas varje år särskilda sommarkurser, som
är öppna för elever och — i mån av utrymme — förutvarande elever vid folkskoleseminarium och lärarhögskolas linjer för utbildning av folk- och småskollä
rare. Bristen på kyrkomusiker i förening med minskat intresse för kurserna från
de nyssnämnda elevkategoriernas sida har dock föranlett Kungl. Maj:t att de se
naste åren försöksvis vidga tillträdet till kurserna. Sålunda har Musikaliska aka
demiens styrelse vid fyra tillfällen fått bemyndigande att till sådana kurser ta ut
ett begränsat antal deltagare, som inte har tillhört de uppräknade kategorierna,
utan att maximiantalet deltagare, 24 i varje kurs, därigenom har ökats. För varje
kurs finns en ledare, som förordnas av Kungl. Maj:t.
I anslutning till kurserna förrättas organist- och kantorsexamen, som utgör det
kyrkomusikaliska behörighetsvillkoret för anställning som kantor.
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För behörighet till kyrkokantorstjänst krävs utöver den kyrkomusikaliska be
hörigheten en särskild pedagogisk examen för kyrkokantorer. För avläggande av
denna examen anordnas särskilda kurser, vilka utgörs av brevkurser i musik
historia och pedagogik samt sommarkurser i metodik jämte övningsundervisning.
Från anslaget bestrids kostnader för arvoden, resekostnadsersättningar och trak
tamenten till kursledare, kurslärare och censorer samt andra utgifter i samband
med kurser och examina.
Musikaliska akademiens styrelse
Anslaget föreslås bli höjt med 92 000 kr. Härav beräknas 87 000 kr. till höjda
arvoden åt kurslärarna. Vidare begär styrelsen 1 000 kr. till höjda arvoden åt
kursledarna, 2 500 kr. till höjda dagarvoden åt censorerna och 1 500 kr. till ökade
utgifter för resekostnadsersättningar, traktamenten och tryckning av examensuppgifter.
Departementschefen
Anslaget bör höjas med 6 000 kr. Av detta belopp har 4 200 kr. beräknats för
beslutade höjningar av arvodena till kurslärarna och återstoden för ökade om
kostnader i samband med kurser och examina. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att till Kurser för utbildande av kyrkomusiker m. m. för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 152 000 kr.

C 6. Stipendier till blivande präster för utbildning i finska och lapska språken

1967/68 Utgift ....................
1968/69 Anslag .................
1969/70 Förslag.................

—1
6 000
6 000

1 Anslaget Stipendier för utbildande av präster, förtrogna med finska och lapska språken

Ur detta anslag utgår tre stipendier, varav två för utbildning av präster, för
trogna med finska språket, och ett företrädesvis för utbildning av lapsktalande
präster inom Luleå stift. Varje stipendium uppgår till 2 000 kr. för år och utdelas
för högst tre år i sänder med 1 000 kr. för varje lästermin. Stipendium får dock
utgå med 1 500 kr. för termin, när bara två stipendiater finns.
Domkapitlet i Luleå
D essa stipendier, som har utgått med oförändrat belopp sedan år 1961, ger
knappast avsedd stimulans. Anslaget bör höjas till 9 000 kr.
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Departementschefen
Någon höjning av anslaget är jag inte beredd att tillstyrka. lag hemställer, att
Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Stipendier till blivande präster för utbildning i finska
och lapska språken för budgetåret 1969/70 anvisa ett anslag av
6 000 kr.
C 7. Bidrag till restaurering av äldre domkyrkor
1967/68 Utgift ........... 1 084 1231
1968/69 Anslag ...........
823 000
1969/70 Förslag ........... 345 000

Reservation......................

219 1101

1 Anslagen Bidrag till restaurering av Uppsala domkyrka, Bidrag till restaurering av Linkö

pings domkyrka och Bidrag till restaurering av Strängnäs domkyrka

Från detta anslag utgår för innevarande budgetår bidrag till restaurering av tre
domkyrkor. Enligt de föreskrifter för anslagets disposition som Kungl. Maj:t har
meddelat den 6 juni 1968 har för var och en av dessa domkyrkor tagits upp en
anslagspost, som har karaktär av särskilt reservationsanslag. Posterna är upp
förda med 250 000, 5 000 och 510 000 kr. och avser bidrag till restaurering av
respektive Uppsala, Uinköpings och Strängnäs domkyrkor. För förstärkning av
valvet över Oxenstiernska koret i Uppsala domkyrka har dessutom anvisats 58 000
kr. på tilläggsstat I till riksstaten för innevarande budgetår.
Beträffande Strängnäs domkyrka beslöt 1967 års riksdag (prop. 1967: 35,
SU 60, rskr 160), att 650 000 kr. skulle få utgå av statsmedel som bidrag till
restaureringsarbeten. Detta belopp har i sin helhet anvisats med fördelning på
budgetåren 1967/68 och 1968/69. I fråga om Uppsala och Linköpings dom
kyrkor föreligger framställningar om anslag även för nästa budgetår.
1. Uppsala domkyrka
Från anslagsposten till bidrag till restaurering av Uppsala domkyrka bestrids
kostnaderna för förberedande åtgärder för en restaurering av domkyrkan (se prop.
1962: 42, SU 70, rskr 190).
Domkyrkoarkitekten Åke Porne lade i mars 1967 fram ett förslag till yttre och
inre restaurering av domkyrkan, vilket i vissa delar utsattes för en ganska stark
kritik under remissbehandlingen (se prop. 1968: 1 bil. 10 s. 143). Kungl. Maj:t
uppdrog den 15 december 1967 åt Porne att med beaktande av remissyttrandena
göra en översyn av förslaget till inre restaurering av domkyrkan och därvid sam
råda med riksantikvarieämbetet, domkapitlet i Uppsala, länsstyrelsen i Uppsala
län och vederbörande inom Uppsala domkyrkoförsamling. Denna översyn pågår
f. n. och beräknas vara slutförd under våren 1969.
Porne har föreslagit, att anslagsposten för nästa budgetår skall föras upp med
600 000 kr. Kostnaderna skulle i huvudsak avse upprättande av färdiga entrepre
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nadhandlingar på grundval av det överarbetade restaureringsförslag han ämnar
lägga fram våren 1969.
2. Linköpings domkyrka
Under budgetåren 1949/60 anvisades sammanlagt 333 000 kr. som bidrag till
kostnaderna för restaurering av Linköpings domkyrka. I enlighet med förslag i
prop. 1964: 1 (bil. 10 s. 186) beslöt 1964 års riksdag, att ytterligare 1,5 milj. kr.
skulle få utgå till samma ändamål (SU 8, rskr 8). Av detta belopp har 1 405 000
kr. hittills anvisats.
Domkyrkostyrelsen i Linköping anhåller, att det återstående beloppet, 95 000
kr., anvisas för nästa budgetår.
Departementschefen
Det överarbetade förslag till inre restaurering av Uppsala domkyrka som be
räknas bli framlagt under första halvåret 1969 skall remissbehandlas, innan det
prövas slutligt. Med hänsyn härtill torde det arbete som domkyrkoarkitekten åsyf
tar i sin anslagsframställning inte kunna utföras i avsedd omfattning under nästa
budgetår. Jag anser mig inte böra räkna med större medelsbehov än 250 000 kr.
Arbetet med restaurering av Linköpings domkyrka är nu inne i sin sista etapp.
I enlighet med domkyrkostyrelsens ansökan förordar jag, att 95 000 kr., dvs. åter
stoden av det beslutade beloppet, anvisas nästa budgetår.
Som bidrag till restaurering av äldre domkyrkor bör således anvisas (250 000 +
95 000 = ) 345 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Bidrag till restaurering av äldre domkyrkor för budget
året 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 345 000 kr.

C 8. Bestridande i vissa Mi med allmänna mede! av kostnader, förenade med fri
köp av lägenheter å kyrklig jord

1967/68 Utgift ...................
1968/69 Anslag...................
1969/70 Förslag .................

—
1 000
1 000

Från anslaget bestrids efter prövning av vederbörande länsstyrelse förrättningskostnader vid friköp av lägenhet på kyrklig jord, om sökanden saknar medel att
betala dessa kostnader eller om han efter betalning av kostnaderna skulle sakna
medel för eget uppehälle eller för fullgörande av underhållsskyldighet. Anslaget
bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer, att Kungl.
Maj:t föreslår riksdagen
att till Bestridande i visso fall med allmänna medel av kost
nader, förenade med friköp av lägenheter å kyrklig jord, för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr.
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C 9. Bidrag till svenska ekumeniska nämnden
1967/68 Utgift....................
1968/69 Anslag.................
1969/70 Förslag ...............

40 000
50 000
55 000

Under denna rubrik har fr. o. m. budgetåret 1951/52 anvisats ett anslag till
svenska ekumeniska nämnden som bidrag till bestridande av Sveriges årsavgift
till Kyrkornas världsråd. Anslaget, som under budgetåren 1964/68 har varit upp
fört med 40 000 kr., utgår för innevarande budgetår med 50 000 kr.
Svenska ekumeniska nämnden
Årsavgiften uppgick år 1967 till nära 79 000 kr. Kyrkornas världsråd har hem
ställt om höjning av medlemskyrkornas årsavgifter med en tredjedel. Genom att
anslaget höjdes med 10 000 kr. för innevarande budgetår har nämndens planer
på en successiv höjning av årsavgiften kunnat börja förverkligas. Nämndens eko
nomi är hårt ansträngd. Anslaget bör höjas med ytterligare 10 000 kr.
Departementschefen
Jag förordar, att anslaget höjs med 5 000 kr. Detta innebär en anslagshöjning
med mer än en tredjedel sedan budgetåret 1967/68. Jag hemställer, att Kungl.
Maj:t föreslår riksdagen
att till Bidrag till svenska ekumeniska nämnden för budget
året 1969/70 anvisa ett anslag av 55 000 kr.

C 10. Bidrag till de svenska utlandsförsamlingarna

1967/68 Utgift .................
1968/69 Anslag.................
1969/70 Förslag ...............

75 000
90 000
90 000

Enligt beslut av 1966 års riksdag (prop. 1966: 34, SU 51, rskr 158) utgår bi
drag av statsmedel till de svenska utlandsförsamlingarna. Beslutet avsåg de svenska
församlingarna i Paris, London, Berlin, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors och Buenos
Aires, för vilka Kungl. Maj:t har fastställt kyrkoordning. Av anslaget för inne
varande budgetår utgår 65 000 kr. som bidrag till avlöning av kyrkvalctmästare
och biträden på församlingarnas pastorsexpeditioner, medan 25 000 kr. utgör gottgörelse åt den svenska församlingen i London för förlorad rätt till skeppsavgifter.
Domkapitlet i Uppsala
De kostnader för avlöning av biträden och kyrkvaktmästare som bör beaktas
vid bidragets bestämmande uppgår enligt domkapitlets beräkningar till ca 132 900
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kr. budgetåret 1969/70. Domkapitlet hemställer, att bidraget till avlöningskostnader bestäms till hälften av detta belopp eller i avrundat tal till 66 500 kr. Vidare
föreslår domkapitlet, att gottgörelsen till den svenska församlingen i London även
för nästa budgetår skall utgöra 25 000 kr.
Departementschefen
Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. Jag hem
ställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Bidrag till de svenska utlandsförsamlingarna för bud
getåret 1969/70 anvisa ett anslag av 90 000 kr.

C 11. Bidrag till reparationsarbeten på de svenska utlandsförsamlingarnas kyrko
byggnader

1968/69 Anslag...............
1969/70 Förslag .............

200 000
250 000

Från anslaget utgår för innevarande budgetår 200 000 kr. som bidrag till re
parationsarbeten på Svenska Margaretaförsamlingens i Oslo kyrkobyggnad (prop.
1968: 1 bil. 10 s. 147, SU 8, rskr 8). Kostnaderna för yttre reparationer på bygg
naden har beräknats till 450 000 kr. Församlingens kyrkoråd har ansett, att även
vissa inre reparationer behöver utföras. Kammarkollegiet har tillstyrkt ett anslag
av högst 450 000 kr. för de yttre reparationsarbetena.
Departementschefen
I prop. 1968: 1 bil. 10 uttalade jag (s. 147), att bidrag till reparationsarbeten
på osloförsamlingens kyrkobyggnad borde utgå bara för de yttre arbetena och
att bidraget borde fördelas på två år. Detta uttalande föranledde ingen erinran
från riksdagens sida. För nästa budgetår förordar jag, att 250 000 kr. anvisas för
ändamålet. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Bidrag till reparationsarbeten på de svenska utlands
församlingarnas kyrkobyggnader för budgetåret 1969/70 anvisa
ett reservationsanslag av 250 000 kr.
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D. Skolväsendet

a) Centrala och regionala myndigheter m. m.
D 1. Skolöverstyrelsen

1967/68 Utgift .........
1968/69 Anslag ....
1969/70 Förslag ___

27 660 5801
29 338 0001
38 970 000

1 Anslagen Skolöverstyrelsen: Avlöningar och Skolöverstyrelsen: Omkostnader

Skolöverstyrelsen, vars arbetsuppgifter framgår av den för verket gällande in
struktionen den 3 december 1965 (nr 737), är organiserad på fem avdelningar,
nämligen en undervisningsavdelning för allmänna skolfrågor (UA), en undervisningsavdelning för yrkesutbildningsfrågor (UY), en avdelning för lärarutbildning
och pedagogiskt utvecklingsarbete (L), en avdelning för planering (P) och en av
delning för administrativa frågor (A). Inom styrelsen finns sexton byråer, som
fördelas mellan avdelningarna enligt styrelsens bestämmande, samt en byrå för
folkbildningsfrågor.
Hos styrelsen finns vidare en skolöverläkare samt sektioner för biträde med in
formation samt för rationaliserings- och utredningsarbete.
1968/69

Personal
Handläggande personal
Övrig personal.............

Anslag
Avlöningar till tjänstemän ................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70
Arvoden och särskilda ersättningar...................
Ersättning till expertis ........................................
Sjukvård m. m........................................................
Reseersättningar ...................................................
därav utomnordiska tjänsteresor ........................

Expenser
a) Beräknade lokalhyror ....................................
b) Bränsle, lyse, vatten ......................................
c) Övriga expenser ...............................................
därav engångsutgifter

..............................................

Publikationstryck .................................................
Framställning och distribution av prov...........
ADB-verksamhet .................................................
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Beräknad ändring 1969/70
Skolöver
Föredraganden
styrelsen

338
275
613

+ 17,5
- 1
+ 16,5

+ 8,5
+ 2
+ 10,5

21 747 000

+ 1 740 000

+ 1 278 000

—

+ 5 551 000
176 000
+

+ 5 551 000
70 000
+

46 000
2 777 000
65 000
1 509 000
45 000

_
110 000
1 548 000
40 000

+
+
+

of.
593 000

of.

10 000

+
+

242 000

+

of.

+ 1 605 000
of.
245 000
+
+85 000

476 000

10 000

157 000
of.

+ 1 620 000
of.
+

100 000

241 000
800 000
495 000

179 000
of.
+ 1 080 000

+

—20 000
10 000

+

of.
360 000

29 338 000

+ 11 421 000

+ 9 632 000

+
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Skolöverstyrelsen
1. Löne- och prisomräkning m. m. 8 666 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 7 156 000 kr.
2. Den på övergångsstat uppförda tjänsten som överdirektör kan dras in, efter
som tjänstens innehavare avgått med förordnandepension med utgången av juni
1968 (—107 500 kr.).
3. För att slutföra uppbyggnaden av gymnasieinspektionen behövs ytterligare
två gymnasieinspektörstjänster (+189 500 kr.).
4. Skolkonsulentorganisationen föreslås förstärkt med ytterligare sex konsulen
ter, varav en bibliotekskonsulent och de övriga avsedda för resp. hörselundervis
ning, studie- och yrkesorientering, ADB-utbildning, undervisning av utlandssvenska
barn m. m. samt fortbildning av lärare vid folkhögskolan ( + 441 600 kr.). Tjänsten
som särskolinspektör bör bytas ut mot skolkonsulenttjänst. Vidare bör medel be
räknas för tidigare medgivna likartade tjänstebyten. (+ 44 000 kr.) En halv kon
sulenttjänst vid rikscentralen för pedagogiska hjälpmedel kan dras in vid bifall till
ett under anslaget Länsskolnämnderna framlagt förslag om inrättande av ytter
ligare en länscentral för pedagogiska hjälpmedel ( — 31 500 kr.).
5. En arvodestjänst som biträdande skolöverläkare bör bytas ut mot en extra
ordinarie tjänst (+14 000 kr.).
6. På byrå P 1 behövs en byrådirektör för utformningen av dataprojekt i sam
verkan med statistiska centralbyrån och på byrå A 2 en avdelningsdirektör för kva
lificerade juridiska arbetsuppgifter (+139 500 kr.). Medel kan avräknas för en
förste byråsekreterartjänst på övergångsstat, eftersom innehavaren av tjänsten fått
förordnande på högre tjänst ( — 48 700 kr.). Som följd av rationalisering inom
reprocentralen kan två biträdestjänster dras in ( — 48 400 kr.). På byrå L 1 behövs
en kanslist för kvalificerade arbetsuppgifter rörande bl. a. förskollärarutbildningen
och på byrå P 2 och avdelning UA ett biträde för överstyrelsens nya verksamhet
rörande undervisningen av utlandssvenska barn m. m. (+ 65 500 kr.).
7. Det ökade medelsbehovet för expertis fördelar sig på följande sätt:
Utvecklingsarbete på skolbyggnadsområdet ..................................................................
Administrativ rationalisering ...........................................................................................
Extra personal till byrå P3 för omskolningsverksamhet..........................................
Utredningsgruppen Samverkan i skolan (SISK) .........................................................
Personalförstärkning för avdelning A ............................................................................
Löneomräkning ..................................................................................................................
Lönekostnadspålägg ............................................................................................................

+ 50 000
-j- 50 000
+ 190 000
-j-100 000
-j-100 000
+103 000
+ 56 000

8. Medelsbehovet för publikationstryck beräknas öka med 169 000 kr. för studiemateriel för handledarutbildning i lokala studiecirklar och med 10 000 kr. för
verksamheten rörande utlandssvenska barn.
Skolöverstyrelsen är fr. o. m. den 1 juli 1968 central kameral myn
dighet med förskoleseminarierna och statens läroboksnämnd som anslutna ka
merala myndigheter. Kostnaderna för verksamheten har i skolöverstyrelsens
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anslagsframställning för budgetåret 1969/70 beräknats till 225 000 kr. under an
slagsposten till ADB-verksamhet. Verksamheten avses fr. o. m. den 1 juli 1969
komma att omfatta även de yrkespedagogiska instituten, seminarierna för huslig
utbildning, lärarhögskolan i Stockholm och Manillaskolan. För att täcka kostna
derna för intern revision och utvidgningen av verksamheten hemställer överstyrel
sen i skrivelse den 28 oktober 1968 om ytterligare 195 000 kr. till experter och
ytterligare 60 000 kr. till ADB-verksamhet för budgetåret 1969/70.
I skrivelse den 5 november 1968 har skolöverstyrelsen vidare för budgetåren
1968/70 anhållit om bl. a. ytterligare medel till experter, som beräknas bli behöv
liga för de arbetsuppgifter som enligt riksdagens beslut om riktlinjer för
det frivilliga skolväsendet (prop. 1968: 140, SU 195, rskr 404) kan
beräknas bli ålagda överstyrelsen.
Föredraganden
I enlighet med skolöverstyrelsens förslag bör tjänsten som överdirektör på över
gångsstat dras in (2).
Jag beräknar medel för ytterligare två tjänster som gymnasieinspektör. Inspektörsorganisationen är därmed fullt utbyggd. (3)
Vidare beräknar jag medel för ytterligare en tjänst som skolkonsulent. I enlig
het med överstyrelsens bedömning räknar jag med att denna tjänst kommer att
användas för hörselundervisningen. Medel för sådana arbetsuppgifter rörande un
dervisningen av utlandssvenska barn, som enligt överstyrelsen bör ankomma på
en skolkonsulent, är inrymda i överstyrelsens expertpost. Jag kan därför inte till
styrka överstyrelsens förslag om medel till en ny konsulenttjänst för dessa arbets
uppgifter och inte heller beräknar jag medel för övriga förslag beträffande konsu
lentorganisationen eller ett utbyte av arvodestjänsten som biträdande skolöver1 åkare mot en extra ordinarie tjänst. (4 och 5)
Som skolöverstyrelsen föreslagit bör medel ej längre beräknas för en förste byråsekreterartjänst på övergångsstat och två biträdestjänster. Samtidigt beräknar jag
medel för en ny biträdestjänst avsedd för verksamheten rörande undervisningen av
utlandssvenska barn. (6)
För utvidgning av den centrala kamerala verksamheten beräknar jag erforder
liga medel under posten till ersättning till expertis och posten till ADB-verksamhet
samt för lönekostnadspålägg. Jag är f. n. ej beredd att ta ställning till frågan om
bestridande av kostnaderna för intern revision.
Ett genomförande av de reformer av det frivilliga skolväsendet som beslutades
av 1968 års riksdag (prop. 1968: 140, SU 195, rskr 404) kräver ett omfattande
uppföljningsarbete. Uppläggningen och omfattningen av detta arbete måste emel
lertid närmare klarläggas, innan jag är beredd ta ställning till medelsbehovet och
hur detta skall tillgodoses.
För publikationstryck beräknar jag ökade kostnader med hänsyn till den verk
samhet som avser utlandssvenska barn. Kostnaderna för undervisningsmateriel för

Da

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 10: Utbildningsdepartementet

185

handledarutbildning i lokala studiecirklar bör bestridas ur anslaget Lärares fort
bildning m. m. (prop. 1968: 1 bil. 10 s. 373). (8)
I medelsbehovet för övriga expenser har räknats in 2 000 kr. till representation.
Med hänvisning i övrigt till sammanställningen beräknar jag anslaget till
38 970 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Skolöverstyrelsen för budgetåret 1969/70 anvisa ett
förslagsanslag av 38 970 000 kr.

D 2. Länsskolnämndema
1967/68 Utgift .........
1968/69 Anslag ....
1969/70 Förslag ___

14 649 7841
15 395 0001
21 112 000

1 Anslagen Länsskolnämndema: Avlöningar och Länsskolnämndema: Omkostnader

Länsskolnämndernas arbetsuppgifter och sammansättning framgår av instruk
tionen för länsskolnämndema, den 3 december 1965 (nr 741, senast ändrad
1968: 154).
1968/69

Personal
Handläggande personal ....................................
Övrig personal .....................................................
Anslag
Avlöningar till tjänstemän ................................
Lönekostnadsp ålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70
Arvoden och särskilda ersättningar...................
Ersättning till expertis ........................................
Sjukvård m. m........................................................
Reseersättningar ...................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror ....................................
b) Bränsle, lyse, vatten ......................................
c) Övriga expenser ..............................................

Beräknad ändring 1969/70
Skolöver
Föredraganden
styrelsen

137,5
145

+ 15
+ 35

+1
+1

282,5

+ 50

+2

11 544 000

+ 1 840 000

+ 637 000

_

+2 777 000
+ 294 000
+ 31 000
+ 51 000
+
4 000
+ 131000

+2
+
+
+
+
+

+ 1 960 000
of.
+ 576 000
+ 7 664 000

+ 1 960 000
of.
+ 136 000

547 000
694 000
19 000
1 228 000

_
38 000
1 325 000
15 395 000

777 000
15 000
31 000
26 000
4 000
131000

+ 5 717 000

Skolöverstyrelsen
1. Löne- och prisomräkning m. m. 5 543 000 kr., varav för lönekostnadspålägg
och lokalhyror 4 737 000 kr.
2. Den på övergångsstat uppförda tjänsten som nomadskolinspektör kan dras
in, då tjänstens innehavare uppnår pensioneringsperiodens övre gräns med ut
gången av maj 1969 ( — 93 000 kr.).
3. Som ett led i den av 1962 års riksdag beslutade uppbyggnaden av en läns-
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skolpsykologorganisation bör ytterligare två tjänster som länsskolpsykolog in
rättas. Vidare föreslås en tjänst som länsskolpsykolog med halvtidstjänstgöring vid
länsskolnämnden i Gotlands län. Tjänsten avses vara förenad med halvtidstjänst
göring som psykolog inom landstingets psykiska barna- och ungdomsvård. Medel
för en sådan tjänst vid nämnden har senast under budgetåret 1968/69 anvisats ur
expertposten. Antalet länsskolpsykologer skulle därigenom komma att uppgå till
19,5. (+192 000 kr.) I anslutning härtill beräknas medel för arvode åt två psyko
logpraktikanter ( + 25 000 kr.).
4. Halvtidstjänsterna som föreståndare för hjälpmedelscentral föreslås förändra
de till heltidstjänster ( + 561 500 kr.). En central bör inrättas även vid länsskol
nämnden i Stockholms län, likaledes med en heltidsanställd föreståndare (+ 59 000
kr.). Vid bifall till förslaget kan en halv konsulenttjänst vid den i skolöverstyrelsen
inordnade rikscentralen för pedagogiska hjälpmedel dras in.
5. För att åstadkomma större balans mellan handläggande personal samt kans
list- och biträdespersonal föreslås, i avvaktan på resultatet av pågående organisationsundersökning, att nämnderna förstärks med en kanslist och tio biträden, var
av två kvalificerade. Förslaget om inrättande av två heltidstjänster som länsskol
psykolog medför dessutom behov av två biträden med halvtidstjänstgöring. Här
utöver bör medel beräknas för en ny biträdestjänst vid varje nämnd med hänsyn
till förslagen under p. 4 och till ett i annat sammanhang framlagt förslag om utök
ning av nämndernas fortbildningsorganisation. Sammanlagt bör medel anvisas för
en kanslisttjänst och 35 biträdestjänster, varav två kvalificerade ( + 842 500 kr.).
6. Det ökade medelsbehovet till övriga expenser beror huvudsakligen på dels
föreslagna eller redan medgivna förstärkningar av personalen (+ 465 000 kr.),
dels höjda priser ( + 66 000 kr.). I övrigt beräknas expensmedel för ett försök med
ambulerande hjälpmedelsutställning i Malmöhus län (+ 13 000 kr.) samt för in
köp av facklitteratur m. m. åt länsskolpsykologerna (+ 32 000 kr.).
I skrivelse den 2 september 1968 har länsskolnämnden i Norrbottens län hem
ställt, att ytterligare en skolinspektörstjänst skall inrättas vid nämnden. Skolöver
styrelsen har den 21 oktober 1968 tillstyrkt framställningen.

Föredraganden
Nomadskolinspektörstjänsten bör i enlighet med överstyrelsens förslag dras
in (2).
För utbyggnaden av länsskolpsykologorganisationen enligt 1962 års riksdags
principbeslut beräknar jag medel för ytterligare två tjänster som länsskolpsykolog
(3). I anslutning härtill bör tillkomma två biträden med halvtidstjänstgöring (5).
I avvaktan på resultatet av pågående undersökning om möjligheterna till sam
verkan mellan lärarhögskolorna och hjälpmedelscentralerna vid länsskolnämnderna
är jag f. n. inte beredd att föreslå någon förändring i fråga om länscentralerna för
pedagogiska hjälpmedel (4).
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Med hänsyn till nämnda undersökning samt till den inom skolöverstyrelsen på
började översynen av länsskolnämndernas organisation kan jag inte förorda någon
utökning av biträdespersonalen utöver vad som krävs i anslutning till psykolog
organisationens utbyggnad. I sammanhanget bör understrykas att samtliga kost
nader för fortbildningsändamål i möjligaste mån bör budgeteras samlat under an
slaget Lärares fortbildning m. m. (prop. 1968: 1 bil. 10 s. 373). (5)
Förslaget om inrättande av ytterligare en skolinspektörstjänst vid länsskolnämnden i Norrbottens län kan jag inte biträda. Länsskolnämndens arbetssituation bör
emellertid uppmärksammas av skolöverstyrelsen vid fördelningen av expertposten
under detta anslag.
Med hänsyn till den av mig förordade personalförstärkningen, behovet av fack
litteratur m. m. åt länsskolpsykologerna och höjda priser bör posten till övriga
expenser räknas upp med 136 000 kr. (7).
I övrigt hänvisar jag till sammanställningen. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att till Länsskolnämnderna för budgetåret 1969/70 anvisa ett
förslagsanslag av 21 112 000 kr.

D 3. Läroboksnämnden
1967/68 Utgift ...............
1968/69 Anslag .............
1969/70 Förslag .............

324 754
390 000
430 000

Från anslaget bestrids utgifter för statens läroboksnämnd. Bestämmelserna om
nämndens verksamhet återfinns i kungörelsen den 30 juni 1948 (nr 613) om gransk
ning av vissa läroböcker (ändrad senast 1966: 150).
Läroboksnämnden föreslår för nästa budgetår, att anslaget höjs med 104 000 kr.
Nämnden har därvid räknat med fortsatt ökning av verksamheten till följd av om
daningen av det frivilliga skolväsendet och revideringen av grundskolans läroplan.
Föredraganden
Jag förordar, att anslaget räknas upp med 40 000 kr., varav 29 000 kr. för lönekostnadspålägg och lokalhyror, och hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Läroboksnämnden för budgetåret 1969/70 anvisa ett
förslagsanslag av 430 000 kr.
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D 4. Bidrag till vissa elevorganisationer

1967/68 Utgift ...............
1968/69 Anslag .............
1969/70 Förslag ...........

120 0001
180 000
235 000

1 Anslaget Bidrag till Sveriges elevers centralorganisation.
1968/69

1. Bidrag till Sveriges elevers centralorganisa
tion (SECO) ...................................................
2. Bidrag till Sveriges folkhögskolelevers förhund (SFEF) .................................................

150 000

Beräknad ändring 1969/70
Föredraganden
Skolöver
styrelsen

+ 110 000

+55 000

30 000

of.

of.

180 000

+ 110 000

+ 55 000

Skolöverstyrelsens förslag ansluter till den bedömning av medelsbehovet för de
båda elevorganisationerna som gjorts av 1962 års ungdomsutredning (SOU
1967: 19).
I detta sammanhang torde få anmälas att Tekniska linjers elevför
bund (TLE) anhållit om statsbidrag till verksamheten. Skolöverstyrelsen har i
skrivelse den 26 september 1968 avstyrkt framställningen under hänvisning till att
överstyrelsen avser att utreda förutsättningarna för bidragsgivning till TLE m. fl.
elevorganisationer. Utredningsresultatet kommer att redovisas i anslagsframställ
ningen för budgetåret 1970/71.
Föredraganden
I pågående arbete med att skapa en aktivare och bättre samverkan mellan olika
kategorier inom skolan har elevorganisationerna en viktig uppgift. Av stor be
tydelse är att eleverna från sin skolstart successivt utbildas och tränas för att ak
tivt medverka i en demokratiskt arbetande skola. Denna utbildning och träning
bör försiggå i det dagliga skolarbetet men kräver också särskilda insatser för de
många elever som utses till ledamöter av elevråd, samarbetsnämnder, ämneskon
ferenser m. m. De ökade medelsbehov som redovisas för Sveriges elevers central
organisations (SECO) del beror i betydande grad på omfattningen av SECO:s in
satser för utbildning av elever med skilda uppgifter på det lokala samarbetsplanet.
Jag finner denna verksamhet utomordentligt betydelsefull.
För att organisationen skall ha möjligheter att utveckla sin verksamhet krävs en
ökad medelsanvisning och jag föreslår därför en höjning av förevarande bidrag
med 55 000 kr. Skulle särskilda skäl visas föreligga bör vidare övervägas om det
är möjligt att från anslaget Lärares fortbildning m. m. tillgodose vissa utbildnings
ändamål. Denna fråga får närmare prövas i samband med Kungl. Maj:ts fördel
ning av sistnämnda anslag på olika ändamål.
I enlighet med skolöverstyrelsens förslag räknar jag med oförändrat bidrag till
Sveriges folkhögskolelevers förbund (SFEF).
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Jag vill vidare framhålla att SECO och SFEF genom den kraftiga höjning av
anslaget till ungdomsledarutbildning som förordats under punkten B 45 bör kunna
få ökade medel för sin utbildningsverksamhet.
Med hänsyn till vad skolöverstyrelsen anfört är jag f. n. inte beredd att förorda
bidrag till Tekniska linjers elevförbund (TLE) för budgetåret 1969/70.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Bidrag till vissa elevorganisationer för budgetåret
1969/70 anvisa ett anslag av 235 000 kr.

D 5. Bidrag till Riksförbundet Hem och Skola

1967/68 Utgift .................
50 0001
1968/69 Anslag ............... 75 0001
1969/70 Förslag ............. 100 000
1 Anslaget Bidrag till Målsmännens riksförbund.

Skolöverstyrelsen föreslår, att bidraget höjs med 125 000 kr. till 200 000 kr.
Föredraganden
Jag beräknar en höjning av anslaget med 25 000 kr. och hemställer, att Kungl.
Maj:t föreslår riksdagen
att till Bidrag till Riksförbundet Hem och Skola för budget
året 1969/70 anvisa ett anslag av 100 000 kr.
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b) Pedagogiskt utvecklingsarbete
D 6. Pedagogiskt utvecklingsarbete inom skolväsendet

1967/68 Utgift ............. 5 422 663
1968/69 Anslag ........... 9 610 000
1969/70 Förslag........... 13 650 000

Reservation ........................

346 277

Från detta anslag bestrids kostnader för bl. a. olika former av undersökningar
inom det pedagogiska och psykologiska området samt utveckling och utprövning av
läromedel.
Skolöverstyrelsen
Överstyrelsen föreslår, att anslaget för nästa budgetår höjs med 6 390 000 kr. till
16 milj. kr.
Planerad anslagsdisposition
1. Forsknings-och utvecklingsarbete.............................................................................
Undervisningsmetodik ............................................................................ 7 595 000

Kvalitetsmätning, planering m. m...........................................................

9 160 000

1 565 000

2. Läroplansutveckling m. m.............................................................................................
1 262 000
Översyn av läroplan för grundskolan...................................................
200 000
SÖ:s pedagogiska arbetsgrupper (SPA).................................................
150 000
Översyn av Grundskola i specialskolan (SÖ:sskriftserie 60 B) ....
20000
Översyn av särskolans läroplaner m. m.................................................
50 000
Översyn av läroplan för gymnasium och fackskola (LAG)...............
320 000
Läroplansutveckling inom olika ämnen och utbildningsområden . .
387 000
Läroplansutveckling inom lärarutbildningen......................................
135 000
3. Läromedelsutveckling ..................................................................................................
4 600 000
Behovsanalyser, utredningsarbete, kontakt- och konferensverksam
het m. m.................................................................................................
250 000
Försöksverksamhet .................................................................................
300 000
Produktutveckling ................................................................................... 3 850 000
Systematiserad läromedelsinformation.................................................
200 000
4. Utvecklingsarbete vid vissa skolor............................................................................
Stöd åt pedagogiska utvecklingsblock.................................................
325 000
Undervisning i klinik...............................................................................
20 000
Särskild specialundervisning i gymnastik............................................
5 000
Försöksvis tillämpning av VGL-metoden.............................................
2 000
Vissa försök vid lärarhögskolan i Uppsala
.............................
60 000
Viss verksamhet inom folkhögskolan och folkbildnings- och ung
domsorganisationerna ........................................................................
116 000
5. Övrigt pedagogiskt utvecklingsarbete........................................................................
Material för ADB-utbildning................................................................
89 000
Tryckningskostnader m. m.......................................................................
75 000
Oförutsedda undersöknings- och försöksbehov m. m..........................
336 000

528 000

500 000

6. Bidrag för utgivande av pedagogiska publikationer.................................................

100 000

Avrundning .........................................................................................................................

—150 000
16 000 000
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Överstyrelsen behandlar inledningsvis frågan om utvecklingsarbetets
allmänna inriktning och dess förändring. Härom konstaterar
överstyrelsen bl. a. att det för skolans förbättring nödvändiga utvecklingsarbetet
tidigare i första hand bedrivits inom skolväsendet med framför allt skolans egen
personal aktivt engagerad i arbetet. Verksamheten har från en ringa början ökat
i omfattning och samtidigt även i många avseenden ändrat karaktär under de se
naste åren. Ett antal undervisningsmetodiska forsknings- och utvecklingsprojekt
har sålunda pa överstyrelsens uppdrag startats vid pedagogiska forskningsinstitu
tioner. Projekten har som regel direkt samband med det fortlöpande läroplansarbetet. De inleds med målanalyser, varefter följer systematisk konstruktion och
utprövning av prototyper för inlärningsarrangemang, i vilka metod, materiel och
organisation integreras.
Det pedagogiska utvecklingsarbetet bör enligt skolöverstyrelsen organiseras i
huvudsakligen fyra verksamhetsformer, nämligen forsknings- och utvecklingsar
bete, läroplansutveckling, läromedelsutveckling och lärarledd försöksverksamhet
i olika skolor.
Beträffande dessa huvudformer av det pedagogiska utvecklingsarbetet redovisar
överstyrelsen följande synpunkter.
Den såsom forsknings- och utvecklingsarbete redovisade
verksamheten utförs på överstyrelsens uppdrag vid olika forskningsinstitutioner.
Ungefär hälften av projekten är förlagda till lärarhögskolornas pedagogiska institu
tioner. I övrigt bedrivs verksamheten vid universitetens pedagogiska eller psyko
logiska institutioner. Denna verksamhet har en mångskiftande karaktär. Ett anta!
projekt ägnas den centrala uppgiften att utveckla bättre metoder för skolans kvali
tetskontroll och att fortlöpande undersöka hur skolreformernas mål förverkligas
och hur de bör ändras. Andra projekt har till uppgift att belysa olika typer av sam
spel och social fostran i skolan. En relativt stor del av projekten har de senaste
åren inriktats på utarbetande av prototyper för s. k. metodsystem i olika skoläm
nen. Projekten innefattar i några fall -—- genom samarbete med läromedelsprodu
center — även direkta förberedelser för kommersiell framställning av metod- och
materielsystem.
Beträffande forsknings- och utvecklingsarbetets framtida utformning konstaterar
överstyrelsen att utbyggnaden av denna verksamhet på skolområdet har skett
under loppet av ett fåtal år. Det är därför enligt överstyrelsen svårt att ta bestämd
ställning till hur verksamheten bäst skall organiseras på något längre sikt.
Den verksamhet som faller under beteckningen läroplansutveckling
berör alla skolformer som tillhör skolöverstyrelsens ansvarsområde.
Beträffande det fortsatta arbetet med grundskolans läroplan hänvisar översty
relsen till sitt förslag angående översyn av läroplan för grundskolan. Sammanfatt
ningsvis bedöms det fortsatta läroplansarbetet med vissa därtill anknytande spe
cialprojekt kräva expertinsatser av ungefär samma omfattning som den genomförda
översynen.
För fackskolans del pågår en läroplansöversyn som beräknas närma sig slut
skedet under budgetåret 1969/70. En första översyn av centrala ämnen på gym
nasiets naturvetenskapliga och tekniska linjer kommer att slutföras under samma
budgetår. En mer omfattande översyn av gymnasiets läroplan avses börja budget
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året 1970/71. Beträffande yrkesskolans läroplaner pågår en planering av det läroplansarbete som föranleds av yrkesutbildningens reformering (prop. 1968: 140, SU
195, rskr 404).
Därutöver pågår resp. planeras ett antal läroplansprojekt avseende dels vissa
skolformer såsom specialskolan och särskolan, dels vissa utbildningsområden,
ämnen eller delar av ämnen.
Planeringen av det utvecklingsarbete som gäller läroplanerna bedrivs inom
skolöverstyrelsens undervisningsavdelningar i stor utsträckning såsom interna pro
jekt bekostade ur förevarande anslag. På sikt bedömer överstyrelsen som nöd
vändigt att dels avsätta större permanenta personalresurser för vad överstyrelsen
med en sammanfattande term kallar den kvalitativa skolplaneringen, dels ut
veckla och tillämpa mer stringenta metoder för de behovsanalyser, målanalyser,
måldefinitioner m. m. som ingår i detta planeringsarbete. Tills vidare tillämpar
överstyrelsen emellertid den ordningen, att pedagogiska arbetsgrupper inrättas för
ett kontinuerligt arbete med förnyelse, utveckling och precisering av läroplaner
och kursplaner.
Utvecklingsarbetet inom området läromedelsutveckling indelas av
skolöverstyrelsen i behovsanalyser m.m., försöksverksamhet, produktutveckling
och systematiserad läromedelsinformation. I fråga om produktutvecklingen uttalar
överstyrelsen att ett flertal läromedelsprojekt, av vilka en del är baserade på ett
forsknings- och utvecklingsarbete avseende mer omfattande material- och metod
system, nu är mogna att föras över i produktion. Utformningen av samarbetet
mellan överstyrelsen och läromedelsproducenterna får bli beroende av efter hand
vunna erfarenheter. I stort redovisar överstyrelsen emellertid den uppfattningen
att det produkt- och systemutvecklingsarbete som kan härledas ur läroplanerna
bör styras av en organisatorisk planering från överstyrelsens sida men i övrigt
huvudsakligen läggas på läromedelsproducenterna.
En intensifierad produktutveckling bör enligt överstyrelsens uppfattning komma
till stånd inom samtliga skolformer liksom inom lärarutbildningen. Utvecklings
arbetet måste nära samordnas med pågående läroplansarbete.
Den lärarledda försöksverksamheten i olika skolor
är en form av pedagogiskt utvecklingsarbete varigenom man på ett konstruktivt
sätt kan dels ta till vara den betydande yrkesskicklighet och samlade erfarenhet
som finns i lärarkåren, dels på olika sätt stimulera och tillvarata lärarnas intresse
för förbättringar av metoder och läromedel. Försök och experiment bör alltmer bli
en integrerad del av varje skolledares och lärares —- och varje elevs — skolarbete.
Även Tfortsättningen bör betydande resurser avdelas för statligt stöd till lärarledd
försöksverksamhet, t. ex. i de former som numera förekommer inom de i kom
munal regi bedrivna s. k. utvecklingsblocken. Innevarande budgetår finns fem
sådana block och överstyrelsen räknar med ytterligare ett nästa budgetår.
Överstyrelsen redogör för hur överstyrelsen ser på samordningen och
arbetsfördelningen mellan olika aktiviteter inom det av överstyrelsen
ledda pedagogiska utvecklingsarbetet samt mellan olika projekt inom detta arbete
och sådana projekt som drivs av andra myndigheter och institutioner.
För att förbättra planeringen görs fr. o. m. budgetåret 1967/68 en preciserad
projektredovisning innefattande syfte, väntade resultat på kort och lång sikt, sätt
för genomförande och utförande i praktisk tillämpning, tidsplan, kostnader och
samband med andra projekt inom och utom överstyrelsen. Härigenom erhålls goda
möjligheter till en effektiv projektsamordning.
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Det utvecklingsarbete som drivs av andra myndigheter och institutioner och
med vilket en samordning av överstyrelsens verksamhet bedöms som särskilt
angelägen är det som bedrivs av universitetskanslersämbetets universitetspedagogiska utredning samt av kommittén för tv och radio i utbildningen (TRU). Sam
arbetet med dessa organ är väl utvecklat.
Mer långsiktiga åtgärder för en bättre planering och samordning av skolans
utvecklingsarbete måste enligt överstyrelsen framför allt grundas på fortsatta
överväganden om en utvidgning av utvecklingsarbetet till att aktivt engagera olika
produktionsföretag. Om en för undervisningsområdet önskvärd produktutveckling
skall kunna åstadkommas hos läromedelsföretagen, krävs enligt överstyrelsen att
man uppnår en arbetsfördelning och samverkan mellan olika intressenter inom
ramen för en i princip sammanhållen projektverksamhet.
Beträffande skolöverstyrelsens närmare motiveringar tillåter jag mig att hänvisa
till handlingarna i ärendet.
Läromedelsutredningen har med skrivelse den 30 augusti 1968 överlämnat sitt
andra betänkande Läromedel för specialundervisning (SOU 1968: 36). I betän
kandet redovisar utredningen bl. a. en kartläggning av läromedelsbehovet inom
specialundervisningens olika sektorer. Vidare belyses hur vanliga läromedel genom
modifieringar kan göras användbara för handikappade elever. Framställningen av
läromedel för dessa elever bör intensifieras och ökade resurser ställas till förfo
gande för ändamålet. Utredningen har funnit att de olika handikappgruppernas
läromedelsfrågor i regel bedömts isolerat från motsvarande frågor inom vanlig
undervisning. Enligt utredningens mening är en samlad bedömning av hela läro
medelsområdet önskvärd. Utredningen föreslår som en temporär åtgärd att en
central försöksledning utses av Kungl. Maj:t med uppgift att under en fyraårs
period främja utveckling och produktion av läromedel för specialskolan, särskolan
och övriga former av specialundervisning. Försöksledningen avses arbeta i nära
anslutning till skolöverstyrelsen och i samverkan med bl. a. läromedelscentralerna,
läromedelsproducenterna, TRU-kommittén samt Sveriges Radios skolprogramav
delning. Arbetet skall ges en uttalat praktisk inriktning samt avse läromedel för
syn- och hörselskadade, rörelsehindrade och övriga handikappade elever på samt
liga utbildningsnivåer. Kostnaden för läromedelsproduktionen bör bäras på samma
sätt som i fråga om vanliga läromedel. Försöksledningen bör dock i enstaka fall
kunna överta vissa engångskostnader för att därmed utjämna mer extrema pris
variationer. Kostnaderna för verksamheten beräknas till genomsnittligt 500 000
kr. per budgetår eller sammanlagt 2 milj. kr. för budgetåren 1969/70—1972/73.
Utredningen föreslår, att medel härför anvisas under förevarande anslag.
Yttranden över betänkandet har avgetts av riksrevisionsverket, statskontoret
och skolöverstyrelsen, som hört lärarhögskolorna i Stockholm, Malmö och Göte
borg, Tomtebodaskolan, Birgittaskolan samt rikscentralen för pedagogiska hjälp
medel åt rörelsehindrade elever. Vidare har yttranden avgetts av universitets
kanslersämbetet, socialstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen, handikapputredningen,
7 — Bihang till riksdagens protokoll 1969.

1 samt.
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handikappinstitutet, yrkesutbildningsberedningen, pedagogikutredningen, statens
handikappråd, statens läroboksnämnd och kommittén för tv och radio i utbild
ningen (TRU-kommittén) samt Sveriges Radio, Svenska kommunförbundet, Svens
ka landstingsförbundet, Föreningen svenska skolproducenter, Tjänstemännens cen
tralorganisation (TCO), Sveriges akademikers centralorganisation (SACO), Lands
organisationen i Sverige (LO), Sveriges elevers centralorganisation (SECO), Sveri
ges folkhögskolelevers förbund, Sveriges förenade studentkårer (SFS), dåvarande
Målsmännens riksförbund samt Hörselfrämjandets riksförbund.
Samtliga remissinstanser ansluter sig till läromedelsutredningens förslag om
intensifierad verksamhet och ökade resurser för att främja utveckling och produk
tion av läromedel för specialundervisningen. Flertalet remissinstanser ställer sig
också positiva till upprättandet av en temporär central försöksledning. Praktiskt
taget samtliga understryker vikten av samverkan mellan pågående aktiviteter inom
läromedels- och handikappområdet. Förslaget om en central försöksledning av
styrks av arbetsmarknadsstyrelsen, skolöverstyrelsen, universitetskanslersämbetet,
handikappinstitutet, pedagogikutredningen och TRU-kommittén. Huvudparten av
dem anser att de ökade resurserna i stället bör ställas till skolöverstyrelsens för
fogande.
Departementschefen
Pedagogiskt utvecklingsarbete är en avgörande förutsättning för ett framgångs
rikt reformarbete. Betydelsen härav har senast framhållits såväl i prop. 1968: 129
angående revidering av läroplan för grundskolan som i prop. 1968: 140 angående
riktlinjer för det frivilliga skolväsendet. Under de senaste åren har därför det
pedagogiska utvecklingsarbetet prioriterats vid anslagsavvägningen. För nästa bud
getår föreslås en ytterligare ökning av de båda anslagen för pedagogiskt utveck
lingsarbete inom skolväsendet och den högre utbildningen med sammanlagt ca
4,1 milj. kr. (frånräknat lönekostnadspålägg).
På skolans område har den ökade satsningen på pedagogiskt utvecklingsarbete,
såsom framgår av skolöverstyrelsens redogörelse, medfört en starkare inriktning
på större forsknings- och utvecklingsprojekt förlagda till pedagogiska forsknings
institutioner. Denna form av pedagogiskt utvecklingsarbete har stor betydelse
som underlag för genomförandet av skolreformerna i inre mening och har nära
samband med de andra huvudformer av utvecklingsarbete som överstyrelsen
betecknar läroplansutveckling och läromedelsutveckling. Sambandet mellan dessa
aktiviteter nödvändiggör en noggrann fortlöpande samplanering av verksamheten.
Jag noterar med tillfredsställelse den vikt som överstyrelsen fäster vid detta krav.
Den växande betydelsen av ett till pedagogiska forskningsinstitutioner knutet
forsknings- och utvecklingsarbete minskar inte betydelsen av försöksverksamhet i
skolväsendet. Konsekvensen av de nyligen fattade reformbesluten måste tvärtom bli
att denna form av pedagogiskt utvecklingsarbete får en central betydelse. Jag vill
erinra om de anordningar i form av s. k. resurstimmar, fritt valt arbete, jämkningsmöjligheter inom timplanen m. m. som innefattas i den beslutade läroplanen
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för grundskolan. Om dessa anordningar skall bli av det värde man har avsett
är i hög grad beroende av intresset på fältet för att utveckla och förbättra skolans
verksamhet. Utvecklingsarbete i vid mening bör alltså vara ett naturligt inslag i
skolans vardag. Det sagda begränsar sig inte till de nämnda exemplen. Jag be
höver endast antyda sådana olika områden som skoldemokrati, internationalise
ring av läroplanerna, utprövning av nya läromedel och arbetsområdesmetodik för
att klargöra att behovet av en lokal försöksverksamhet framdeles kommer att vara
stort, inte bara inom grundskolan utan i lika hög grad inom det frivilliga skolvä
sendet.
För att detta arbete skall bli till nytta för hela skolväsendet inberäknat vuxen
utbildningen krävs emellertid insatser för att samordna arbetet och tillvarata dess
resultat. Detta är en angelägen uppgift för skolöverstyrelsen. Även lärarhögskolorna
har i detta avseende viktiga uppgifter som knyter an såväl till deras forsknings- och
utvecklingsverksamhet som till den grundutbildning och fortbildning de bedriver.
Det pedagogiska utvecklingsarbetet, bedrivet i de olika huvudformer som jag
nyss behandlat, har flera huvudsyften som dock förenas i den centrala uppgiften
att ge underlag för ett förverkligande och en omprövning av de övergripande målen
för skolan. En uppfattning härom ger de tidigare nämnda förslagen om reforme
ring av grundskolan resp. det frivilliga skolväsendet. Jag vill erinra om den stora
betydelse som jag lagt vid ett utvecklingsarbete inriktat på frågorna om arbetstrivsel, elevvård och skoldemokrati, frågor som enligt vad jag betonat inte bara
gäller förutsättningar för skolans verksamhet utan också viktiga mål för denna.
Vidare bör framhållas de förändrade krav i pedagogiskt-metodiskt och inre-organisatoriskt avseende, som såväl grundskolan som yrkesutbildningen i deras nya
former ställer. Stora utvecklingsinsatser krävs för att uppfylla läroplanens individualiseringskrav, markerat både av önskemålen att tillvarata begåvningar och
av det angelägna i att främja utvecklingen av de elever som har svårigheter i sitt
skolarbete. Ytterligare ett viktigt huvudsyfte med utvecklingsarbetet är en rationa
lisering av skolans verksamhet.
De stora anspråken på pedagogiskt utvecklingsarbete ställer krav på en nog
grann prioritering mellan olika syften, olika verksamhetsformer och olika projekt.
Betydande uppmärksamhet måste också ägnas en fortlöpande kontroll av pågående
utvecklingsarbete och dess resultat.
Den växande omfattningen av det pedagogiska utvecklingsarbetet för med sig
organisatoriska problem som det är angeläget att bemästra. Hit hör bl. a. de samarbets- och arbetsfördelningsproblem som kommenterades i föregående års statsverksproposition (prop. 1968: 1 bil. 10 s. 158) och som skolöverstyrelsen lämnat
en redogörelse för i anslagsframställningen för budgetåret 1969/70. Härav fram
går att former etablerats för samverkan mellan överstyrelsen och de andra myndig
heter m. fl. som bedriver pedagogiskt utvecklingsarbete. Samtidigt framgår att
överstyrelsen anser nödvändigt att ompröva det pedagogiska utvecklingsarbetets
organisation på längre sikt och att ett av de mer komplicerade problemen därvid
lag är läromedelsproducenternas roll i detta arbete. Jag finner i likhet med över
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styrelsen den långsiktiga utformningen av ifrågavarande verksamhet innefatta både
viktiga och svåröverskådliga problem. Dessa är emellertid enligt min mening av
den arten att förslag till riktlinjer för lösning av dem bör underställas Kungl. Maj:t.
Jag delar läromedelsutredningens uppfattning att utvecklingen och produktionen
av läromedel för specialundervisningen måste intensifieras och ges ökade resurser.
Denna uppfattning har också redovisats av samtliga remissinstanser. Remiss
instanserna har också framhållit betydelsen av att insatserna på läromedelsområdet
för handikappade elever samordnas med övrig verksamhet på läromedelsområdet.
För egen del vill jag understryka vikten av en sådan samordning. Jag är därför
inte beredd att tillstyrka att en fristående central försöksledning tillsätts av Kungl.
Maj:t för att temporärt leda arbetet med läromedelsutveckling m. m. för handi
kappade. Jag förordar i stället, att ökade resurser ställs till skolöverstyrelsens för
fogande. Överstyrelsen bör härigenom kunna exempelvis knyta experter till verket
och även bekosta den läromedelscentral för hörselskadade som överstyrelsen före
slagit under anslaget Specialskolan m. m.: Utrustning m. m. Jag beräknar i enlig
het med läromedelsutredningens förslag sammanlagt ca 500 000 kr. för här av
sedda ändamål för budgetåret 1969/70.
Mot bakgrund av vad jag anfört i det föregående har jag ansett en ökning av
detta anslag mycket angelägen vid den avvägning mellan olika ändamål som skett
inom det medelsutrymme som kunnat ställas till förfogande för utbildningsända
mål.
Jag förordar att anslaget höjs med 4 040 000 kr., varav 1 400 000 kr. för lönekostnadspålägg, och hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Pedagogiskt utvecklingsarbete inom skolväsendet för
budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 13 650 000
kr.
D 7. Information om skolreformerna

1967/68 Utgift .............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag...........

513 895
380 000
780 000

Reservation

......................

137 754

Skolöverstyrelsen
Det beräknade medelsbehovet för information avser följande.
Grundskolan (nu 180 000 kr.) ........................................................................
Gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan (nu 200 000 kr.)..........................
Vuxenutbildningen (nytt ändamål) ................................................................
Lärarutbildningen (nytt ändamål) ....................................................................

780 000
700 000
50 000
40 000
1 570 000

Det anslagsbelopp om 180 000 kr. som under de senaste fem budgetåren anvi
sats för information om grundskolan har till större delen använts för information
genom länsskolnämndema i samverkan med kommunerna, föräldraföreningarnas
länsorganisationer samt folkbildnings- och arbetsmarknadsorganisationerna.
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Införandet av en ny läroplan för grundskolan förutsätter en omfattande infor
mationsverksamhet. Centralt informationsmaterial måste utarbetas. Informations
konferenser måste anordnas såväl centralt som regionalt. Behovet av personal för
att centralt utforma och leda denna omfattande informationskampanj skall enligt
föreliggande plan i huvudsak tillgodoses genom att överstyrelsen köper informa
tionstjänster utifrån. För det första året av en över tre år utlagd informationsplan
beräknar överstyrelsen kostnaderna till 600 000 kr. utöver det belopp om 180 000
kr. som nu står till förfogande.
I fråga om gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan föreligger enligt överstyrelsens
mening alltjämt behov av information framför allt till företagsledare och arbetsle
dare om fackskolan. Härtill kommer det behov av en särskild informationsverk
samhet som föranleds av den föreslagna reformeringen av yrkesutbildningen och
sammanförandet av gymnasium, fackskola och yrkesskola till en skolform. Denna
informationsverksamhet bör utformas på i huvudsak samma sätt som informa
tionen om grundskolan. Kostnaderna beräknas för budgetåret 1969/70 till 500 000
kr. utöver det belopp om 200 000 kr. som nu står till förfogande.
Genom det stora antal förfrågningar som riktats till skolöverstyrelsen har det
framgått att informationsverksamhet är nödvändig även i fråga om vuxenutbild
ningen. Bl. a. bör särskild information ges till massmedia och översiktligt informationsmateriel utarbetas för gratisdistribution. Kostnaderna beräknas till samman
lagt 50 000 kr. för budgetåret 1969/70.
Beträffande den nya lärarutbildningen bör en informationsbroschyr utarbetas
och distribueras till de gymnasiala skolorna. Vidare bör en särskild konferens an
ordnas för journalister. Sammanlagt beräknas kostnaderna till 40 000 kr. för bud
getåret 1969/70.
Departementschefen
Information om utbildningsväsendet är alltid nödvändig. I nuvarande reform
skede är det särskilt angeläget med en information som sprider kunskap om be
slutade förändringar.
Med informationen, som måste rikta sig till dem som arbetar inom skolväsen
det, de utbildningssökande och hemmen samt avnämarna, tillgodoses många syf
ten. Den är studievägledande. Den ger kunskap om skolans mål, innehåll, orga
nisation och arbetsformer. Den skapar vidare en mottagarberedskap på arbets
marknaden och i de utbildningsanstalter, till vilka eleverna senare söker sig.
De reformer på den obligatoriska skolans och det frivilliga skolväsendets om
råden som beslutats av 1968 års riksdag kräver ökade informationsinsatser.
Beträffande de beslutade förändringarna av grundskolans läroplan avser jag att
i annat sammanhang föreslå Kung], Maj:t att hos riksdagen hemställa om medel
på tilläggsstat för innevarande budgetår för att påbörja förberedelserna för en in
formationsverksamhet. Med hänsyn härtill och till möjligheterna att i informationen
utnyttja befintliga resurser, framför allt själva skolorganisationen, räknar jag i detta
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sammanhang med en ökning av beloppet för information om grundskolan med
200 000 kr. i förhållande till motsvarande belopp för innevarande budgetår. För
detta ändamål skulle således totalt 380 000 kr. stå till förfogande under nästa bud
getår.
Även reformeringen av det frivilliga skolväsendet kräver en omfattande informa
tion. För nästa budgetår beräknar jag för detta ändamål 400 000 kr., vilket be
lopp med 200 000 kr. överstiger det som innevarande budgetår står till förfogande
för motsvarande ändamål. I det beräknade medelsbehovet har jag inkluderat medel
för information om vuxenutbildningen. Jag vill vidare hänvisa till att jag under
anslaget Viss utbildning via radio och television m. m. även beräknat medel för
viss information om vuxenutbildningen.
I övrigt finner jag att informationsbehovet bör tillgodoses via arbetsmarknads
styrelsen och dess organ, bl. a. i fråga om olika slag av lärarutbildning.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Information om skolreformerna för budgetåret 1969/70
anvisa ett reservationsanslag av 780 000 kr.
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c) Det obligatoriska skolväsendet m. m.
D 8. Bidrag till driften av grundskolor m. m.

1967/68 Utgift
... 2 048 621 894
1968/69 Anslag
.. 2 100 000 000
1969/70 Förslag
. . 2 770 000 000
Enligt kungörelsen den 19 december 1958 (nr 665) om statsbidrag till drift
kostnader för det allmänna skolväsendet (omtryck 1962:478, ändrad senast
1968: 644) utgår allmänt driftbidrag till kommunernas kostnader för dels obliga
toriska skolor, dels högre kommunala skolor. I kungörelsen regleras också stats
bidragen till kostnaderna för avlöning av skoldirektör.
Bidragsunderlaget för de allmänna driftbidragen och för statsbidraget till kost
naderna för avlöning av skoldirektör beräknas enligt vissa schematiska regler samt
utgörs i huvudsak av årslönebeloppen för tjänster som inrättats i föreskriven ord
ning. Det allmänna driftbidraget för obligatoriska skolor motsvarar bidragsunderlagets belopp efter avdrag av en mindre kommunandel. Det allmänna driftbidraget
för högre kommunala skolor utgår med 78 % av bidragsunderlaget och stats
bidrag för avlöning av skoldirektör med 79 % av bidragsunderlaget.
Ur förevarande anslag ersätts i första hand kostnaderna för driftbidrag till ob
ligatoriska skolor och praktisk lärarutbildning vid dessa skolor utom vissa tjänstgöringstillägg samt för statsbidrag till kostnaderna för avlöning av skoldirektör.
De för inbyggd realskollinje i folkskolan och inbyggd korrespondensrealskollinje
utgående statsbidragen, vilka i huvudsak beräknas enligt de grunder som gäller
för driftbidrag för högre kommunal skola, bekostas också ur detta anslag. Anslaget
belastas vidare med vissa kostnader för reseersättningar samt med kostnader för
statsbidrag till avgifter för allmän tilläggspension. Slutligen utgår ur anslaget vissa
bidrag till enskilda skolor.
Skolorganisationens omfattning
Totala antalet elever inom det obligatoriska skolväsendet uppgår läsåret 1968/
69 till ca 919 000 och beräknas öka till ca 931 000 läsåret 1969/70. Grundskola
är läsåret 1968/69 införd i årskurserna 1—5 i samtliga kommuner. Följande sam
manställning visar antalet elever, uttryckt i procent av årskullen, i grundskolans
årskurser 5—9 läsåren 1966/67—1972/73.
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Läsår/Åk

1966/67
1967/68
1968/69
1969/70
1970/71
1971/72
1972/73

...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................

5

6

7

8

9

95,0
97,5

87,8
96,9
98,0

84,6
90,8
97,5
98,7

74,9
84,1
90,8
98,1
98,8

61,0
74,6
83,6
90,3
98,0
98,5

100
100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100

100
100

100

I prop. 1966: 1 (bil. 10 s. 226) framhölls att den genomsnittliga klasstorleken i
grundskolan blivit väsentligt lägre än vad skolberedningen beräknat, vilket med
fört ökat behov av lokaler och lärare. Åtgärder borde därför vidtas för att åstad
komma en mer ändamålsenlig organisation och därmed sänka kraven på läraroch lokalresurser. Skolöverstyrelsen utfärdade med anledning härav åren 1966 och
1967 anvisningar för att åstadkomma en anpassning till de av skolberedningen be
räknade klassmedeltalen. Samtidigt infordrades uppgifter om länsskolnämndernas
klassanordningsbeslut för vanliga klasser av a- och A-typ i berörda årskurser.
Den nedåtgående trenden från 1960-talets början har brutits. För årskurs 4 är
dock den genomsnittliga klasstorleken alltjämt avsevärt lägre än vad skolbered
ningen beräknat. Överstyrelsen har föreskrivit att fjolårets anvisningar skall äga
utsträckt tillämpning även läsåret 1968/69. För årskurs 9 har överstyrelsen före
skrivit att organisationen i fråga om bl. a. fördelningen av linjer på skolenheter och
samläsningsmöjligheter skall utformas så att onödigt resurskrävande anordningar
undviks.
I skolöverstyrelsens långtidsbedömning för budgetåren 1969/70—1973/74 re
dovisas följande beräkning av antalet elever och klasser inom det obligatoriska skol
väsendet.
Elever ... . .
Klasser ..

1967/68
906 900
42 333

1968/69
919 700
42 324

1969/70
931 200
42 475

1970/71
950 000
43 040

1971/72
971 400
43 872

1972/73
989 300
43 783

1973/74
1 006 500
44 484

Vid sin beräkning har överstyrelsen utgått från att det genomsnittliga antalet
elever per klass inom olika årskurser efter hand anpassas till de medeltal, som skol
beredningen räknade med. Beträffande årskurs 9 räknar överstyrelsen med ett
större utnyttjande av samläsningsmöjligheterna. I övrigt har överstyrelsen förut
satt bl. a. att den reviderade läroplanen för grundskolan successivt införs fr. o. m.
läsåret 1970/71.
Överstyrelsens beräkning av antalet rektors- och lärartjänster framgår av nedan
stående sammanställning. Fr. o. m. läsåret 1968/69 ingår Up-tjänster för den prak
tiska lärarutbildningen i antalet lärartjänster.
Tjänster
Rektorer .....................................................
Studierektorer ..........................................
Lärare .........................................................
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1966/67

1967/68

1968/69

1969/70

1 447
640
54 093

of.
+ 59
+ 945

of.
+
10
+1 128

— 94
+ 21
+516

56180

+1004

+1 138

+443
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Samverkan i skolan
I prop. 1968: 129 angående revidering av läroplan för grundskolan betonades
den centrala betydelse som frågorna om arbetstrivsel, demokrati och elevvård i
skolorna har för att skolans målsättning skall förverkligas. I det sammanhanget re
dovisades de riktlinjer för överstyrelsens arbete med dessa frågor som Kungl. Maj:t
meddelat den 17 maj 1968. Enligt dessa riktlinjer borde arbetet på att främja
goda arbetsförhållanden i skolorna huvudsakligen ta sikte på tre områden, näm
ligen arbetssituationen och arbetstrivseln, elevvården samt problem som samman
hänger med skoldemokratin.
Skolöverstyrelsen understryker i inledningen till sin anslagsframställning för bud
getåret 1969/70 att samverkan i skolan eller skoldemokrati är en miljöfaktor som
inte främst kommer till uttryck i organisatoriska system eller vid sammanträden.
Samverkan eller skoldemokrati måste ständigt märkas och bli en arbetsmetod.
Emellertid kan samverkan mellan dem som arbetar i skolan påverkas och stimuleras
genom anordningar som gör det möjligt för alla att uppleva delaktighet och medan
svar i skolans verksamhet.
Ett systematiskt utredningsarbete har påbörjats för att klarlägga behov, möjlig
heter och former för samverkan i skolan. För detta arbete tillsatte skolöverstyrelsen
våren 1968 en utredningsgrupp. I gruppen som benämns Utredningsgruppen för
samverkan i skolan (SISK) ingår representanter för organisationer som företräder
elever, skolledare, lärare, ekonomipersonal, skolsocial personal, lokala huvudmän,
föräldrar och skolöverstyrelsen.
Arbetet inom SISK inriktas först på kartläggning och analys av rådande förhål
landen. I förening med en genomgång av forskningsresultat från områden av värde
för verksamheten beräknas detta snabbt kunna leda till förslag om praktiska åtgär
der. Vissa problem torde emellertid behöva belysas genom forsknings- och utveck
lingsarbete som initieras av SISK. Som exempel härpå nämns arbetsmetodernas,
läromedlens och stoffurvalets inverkan på arbetstrivseln och skoldemokratin samt
nya former för elevernas medinflytande och medansvar i skolan. SISK räknar med
att det vid sidan av det mera långsiktiga programmet skall vara möjligt att snabbt
föreslå åtgärder som omedelbart kan prövas.
Under skolåret 1968/69 koncentreras arbetet huvudsakligen kring följande upp
gifter.
En analys av samarbetsnämndens konstruktion och funktion genomförs liksom
ett studium av initiativ som tagits för att förbättra samarbetsnämnden. Arbetet av
ses utmynna i förslag till en om möjligt förbättrad utformning av samarbetsnämn
den och dess verksamhet.
Vid Eiraskolan i Stockholm har under föregående år pågått ett försök som rör
fostran till demokrati. Försöket stöds av SISK bl. a. genom medverkan av psykologisk-sociologisk expertis. Försöket är upplagt så att material senare skall kunna
ställas till förfogande för en utvidgad försöksverksamhet på området under nästa
skolår.
7* — Bihang till riksdagens protokoll 1969.

1 samt.

Nr 1 Bil. 10
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Ett tjugotal lokala arbetsgrupper, som representerar alla berörda parter i en sko
la, kommer att bildas med uppgift att dels fixera och registrera brister i skolans
verksamhet, dels diskutera och komma med uppslag till lösningar av problemen.
En katalogisering av spontana initiativ att förbättra förhållandena i skolan har
påbörjats. Det föreligger rapporter över praktiska åtgärder som redan vidtagits.
Materialet kan i form av rekommendationer presenteras för skolorna redan under
det kommande skolåret.
Möjligheterna att anordna försök med ett experimentgymnasium, där elever
nas medinflytande blir avsevärt större än i det nuvarande gymnasiet, skall disku
teras.
Med anledning av en av skolöverstyrelsen gjord framställning har Kungl. Maj:t
den 8 november 1968 medgett att under läsåret 1968/69 uppgifter som ankommer
på rektor vid Eiraskolan i Stockholm skall — med motsvarande befrielse för rektor
vid skolan — fullgöras av en särskild nämnd. Nämnden får dock inte fullgöra
uppgifter som delegerats till rektor enligt 15 § skollagen. Denna försöksverksamhet
bedrivs under skolöverstyrelsens ledning och tillsyn. Närmare bestämmelser med
delas också av överstyrelsen. I nämnden skall ingå anställda tillhörande skilda
personalgrupper vid Eiraskolan, elever och föräldrar. Avsikten är att förutsättnings
löst pröva nämndens organisation och funktion.
Anslagsberäkning
Beräknad ändring 1969/70
SkolöverDepartementsstyrelsen
chefen

1968/69

Anslag

2 100 000 000

+ 680000 000

+670 000 000

Den av skolöverstyrelsen föreslagna uppräkningen hänför sig till följande ända
mål.
1.
2.
3.
4.

Lärarlönebidrag m. m....................................
Bidrag till korrespondensrealskolor ...........
Ersättning för flyttningskostnad och resor
Bidrag till svensk undervisning i utlandet
m. m..................................................................
5. Bidrag till estniska grundskolor...................
6. Bidrag till Kristofferskolan i Stockholm ..
7. Bidrag till Hillelskolan i Stockholm...........

Anvisat för
1968/69

Förändring
till 1969/70

2 096 110 000
275 000
300 000

+ 679 200 000
205 000
of.

1 760 000
335 000
1 000 000
220 000

2 100 000 000
Avrundat

+
+
+

510 000
20 000

157 000
5 000

+ 679 647 000

+ 680 000 000

Av överstyrelsens framställning inhämtas bl. a.
1. Lärarlönebidrag m. m. Posten kommer enligt gällande bidragsregler att un
der budgetåret 1969/70 belastas med bl. a. dels slutreglering av lärarlönebidraget
avseende redovisningsåret 1968/69, dels förskott på bidraget för budgetåret
1969/70, vilket motsvarar 90 % av lärarlönebidraget för redovisningsåret 1968/69.
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Kostnaderna för slutregleringen för budgetåret 1968/69 är lika med skillnaden
mellan det statsbidrag som slutligt belöper på detta budgetår och det under
samma budgetår utbetalade förskottet, vilket i sin tur motsvarar 90 % av lärarlönebidraget avseende redovisningsåret 1967/68. För beräkningen av anslagsbehovet
för budgetåret 1969/70 måste en uppskattning göras av lärarlönebidraget avseen
de redovisningsåren 1967/68 och 1968/69 på grundval av de senaste kända fak
tiska bidragskostnaderna, nämligen för redovisningsåret 1966/67. Enligt från länsskolnämnderna inhämtade uppgifter uppgick lärarlönebidraget, inklusive stats
bidraget till inbyggda realskollinjer och skoldirektörer, avseende redovisningsåret
1966/67 till 1 703,3 milj. kr. Årslönebeloppet för motsvarande ändamål uppgick
enligt samma uppgifter till 1 732,4 milj. kr. för redovisningsåret 1966/67.
Överstyrelsens beräkningar av årslönebelopp och lärarlönebidrag framgår av föl
jande sammanställning. (Beloppen anges i milj. kr.)

Enligt länsskolnämndernas uppgifter för budgetåret 1966/67
Löneomräkning ............................................................................
Ökning av antalet lärare och rektorer till 1967/68 ...............
Huvudlärararvoden ......................................................................

Årslöne
belopp
1 732,4
105,4
51,3
28,0

Lärarlöne
bidrag
1 703,3
115,8
50,7
28,0

Summa för budgetåret 1967/68 .................................................
Löneomräkning ............................................................................
Ökning av antalet lärare och rektorer till 1968/69 m. m.
Summa för budgetåret 1968/69 .................................................

1 917,1
147,9
71,1
2 136,1

1 897,8
147,9
70,4
2 116,1

Med utgångspunkt i de sålunda beräknade årslönebeloppen och lärarlönebidragen samt med beaktande av kostnader för statsbidrag till avgifter för allmän tillläggspension och för lönekostnadspålägg i övrigt, inberäknat statsbidrag till allmän
arbetsgivaravgift, beräknar överstyrelsen medelsbehovet under punkten 1 enligt
följande. (Beloppen anges i milj. kr.)
Förskott på lärarlönebidraget...................................................................................
Slutreglering av bidraget för 1968/69 ....................................................................
Statsbidrag till ATP-avgifter (6,6 % av bidragsunderlaget för 1968/69)___
Lönekostnadspålägg (14,4 % av bidragsunderlaget för 1968/69) ...................
Statsbidrag till lekskolkurser för finskspråkiga barn i Norrbottens län, under
visning på grundskolnivå för vuxna, personell assistans åt handikappade ele
ver m. m........................................................................................................................
Tillägg för reformer ..................................................................................................

j 904 5
408 1
141 0
307’e
41
1q’q

2 775,3

Det ökade medelsbehovet till lärarlönebidrag m. m. uppgår alltså till (2 775,3__
2 096,1=) 679,2 milj. kr.
Sedan år 1944 anordnas i ett tiotal av de tvåspråkiga kommunerna i Norrbottens
län lekskolkurser för finskspråkiga barn. Kurserna pågår tre
till fyra veckor under sommaren och är avsedda för barn som skall börja i grund
skolan efterföljande höst. Kurserna har varit värdefulla som allmän och språklig
förberedelse för skolgången. Kurstiden anses dock vara för kort. Skolöverstyrelsen
har övervägt möjligheten att ersätta lekskolkurserna med särskilda frivilliga lek
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skolor men funnit en sådan lekskolorganisation mindre lämplig med hänsyn till
de långa dagliga resor som då blir nödvändiga för flertalet barn. Nuvarande organi
sation bör därför tills vidare bibehållas men bidraget föreslås höjt från 800 kr. till
1 200 kr. per kurs.
Ur anslaget bekostas bl. a. undervisning på grundskolnivå av
vuxna, som inflyttat till Sverige och som före sin ankomst till landet fått ringa
eller ingen undervisning. Det finns emellertid även i Sverige födda ungdomar och
vuxna som behöver grundläggande undervisning, företrädesvis i läsning och skriv
ning. Bland dessa finns sådana som på grund av handikapp eller sociala förhållan
den inte deltagit i någon skolundervisning eller som fullgjort sin skolgång endast
delvis. Vidare finns bland dem personer, som på grund av sjukdom eller trafikskada
förlorat förmågan att t. ex. läsa. Skolöverstyrelsen föreslår, att vad som gäller om
undervisning av vuxna som inflyttat till Sverige skall få tillämpning även på vuxna
som är födda här i landet. Då det är fråga om ett mycket litet antal personer anser
överstyrelsen ej nödvändigt att beräkna särskilda medel för ändamålet.
Från anslaget får — efter skolöverstyrelsens prövning i varje särskilt fall — be
stridas kostnader för personell assistans åt handikappade ele
ver i obligatoriska skolor. Överstyrelsen redovisar i sin anslagsframställning er
farenheterna av verksamheten under höstterminen 1967. Under denna korta verk
samhetstid hade personell assistans med bidrag av statsmedel kunnat ges elever såväl
i vanliga klasser som i specialklasser i grundskolan. Samtliga dessa elever var rörel
sehindrade. Bidragen hade i de flesta fallen utgått efter direkt kontakt med skolkonsulenten för undervisning av rörelsehindrade elever. Överstyrelsen räknar med
att verksamheten kommer att öka.
Av överstyrelsens motiveringar beträffande medelsbehovet för skilda ändamål
framgår i övrigt bl. a.
2. Bidrag till korrespondensskolor. Korrespondensrealskolorna i Amnehärad,
Säfsnäs, Sårna, Tännäs och Vittangi kommer att vara helt avvecldade med utgången
av budgetåret 1968/69.
Korrespondensrealskolan i Björkvik, som arbetat under speciella betingelser, har
alltsedan budgetåret 1953/54 fått visst statsbidrag, fr. o. m. budgetåret 1963/64
med 70 000 kr. varje budgetår. Skolans rektor har hemställt om oförändrat bidrag
även budgetåret 1969/70. Med hänsyn till att de elever som påbörjat studierna
också bör kunna fullfölja dem fram till realexamen tillstyrker överstyrelsen oför
ändrat bidragsbelopp, trots att elevantalet minskat på grund av skolans successiva
avveckling. Skolan skall vara helt avvecklad med utgången av budgetåret 1969/70.
Det sammanlagda medelsbehovet under denna punkt beräknas alltså till 70 000
kr.
3. Ersättning för flyttningskostnad och resor. Statsmedel till ifrågavarande er
sättningar utgår enligt kungörelsen den 21 december 1962 (nr 696) om statsver
kets bestridande av vissa kostnader på skolväsendets område (ändrad senast
1967: 111). Överstyrelsen uppskattar medelsbehovet till oförändrat 300 000 kr.
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4. Ur posten till bidrag till svensk undervisning i utlandet utgår statsbidrag
bl. a. till kostnader för lärarlöner enligt kungörelsen den 6 juni 1968 (nr 321)
om undervisning för utlandssvenskars barn och pensionskostnad som påförts hu
vudman för statsunderstödd utlandsskola för lärare på vilka statens allmänna
pensionsreglemente äger tillämpning. Det ökade statliga stödet till undervis
ning av utlandssvenskars barn beräknas medföra ökning av såväl antalet utlands
skolor och antalet elever i sådana skolor som antalet utlandssvenskars barn i grund
skolor och gymnasier i Sverige, överstyrelsen beräknar det sammanlagda medelsbe
hovet för svensk undervisning i utlandet till 2 270 000 kr. budgetåret 1969/70.
5—7. överstyrelsen överlämnar framställningar av vederbörande huvudmän om
statsbidrag till de estniska grundskolorna i Stockholm och Göteborg samt till Kristofferskolan och Hillelskolan i Stockholm. I fråga om de estniska grundskolorna
vars elevantal beräknas sjunka något förordar överstyrelsen, sedan hänsyn tagits
bl. a. till den generella löneökningen, att nuvarande bidrag reduceras med 20 000
kr. Med hänsyn till pågående utvidgning av Kristofferskolan föreslås att bidraget
till skolan höjs med 157 000 kr. Beträffande Hillelskolan, som förutsätts ha oför
ändrad omfattning, föreslår överstyrelsen med hänsyn till den generella löneökning
en att bidraget höjs med 5 000 kr.

Departementschefen
Grundskolan införs planenligt och kommer budgetåret 1969/70 att vara införd
i årskurserna 1—6 i landets samtliga kommuner. Samma år beräknas antalet elever
i årskurs 9 uppgå till drygt 90 % av motsvarande årskull och totalantalet elever i
hela grundskolan till ca 930 000.
1968 års riksdag har fattat beslut om en reformering av grundskolans läroplan
(prop. 129, SU 179, rskr 366). Den obligatoriska skolan kommer härigenom att
ge alla barn och ungdomar en i huvudsak gemensam utbildning. Högstadiet kom
mer att bli i praktiken sammanhållet men studieprogrammet kommer även framde
les att ge utrymme för val som knyter an till elevernas intressen. Den sista återsto
den av parallellskolsystemet, som linjedelningen i årskurs 9 kan sägas avspegla, slo
pas och inslagen av direkt yrkesinriktad undervisning försvinner. Skolan har där
igenom utformats på ett sätt som ger bättre möjligheter att förverkliga målet för
1962 års grundskolreform.
Det nu fattade beslutet är ett led i ett fortgående reformarbete. Skolans innehåll
och arbetsformer måste ständigt utvecklas. Av central betydelse är härvid frågorna
om skolans trivsel- och arbetsförhållanden. Jag räknar med att det skall vara
möjligt att i det utredningsarbete som nu sker i skolöverstyrelsen snart komma fram
till lösningar och åtgärder som omedelbart kan prövas. Arbetet med de frågor jag
nu berört måste ges hög prioritet med hänsyn till den betydelse de har för skolans
möjligheter att förverkliga sin allmänna målsättning och att bedriva sin verksam
het på ett effektivt sätt.
Inför läsåret 1968/69 liksom inför de två föregående läsåren har skolöversty
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relsen utfärdat anvisningar i syfte att bl. a. åstadkomma en successiv anpassning
av de faktiska genomsnittliga klasstorlekarna till de tal som skolberedningen räk
nade med. Effekten av dessa åtgärder har fortlöpande följts av skolöverstyrelsen.
Åtgärderna har verkat i avsedd riktning även om det inte inom hela grundskolan
varit möjligt att nå fram till de genomsnittliga klasstorlekar, som beräknades i 1962
års beslut. Utvecklingen bör ägnas fortsatt stor uppmärksamhet.
I enlighet med skolöverstyrelsens förslag bör statsbidrag utgå till undervisning
för alla ungdomar och vuxna, som fått ofullständig eller ingen undervisning. I sam
manhanget vill jag erinra om att 1967 års riksdag (prop. 1967: 1 bil. 10, SU 8,
rskr 8) inte haft något att erinra mot att statsbidrag för undervisning på grundskol
nivå av vuxna, som inflyttat från utlandet, får utgå ur förevarande anslag. Även
beträffande nu avsedda ungdomar och vuxna är det fråga om elementär grundskol
undervisning varför också kostnaderna för deras undervisning bör bestridas från
detta anslag. (1)
Skolöverstyrelsens förslag om höjning av bidragen till lekskolkurser för finsk
språkiga barn biträder jag. Jag anser inte erforderligt att räkna upp anslaget för
detta ändamål. (1)
Skolöverstyrelsen beräknar ökningen av medelsbehovet för lärarlönebidrag m. m.
till i avrundat tal 680 milj. kr., varav 307,6 milj. kr. för lönekostnadspålägg. An
slagshöjningen är huvudsakligen av automatisk karaktär. Mot skolöverstyrelsens
beräkningar i stort har jag inte något att erinra. Sedan beräkningstillfället har emel
lertid statsbidraget till avgifter för allmän tilläggspension ökat. Jag är inte beredd att
utan stöd av väl underbyggda förslag förorda en medelsanvisning av 10 milj. kr. för
reformer under förevarande anslag och beräknar därför det ökade medelsbehovet
för lärarlönebidrag m. m. till 670 milj. kr., varav 285 milj. kr. för lönekostnads
pålägg. (1)
Kostnaderna för undervisningen vid förutvarande statens försöksskola i Linkö
ping samt vid lärarhögskolornas och folkskoleseminariernas förutvarande övnings
skolor liksom kostnaderna för praktisk lärarutbildning vid grundskolor utom vissa
tjänstgöringstillägg är inräknade i förevarande anslag. Frågan om erforderligt antal
tjänster för den praktiska lärarutbildningen tas upp under anslaget Lärarhögsko
lorna: Utbildningskostnader.
Kostnadsökningen för bidrag till svensk undervisning i utlandet m. m. beräknar
jag till 460 000 kr. (4).
Beträffande skolöverstyrelsens beräkningar av anslagsbehovet i övrigt har jag
ingen erinran (2, 3, 5—7). I sammanhanget bör framhållas att budgetåret 1969/70
är det sista året för bidrag till korrespondensrealskolan i Björkvik. I fråga om de
estniska grundskolorna, Kristofferskolan och Hillelskolan ankommer det på Kungl.
Maj:t att besluta om bidragsbeloppens storlek (prop. 1965: 1 bil. 10, SU 66, rskr
192, prop. 1967: 1 bil. 10, SU 8, rskr 8 och prop. 1968: 67, SU 129, rskr 303).
Anslaget bör i enlighet med vad jag anfört beräknas till avrundat 2 770 milj. kr.
De

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 10: Utbildningsdepartementet

207

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Bidrag till driften av grundskolor in. m. för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 2 770 000 000 kr.
D 9. Nomadskolor

1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag .........

3 152 1221
3 105 0001
4 245 000

1 Anslagen Nomadskolor: Avlöningar och Nomadskolor: Omkostnader

Enligt de i prop. 1962: 51 (SU 141, rskr 319) uppdragna riktlinjerna för nomad
skolväsendets organisation skulle samema för sina barn få valfrihet mellan vanliga
kommunala skolor och särskilda nomadskolor. För att ge denna valfrihet en fullt
reell innebörd borde nomadskolorna i olika avseenden ha en med övriga skolor lik
värdig standard. Med de modifikationer som kunde vara befogade med hänsyn till
skolornas samiska karaktär borde principerna för den nya grundskolan genomföras
även i nomadskolorna.
Nomadskolor upprätthålls innevarande budgetår i Karesuando, Lannavaara, Gäl
livare, Jokkmokk, Arjeplog, Tärnaby och Ange. Vid samtliga skolor förekommer
undervisning i årskurserna 1—6 och vid skolan i Gällivare även i årskurserna 7—9.
Sistnämnda årskurser är samordnade med grundskolans högstadium i kommunen.
Totala antalet elever beräknas läsåret 1968/69 till 275 och läsåret 1969/70 till
277. Verksamheten regleras i nomadskolstadgan den 18 maj 1967 (nr 216).
1968/69

Personal
Lärare ....................................................................
Övrig personal.......................................................
Anslag
Utgifter
Avlöningar till tjänstemän ................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation. .
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70. .
Arvoden och särskilda ersättningar .................
Sjukvård m. m........................................................
Reseersättningar ...................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror ....................................
b) Bränsle, lyse, renhållning ...........................
c) Övriga expenser ............................................
•Övriga utgifter.......................................................

30
43
73

2 174 000
—
28 000
2 000

23 000
__
150 000
107 000
688 000

3 172 000
Uppbördsmedel
Nettoutgift
Avrundat

Beräknad ändring 1969/70
Skolöver
Departements
styrelsen
chefen

67 000
3 105 000

-4
—3

— 4
- 6

-7

-10

16 000

— 100 808

-i- 500 020
- 49 624
+
4 000
of.
+
3 500

+ 500 020
- 65 000
+
9 000
of.
+
3 500

+ 721 000
of.
of.
+ 73 500
+ 1236 396

+ 720 000
of.
of.
+ 73 500
+ 1 140 212

of.
+ 1236 396
1 240 000

of.
+ 1 140 212
1 140 000

-
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Skolöverstyrelsen
1. Löne- och prisomräkning m. m. 1 415 000 kr., varav för lönekostnadspålägg
och lokalhyror 1 221 000 kr.
2. Indragning bör ske av en icke-ordinarie lärartjänst i läroämnen, en tjänst som
lärare på mellanstadiet, två tjänster som icke-ordinarie lärare på mellanstadiet, en
tjänst som biträdande föreståndare samt fem ekonomibiträdestjänster ( — 366 000
kr.).
3. Vid vart och ett av elevhemmen i Karesuando, Arjeplog och Ange bör inrättas
en tjänst som biträdande elevhemsföreståndare (+104 000 kr.).
4. Kostnaderna för arvoden åt skolsköterskor samt åt tillsynsmannen vid no
madskolan i Gällivare beräknas öka ( + 3 000 kr.). Samtidigt minskar utgifterna för
hälso- och sjukvård samt tandvård åt eleverna ( — 500 kr.). Vidare medför fem
dagarsveckans införande ökat medelsbehov för veckoslutsresor för eleverna
( + 59 000 kr.) och för elevernas fritidsverksamhet ( + 25 000 kr.).
Departementschefen
Jag är inte beredd att nu beräkna medel för ytterligare tre tjänster som biträ
dande elevhemsföreståndare. Oförändrade kostnader beräknas för arvode åt till
synsmannen vid nomadskolan i Gällivare. I övrigt biträder jag skolöverstyrelsens
förslag. Anslagshöjningen beräknar jag till 1 140 000 kr. Härvid har inräknats
medel även för uppdragstillägg åt tillsynslärarna.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 4 245 000 kr.,
och hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Nomadskolor för budgetåret 1969/70 anvisa ett för
slagsanslag av 4 245 000 kr.

D 10. Specialskolan m. m.: Utbildningskostnader

1967/68 Utgift .........
1968/69 Anslag ....
1969/70 Förslag ___

19 853 0951
22 128 0001
31 480 000

1 Anslagen Specialskolan m. m.: Avlöningar och Specialskolan m. m.: Omkostnader

Statsmakterna beslöt år 1965 (prop. 1965: 70, SU 101, rskr 275) att blindoch dövskolorna skulle ersättas av en statlig obligatorisk tioårig grundskola för
barn, som är syn-, hörsel- eller talskadade. Denna grundskola införs successivt
med början läsåret 1965/66 i årskurserna 1—5 och kommer att vara helt införd
läsåret 1970/71. Skolformen benämns specialskolan. Verksamheten regleras i specialskolstadgan den 3 juni 1965 (nr 478, senast ändrad 1968: 310). I begreppet
specialskolan innefattas även blind- och dövskoloma i deras under avveckling va
rande form.
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Synskadade elever undervisas inom specialskolan vid två skolenheter, belägna i
Solna (Tomtebodaskolan) och Örebro (Ekeskolan). Hörselskadade elever undervi
sas vid sex skolenheter, belägna i Stockholm (Manillaskolan), Gnesta (Åsbackaskolan), Lund (Östervångsskolan), Vänersborg (Vänerskolan), Örebro (Birgittaskolan)
och Härnösand (Kristinaskolan). Talskadade elever undervisas f. n. vid Birgitta
skolan i Örebro. Verksamheten vid den beslutade nya specialskolenheten i Sigtuna
för normalbegåvade barn med grava talskador samt för hörselskadade barn med
beteendestörningar och vissa andra komplikationer beräknas komma i gång i full
utsträckning budgetåret 1969/70.
Från anslaget bestrids också utgifter för forts ättningsskolorna för hörselskadade
i Vänersborg (Vänerskolan) och Växjö (Västerledsskolan) samt skolorna för vuxna
synskadade i Kristinehamn (Landaskolan) och Växjö (Värendsskolan).
1968/69
Personal
Lärare ....................................................................
Övrig personal.......................................................
Anslag
Utgifter
Avlöningar till tjänstemän ................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation. .
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70. .
Arvoden och särskilda ersättningar ...............
Sjukvård åt personal ..........................................
Reseersättningar ...................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror ....................................
b) Bränsle, lyse, vatten........................................
c) Övriga expenser ..............................................
Övriga utgifter .....................................................
Vissa kostnader för tillfälliga anpassningskurser
Omkostnader för specialskolenheten i Sigtuna
Uppbördsmedel

224
379
603

+ 20,5
+ 58,5
+ 79

+ 19
+40,5
+ 59,5

17 125 000

+ 3 096 575

+ 2 270 000

+ 3 938 750
+ 527 656
210 610
15 000
+
41 000
+

+4 139 000
+ 223 000
+ 205 000
+ 15 000
+ 41 000

3 808 000
63 000
50 000

+ 2 273 000
44 000
+
30 000
+
+ 221 000
of.
108 000
+

+2
+
+
-

22 497 000

+ 10 505 591

+ 9 381 000

—

555 000
35 000
109 000
—

552 000
200 000

369 000
Nettoutgift
Avrundat

Beräknad ändring 1969/70
SkolöverDepartementsstyrelsen
chefen

22 128 000

_L

29 000

4- 10 476 591
+ 10 475 000

800 000
44 000
30 000
464 000
of.
+ 78 000
+

29 000

+ 9 352 000

Skolöverstyrelsen
1. Löne- och prisomräkning m. m. 7 885 000 kr., varav för lönekostnadspålägg
och lokalhyror 6211 750 kr.
2. Med hänsyn till förändringar i elevantalet beräknas medel för ett ökat behov
av speciallärare vid skolorna för hörselskadade ( + 365 700 kr.).
3. Personalen vid den rikscentral för pedagogiska hjälpmedel, som är knuten
till Tomtebodaskolan, föreslås förstärkt med ytterligare en speciallärare för reseverksamheten ( + 51 300 kr.).
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4. För teckningsundervisningen vid Tomtebodaskolan bör en heltidstjänst som
övningslärare i teckning inrättas. Därvid kan avräknas kostnader motsvarande en
halvtidstjänst som övningslärare i teckning samt vissa timlärartimmar ( + 36 000
kr.).
5. Överstyrelsen föreslår, att huvudlärartjänster av samma typ som vid grund
skolan inrättas vid specialskolan och beräknar medel för sammanlagt 22 arvodes
tjänster som huvudlärare ( + 72 100 kr.).
6. Fortsättningsskolorna för hörselskadade avvecklas successivt (— 168 600 kr.).
7. Vid Birgittaskolan bör en arvodestjänst som studierektor för högstadiet in
rättas (+ 6 000 kr.).
8. Medel bör ställas till förfogande för expertarvoden vid den läromedelscentral
vid Birgittaskolan, som överstyrelsen i annat sammanhang föreslår fr. o. m. budget
året 1969/70 ( + 75 000 kr.). Även för expertarvoden i övrigt samt arvoden åt
skolläkare, audiologer m. fl. räknar överstyrelsen med ett ökat medelsbehov
( + 27 850 kr.). Överstyrelsen beräknar medel för en tjänst som assistent åt rektor
vid Ekeskolan ( + 41 500 kr.) samt för en heltidstjänst för ett kvalificerat biträde
vid Åsbackaskolan ( + 9 800 kr.).
9. Inom skolöverstyrelsen pågår en utredning rörande psykologverksamheten
inom specialskolan m. m. Resultatet väntas föreligga under budgetåret 1968/69.
Det kan redan nu konstateras att verksamheten måste byggas ut ytterligare. Över
styrelsen är dock i avvaktan på utredningen ej beredd att för budgetåret 1969/70
förorda nya tjänster för ändamålet utan beräknar ökade medel för arvoden åt psy
kologer ( + 65 000 kr.).
10. Skolöverstyrelsen har den 22 april 1968 till Kungl. Maj:t avgett en utred
ning om behovet av vård- och ekonomipersonal m. m. vid Ekeskolan. I anledning
av detta beräknas för budgetåret 1969/70 ett ökat medelsbehov ( + 871 300 kr.).
Vidare beräknar överstyrelsen medel för en tjänst som fritidspedagog vid Åsbacka
skolan ( + 22 200 kr.). Vid skolorna för hörselskadade kan fem vårdartjänster, sex
ekonomibiträdestjänster och en sömmersketjänst dras in ( — 303 800 kr.).
11. Vid Östervångsskolan bör den nuvarande halvtidstjänsten som hörselingen
jör ersättas med heltidstjänst ( + 24 500 kr.). Överstyrelsen beräknar medel för
ytterligare en halv tjänst som vaktmästare vid Birgittaskolan ( + 10 900 kr.).
12. För ökad fritidsverksamhet bland eleverna i samband med femdagarsveckans
införande bör ytterligare medel anvisas, nämligen ytterligare 14 000 kr. för arvo
den och ytterligare 25 000 kr. för omkostnader ( + 39 000 kr.). Av samma an
ledning bör medel anvisas för »söndagshem» åt eleverna. Slutligen bör medel be
räknas för skyddsbeklädnad till personalen vid samtliga skolor. (+ 65 000 kr.)
13. Till elevbibliotek vid skola för hörselskadade utgår f. n. högst 10 kr. perelev och till lärarbibliotek högst 900 kr. per skola. Överstyrelsen föreslår att be
loppen höjs till 15 kr. resp. 1 500 kr. ( + 4 000 kr.)
14. Vid bedömningen av medelsbehovet för specialskolenheten i Sigtuna följer
överstyrelsen det förslag till personalorganisation, som framlades av en särskild ar
betsgrupp (jfr prop. 1966: 104 s. 63). Överstyrelsen anser det dock nödvändigt
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med flera elevhemsföreståndare och vårdare än utredningen och beräknar totalt
4 elevhemsföreståndare och 17 vårdare. För budgetåret 1969/70 beräknas me
delsbehovet till 1 823 873 kr. för avlöningar och 158 000 kr. för omkostnader eller
sammanlagt 1 981 873 kr.
I ett den 29 december 1967 dagtecknat betänkande Anpassning och yrkesutbild
ning av synskadade (Stencil E 1967: 14) har 1960 års biindvårdsutredning lagt fram
förslag rörande anpassning och yrkesutbildning av vuxna synskadade. Dessa för
slag innebär bl. a. att den verksamhet som nu bedrivs vid anpassningskurser i Skel
lefteå samt skolorna för vuxna synskadade i Kristinehamn och Växjö och bekostas
från förevarande anslag förs över till den under arbetsmarknadsstyrelsen och skol
överstyrelsen bedrivna omskolningsverksamheten och i samband därmed ges en
ändrad utformning. Betänkandet har remissbehandlats.
Departementschefen
Under senare år har ökade resurser ställts till förfogande för att förbättra de
handikappades utbildningssituation. Ytterligare insatser behövs för att handikap
pade elever i möjligaste mån skall få samma förutsättningar för sin utbildning som
icke handikappade. För budgetåret 1969/70 läggs fram förslag till ytterligare
förbättringar för handikappade under skilda anslag inom utbildningsdepartemen
tets verksamhetsområde.
Skolöverstyrelsens konsulentorganisation förstärks med en konsulent för hörsel
undervisningen.
Vidare förordas att särskilda medel ställs till förfogande vid folkhögskolor för
undervisning av handikappade. Under anslaget Bidrag till de handikappades kul
turella verksamhet har räknats med en betydande anslagshöjning för skilda ända
mål.
Med hänsyn till betydelsen av att åtgärder för handikappade barn sätts in redan
i förskolåldern föreslås under anslaget Bidrag till förskolverksamhet m. m. för
vissa handikappade barn att statsbidrag får utgå till personell assistans åt syn
skadade barn inom barnstugeverksamheten på i huvudsak samma sätt som bidrag
f. n. utgår för handikappade elever i bl. a. grundskolan.
Specialskolan byggs ut successivt och kommer verksamhetsåret 1969/70 att om
fatta alla årskurser t. o. m. skolformens näst högsta årskurs. Ökade resurser för
ordas för förstärkning av skolpsykologorganisationen och för en utökad fritidsverk
samhet. Medel beräknas bl. a. för fortsatt upprustning med hjälpmedel av olika
slag, framför allt hörsel- och talteknisk utrustning.
Ökade resurser ställs också till förfogande för produktion och utveckling av läro
medel åt handikappade elever.
Specialskolenheten i Sigtuna för barn med grava talskador samt för hörselska
dade barn med beteendestörningar och vissa andra komplikationer kommer att
kunna tas i bruk hösten 1969 och föreslås nu få resurser så att kapaciteten skall
kunna utnyttjas till fullo redan under första verksamhetsåret.
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Gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan för gravt hörselskadade, som startade
budgetåret 1967/68 som försöksverksamhet i Örebro, byggs ut ytterligare.
De barn, som på grund av syn-, hörsel- eller talskada har behov av undervis
ning i specialskolan, bör självfallet kunna beredas undervisning där. Som tidigare
framhållits (prop. 1967: 1 bil. 10 s. 139) skall därför vid specialskolan anställas
lärare av den kategori och till det antal, som fordras med hänsyn till elevantal, gäl
lande läroplan samt bestämmelserna om klass- och gruppindelning, lärarkategorier
m. m. Lärare i teckning kan således anställas på heltid i den mån timunderlaget i
ämnet motiverar detta (4). Mot skolöverstyrelsens beräkning av lärarbehovet i
övrigt vid specialskolan har jag inte något att erinra (2 och 6). Jag är emellertid
inte nu beredd att beräkna medel för ytterligare en tjänst för reseverksamheten
eller att huvudlärartjänster inrättas vid specialskolan (3 och 5). I fråga om antalet
studierektorer ankommer det på skolöverstyrelsen att besluta (7).
Skolöverstyrelsens utredning om behovet av vård- och ekonomipersonal vid
Ekeskolan visar, att vårdpersonalen behöver förstärkas kraftigt om skolan skall
kunna ta emot det antal barn den är avsedd för. Jag beräknar därför medel till
ytterligare två tjänster för fritidsassistenter och 16 tjänster för skötare. Jag vill
understryka att brist på vårdpersonal lika litet som brist på lärare får hindra att
barn som har behov därav tas emot vid skolan. Skolöverstyrelsens förslag i övrigt
rörande här avsedd personal föranleder ingen erinran från min sida. (10)
Frågan om upprättandet av en läromedelscentral för hörselskadade elever har
behandlats i det föregående under anslaget till pedagogiskt utvecklingsarbete inom
skolväsendet (8).
För övrig förstärkning av personalen vid de redan etablerade specialskolenheter
na beräknar jag för budgetåret 1969/70 en ökning av medelsbehovet under posten
till arvoden och särskilda ersättningar med sammanlagt 95 000 kr. för skolpsyko
loger, fritidsverksamhet, skolsköterskor, audiologer m. m. (8, 9, 11 och 12).
Mot skolöverstyrelsens kostnadsberäkning för den nya specialskolenheten i Sig
tuna har jag i huvudsak ingen erinran. Med hänsyn härtill samt till att verksam
heten vid Charlottendalsskolan upphör med utgången av juni 1969 bör föreva
rande anslag räknas upp med 1 216 000 kr. för avlöningar till tjänstemän, 145 000
kr. för arvoden och särskilda ersättningar samt 78 000 kr. för omkostnader. (14)
Jag beräknar medel i enlighet med skolöverstyrelsens förslag beträffande om
kostnader till fritidsverksamhet samt ersättning för kost och logi i s. k. söndagshem. Vidare bör medel beräknas för skyddsbeklädnad till personalen vid samtliga
specialskolenheter. Medelsbehovet under posten Övriga utgifter under vilken me
del anvisas för bl. a. dessa ändamål ökar med sammanlagt 92 000 kr. (12)
Kostnaderna för undervisnings- och arbetsmateriel, inventarier och maskiner,
bibliotek samt underhåll av hörselapparatur bör bestridas ur anslaget Specialskolan
m. m.: Utrustning m. m. Förslaget innebär att medelsbehovet under förevarande
anslag minskar med 556 000 kr. Ur sistnämnda anslag bör också bestridas mot
svarande kostnader för specialskolenheten i Sigtuna (—30 000 kr.). Jag återkom
mer härtill i det följande.
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Blindvårdsutredningens förslag bör prövas i ett senare sammanhang. För en så
dan prövning bör handikapputredningens förslag avvaktas. Medel för skolorna
för vuxna synskadade i Kristinehamn och Växjö samt för anpassningskurser i Skel
lefteå beräknas därför alltjämt under detta anslag.
Med hänvisning till det anförda och i övrigt till sammanställningen beräknar jag
anslaget till 31 480 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Specialskolan m. m.: Utbildningskostnader för budget
året 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 31 480 000 kr.

D 11. Specialskolan m. in.: Utrustning m. m.
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag .........

756 8121
1 255 0001
1 700 000

Reservation ........................

103 451

1 Anslaget Specialskolan m. m.: Engångsanskaffning av utrustning m. m.
1968/69

1. Läromedel ..................................................................
2. Hörsel- och talteknisk utrustning ..................
därav
a) laboratorieutrustning .............................................
b) klassrumsutrustning ..................................................
c) engångsutgifter för högstadiet vid Birgittaskolan ............... ............................................................

3. Inventarier m. m..........................................................
därav engångsutgifter för högstadiet vid Birgittaskolan ............................................................................

4. Utrustning av läromedelscentral för hörsel
skadade ..........................................................................
5. Bibliotek .......................................................................
6. Undervisnings- och arbetsmateriel ..................
7. Inventarier och maskiner
.................................
8. Underhåll av hörselapparatur
.......................

440 000
625 000
100 000
300 000

Beräknad ändring 1969/70
Departements
Skolöver
chefen
styrelsen

+ 40 000
-175 000
of.
+ 50 000

+ 40 000
-175 000
of.
4-50 000

225 000

—225 000

—225 000

190 000

+ 73 000

- 20 000

60 000

— 60 000

— 60 000

_

+ 37 000

—

____

—

4- 20 000

—

—

4-300 000
4-180 000

—

—
- 25 000

4-100 000

255 000

4-445 0002

Därav överföring 586 000 kr. från anslaget Specialskolan m. m.: Omkostnader.

Från anslaget har fr. o. m. budgetåret 1965/66 årligen anvisats medel för spe
cialskolans upprustning med läromedel och teknisk apparatur enligt den femårs
plan, som framlades av blind- och dövskolutredningen (SOU 1964: 61). Medels
anvisningen har successivt höjts för att täcka allmänna prisstegringar samt sådana
kostnadsökningar som har sin grund i tekniska förbättringar (1 och 2). De hu
vudsakliga utgiftsändamålen i övrigt har de senaste budgetåren varit nyanskaff
ning av inventarier av olika slag samt lek- och idrottsmateriel (3). Fr. o. m. bud
getåret 1967/68 avser medelsanvisningen även specialskolan för synskadade (prop.
1967: 1 bil. 10 s. 144).
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Skolöverstyrelsen
Enligt en utredning, som på skolöverstyrelsens uppdrag utförts av en ekonomisk
expert, fordras reinvesteringar motsvarande 20 % av nyanskaffningsvärdet av den
utrustning för varaktigt bruk, som inköpts under den senaste femårsperioden, om
uppnådd standard skall kunna bibehållas vid specialskolan. Därtill kommer be
hovet av nyinvesteringar. Sistnämnda fråga bör emellertid bli föremål för en ny
teknisk utredning, sedan upprustningen enligt nu löpande femårsplan slutförts.
Enligt den föreliggande utredningen behövs för budgetåret 1969/70 ett anslag
om sammanlagt 1 610 000 kr., varav för reinvesteringar 933 000 kr. och för ny
investeringar 677 000 kr. Skolöverstyrelsen är emellertid inte beredd att tillämpa
den i utredningen använda metoden för anslaget i dess helhet redan för budget
året 1969/70. Utredningen förutsätts emellertid bli vägledande vid bedömningen
av anslagsbehovet för kommande budgetår.
1. Medelsbehovet för fortsatt upprustning med läromedel beräknas öka på
grund av höjda kostnader för framför allt modern AV-utrustning samt för högstadieundervisningen vid Birgittaskolan (+ 40 000 kr.).
2. För den fortsatta upprustningen med hörselteknisk apparatur beräknar över
styrelsen 400 000 kr. för budgetåret 1969/70 (— 225 000 kr.). Det är emellertid
angeläget att komplettera den hörseltekniska utrustningen med elektroniska talin
dikatorer. Denna apparatur är avsedd att visuellt vägleda den hörselskadade eleven
vid inövandet av rätt röstläge, olika språkljud och rytmmönster m. m. Den sam
manlagda kostnaden för upprustning av specialskolan för hörselskadade med så
dan apparatur uppgår till 150 000 kr. Överstyrelsen förordar att upprustningen
fördelas över en treårsperiod och beräknar alltså för hörsel- och talteknisk utrust
ning sammanlagt (400 000 + 50 000 =) 450 000 kr. för budgetåret 1969/70.
3. För nyanskaffning av inventarier av olika slag beräknar överstyrelsen sam
manlagt 263 000 kr. för budgetåret 1969/70. Därvid har med stöd av den inled
ningsvis omtalade utredningen viss uppräkning skett av det medelsbehov, som
redovisats av skolenheterna.
4. Läromedelscentraler finns f. n. inrättade för synskadade vid Tomtebodaskolan och för rörelsehindrade vid Bräcke-Östergård. Erfarenheterna av pågå
ende verksamhet på högstadiet och det gymnasiala stadiet för hörselskadade styr
ker uppfattningen att nya läromedel behöver utprövas och utformas. Detta gäller
bl. a. läroböcker och kompletterande bildmaterial. Dessutom behöver bl. a. resu
méer och texter till skol-TV-program utarbetas samt försök med intern TV an
ordnas. Det skulle innebära en avsevärd tids- och arbetsvinst om dessa arbets
uppgifter kunde utföras centralt. Överstyrelsen föreslår därför, att en läromedelscentral skall inrättas för specialskolan för hörselskadade. Då skolans samtliga
stadier är representerade i Örebro förordas att läromedelscentralen förläggs till
Birgittaskolan där.
Läromedelsutredningen har den 28 oktober 1968 avgett yttrande över skolöver
styrelsens förslag rörande en läromedelscentral för specialskolan för hörselskadade-
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Utredningen understryker behovet av speciella insatser på läromedelsområdet i
hörselundervisningen och förordar att läromedelsfrågorna inom detta område in
ordnas i det utvecklingsarbete, som utredningen i sitt betänkande Läromedel för
specialundervisning (SOU 1968: 36) föreslagit skall handhas av en särskild cen
tral försöksledning.
Departementschefen
Skolöverstyrelsens förslag i fråga om läromedel samt hörsel- och talteknisk upp
rustning avser synnerligen angelägna ändamål och jag tillstyrker därför dessa för
slag (1 och 2).
Det är viktigt att ökade resurser satsas på utveckling och produktion av läro
medel för handikappade elever. Förslag härom har lagts fram av läromedelsutredningen. Detta behandlas i det föregående under anslaget Pedagogiskt utvecklings
arbete inom skolväsendet. Under nämnda anslag (s. 196) behandlas också frågan
om en läromedelscentral för hörselskadade. (4)
För nyanskaffning av inventarier samt av lek- och idrottsmateriel beräknar jag
sammanlagt 170 000 kr. för budgetåret 1969/70 (3).
De medel avseende olika utrustningsändamål vid specialskolan som innevarande
budgetår finns upptagna under anslaget Specialskolan m. m.: Omkostnader bör
föras över till förevarande anslag, varifrån kostnaderna för sådana ändamål bör
bestridas. Därvid har beräknats ökade medel för bibliotek och underhåll av hörsel
apparatur. Vidare har hänsyn tagits till behovet av medel för här avsedda ändamål
vid specialskolenheten i Sigtuna.
Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 1,7 milj. kr. Reservationen vid
innevarande budgetårs slut på anslaget Specialskolan m. m.: Engångsanskaffning
av utrustning m. m. bör i sin helhet föras över till förevarande anslag. Jag hem
ställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Specialskolan m. m.: Utrustning m. m. för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 1 700 000 kr.

D 12. Specialskolan m. m.: Resor för elever jämte ledsagare
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag .........

639 9971
670 0001
1 065 000

1 Anslaget Resor för specialskolelever jämte ledsagare

Ur anslaget utgår ersättning enligt kungörelsen den 3 juni 1965 (nr 254) om
ersättning för resor för vissa handikappade m. fl. (ändrad 1966: 630), dock att, med
tillämpning i övrigt av bestämmelserna i nämnda kungörelse, ersättning får utgå
för hemresa i samband med förlängd veckoslutsledighet, som föranleds av bestäm
melserna om femdagars skolarbetsvecka.
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Ur anslaget bestrids även dels kostnader för anordnande av skolskjutsar för
externatelever vid specialskolan eller annan statlig skola för syn-, hörsel- eller talskadade elever, dels resekostnader för målsman till elev i första eller sjunde årskur
sen i dylik skola vid resa till gemensam sammankomst på skolan.
Skolöverstyrelsen
Anslaget föreslås höjt med 395 000 kr. på grund av den förlängda veckoslutsledigheten som genomförts i samband med införandet av femdagars skolarbetsvecka
(+ 270 000 kr.) och längre hemresor för elever, som flyttas över till Birgittaskolans högstadium m. m. (+125 000 kr.).
Departementschefen
Anslaget bör i enlighet med skolöverstyrelsens förslag höjas med 395 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Specialskolan m. m.: Resor för elever jämte ledsagare
för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 1 065 000 kr.

D 13. Bidrag till förskolverksamhet m. m. för vissa handikappade barn

1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag .........

1 061 2821
1 000 0001
1 200 000

1 Anslaget Bidrag till förskolor och skolhem för döva barn

Enligt kungörelsen den 1 juni 1956 (nr 252) angående statsbidrag till förskolor,
skolhem och hemundervisning för döva och hörselskadade barn (omtryck 1964: 458,
ändrad senast 1967: 820) får kommun, landstingskommun, enskild förening eller
stiftelse statsbidrag till förskolor, skolhem eller hemundervisning för döva och hör
selskadade barn i förskolåldern, under förutsättning att skolan, skolhemmet eller
undervisningen godkänts av skolöverstyrelsen. Statsbidraget utgår i efterskott med
2 000 kr. för varje barn, som fått undervisning vid förskola, samt därutöver med
1 000 kr. för varje barn, som tillika varit intaget i skolhem eller eljest genom hu
vudmannens försorg och på dennes bekostnad åtnjutit vård och underhåll. Vidare
utgår statsbidrag med 1 000 kr. för varje barn, som — utan att ha varit inskrivet
vid förskola — under redovisningsåret fått regelbunden hemundervisning av för
skolans lärare eller annan av skolöverstyrelsen godkänd lärare. Som statsbidragsvillkor gäller bl. a. att undervisningen är avgiftsfri och att huvudmannen i den ut
sträckning så kan ske mottar barn från annat område än det för vilket förskolan
eller skolhemmet i första hand avsetts samt att, där huvudmannen är enskild per
son, förening eller stiftelse, skäligt bidrag till verksamheten lämnas av landstings
kommun eller stad, som ej tillhör landstingskommun.
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Ur anslaget utgår — utöver vad som följer av nämnda kungörelse — bidrag till
förskolan för döva barn i Boden enligt avtal som Kungl. Maj:t godkänt den 25 maj
1967 (prop. 1967: 1 bil. 10 s. 140, SU 8, rskr 8).
Skolöverstyrelsen
Skolöverstyrelsen föreslår, att anslaget för nästa budgetår höjs med 260 000 kr.
Vid sin bedömning av medelsbehovet har överstyrelsen utgått från att förskolverk
samheten för döva och hörselskadade barn ökar (+ 200 000 kr.) samt att det sär
skilda bidraget till förskolan för döva barn i Boden avtalsenligt utgår med 150 000
kr. budgetåret 1969/70 (—100 000 kr.). Under hänvisning till en av socialstyrel
sen och skolöverstyrelsen den 28 april 1968 till Kungl. Maj:t ingiven skrivelse
angående åtgärder för förbättring av dagverksamheten för handikappade förskolbam beräknar överstyrelsen även medel för statsbidrag till förskolundervisning åt
synskadade barn (+ 160 000 kr.).
I nämnda skrivelse anför de båda styrelserna bl. a. följande. Ökade resurser har
de senare åren ställts till förfogande för de handikappades utbildning i den obliga
toriska skolan och därpå byggande skolformer. Såväl beprövad erfarenhet som
forskning och försöksverksamhet har klarlagt betydelsen av att adekvata pedago
giska och medicinska åtgärder sätts in redan under förskolåldern för att de handi
kappade eleverna skall ha ett bättre utgångsläge vid skolgångens början. Skol
överstyrelsen och socialstyrelsen har därför under en följd av år ägnat uppmärksam
het åt verksamheten vid institutioner för handikappade förskolbarn. Styrelserna
har funnit angeläget att föreslå vissa åtgärder för förbättring av dagverksamheten
för handikappade förskolbarn.
I fråga om synskadade barn i förskolåldern är verksamheten f. n. organiserad
på följande sätt. Till Tomtebodaskolan i Solna är knutna fyra konsulenter för
synskadade förskolbarn. Varje konsulent har att, i samråd med de medicinska
organen inom den region där han tjänstgör, kontakta hem med synskadade små
barn samt att ge föräldrarna bl. a. vägledning och information inför barnets skol
gång. Konsulenterna svarar vidare för de kurser för föräldrar till synskadade barn,
som årligen anordnas vid Tomtebodaskolan. Konsulentverksamheten bekostas helt
av statsmedel och omfattar ca 300 synskadade förskolbarn.
För synskadade barn med komplicerande handikapp finns fr. o. m. budgetåret
1965/66 förskolundervisning anordnad i samband med diagnosticering och obser
vation vid Ekeskolan i Örebro. Samtidigt kan 40 barn tas emot för förskolundervis
ning och observation. Även denna verksamhet bekostas helt av statsmedel. Av
övriga synskadade barn i förskolåldern har f. n. ett 70-tal placerats individuellt
i vanliga barnstugor och åtta mottagits vid Gerdahemmet i Åby, vilket drivs av
Föreningen för vård åt barn och ungdom. Statsbidrag utgår enligt kungörelsen den
13 maj 1966 (nr 173) om statsbidrag och lån till barnstugor, vilket innebär att
några särskilda bidrag ej utgår för de handikappade barnen.
Skolöverstyrelsen och socialstyrelsen anser det angeläget med en fortsatt utbygg
nad av verksamheten för handikappade förskolbam, i första hand inom den reDc
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guljära barnstugeorganisationen. Myndigheterna framlägger förslag till åtgärder
med syfte att stimulera en sådan utveckling. Bl. a. föreslår man att statsbidrag
enligt samma normer som för bidrag till förskolverksamheten för döva och hörsel
skadade barn skall utgå till motsvarande verksamhet för synskadade barn.
Svenska kommunförbundet och Svenska landstingsförbundet har tillstyrkt social
styrelsens och skolöverstyrelsens förslag.
Departementschefen
Det är angeläget att redan på ett tidigt stadium genom undervisning och på
annat sätt ge ett handikappat barn en så god skolstart som möjligt. Verksamheten
bland handikappade barn i förskolåldem är därför särskilt betydelsefull. För
detta åldersstadium liksom för andra åldersstadier bör man sträva efter att föra
samman handikappade barn med andra barn. Därför bör, som skolöverstyrelsen
och socialstyrelsen förordat, omsorgerna om synskadade förskolbam utvecklas i
första hand inom ramen för den reguljära barnstugeverksamheten. Konsulenterna
för synskadade förskolbam har i detta hänseende en viktig uppgift att råda och
informera föräldrar m. fl.
Ett synskadat barn i en vanlig barnstuga kräver ofta särskilda perso
nella insatser för att det skall få den utvecklingsframj ande omvårdnad som av
ses. I vissa fall kan detta vara en förutsättning för att det synskadade barnet över
huvud taget skall kunna deltaga i verksamheten. F. n. utgår statsbidrag för personell
assistans åt handikappade elever i bl. a. grundskolor och gymnasiala skolor. Jag
finner det naturligt att sådant bidrag utgår även för personell assistans inom barnstugeverksamheten åt synskadade barn. Bidragsgivningen bör få en så elastisk form
att den verkligen får åsyftad effekt. Jag förordar därför att bidraget på samma
sätt som i nyssnämnda skolformer utgår efter prövning i det enskilda fallet enligt
grunder som fastställs av skolöverstyrelsen och socialstyrelsen i samråd. Kostna
derna härför beräknar jag till 100 000 kr. för budgetåret 1969/70.
Medelsbehovet för övriga ändamål som bekostas från anslaget beräknas öka med
sammanlagt 100 000 kr.
Anslaget bör i enlighet med vad jag anfört beräknas till 1,2 milj. kr. Jag hem
ställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Bidrag till förskolverksamhet m. m. för vissa handikap
pade barn för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
1 200 000 kr.
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d) Gymnasiala skolor m. m.
D 14. Bidrag till driften av kommunala gymnasiala skolor

1967/68 Utgift ....
1968/69 Anslag ...
1969/70 Förslag ..

847 575 917
805 000 000
1 078 000 000

I enlighet med beslut av 1964 års riksdag (prop. 1964: 171, SäU 1 höstsessio
nen, rskr 407) har tidigare statliga och kommunala allmänna gymnasier samt stat
liga tekniska gymnasier och kommunala handelsgymnasier den 1 juli 1966 ersatts
av en kommunal gymnasial skola, benämnd gymnasium. Läsåret 1969/70 kom
mer den nya skolformen att vara fullständigt genomförd. Av de tidigare gymnasieformerna kvarstår då endast vissa speciella fackutbildningar inom gymnasiets eko
nomiska och tekniska sektorer.
Den tvååriga skolformen fackskola, som infördes genom beslut av 1964 års
riksdag, är f. n. införd i 84 av de 118 gymnasieregioner, i vilka landet är indelat.
Bestämmelserna om statsbidrag till driftkostnader för gymnasium, fackskola och
yrkesskola med kommunal eller landstingskommunal huvudman återfinns i kungö
relsen den 4 mars 1966 (nr 115) om statsbidrag till driftkostnader för gymnasiala
skolor (ändrad senast 1968: 645). Dessa bestämmelser innebär i korthet att till
dylik skola utgår allmänt driftbidrag med 100 % av ett bidragsunderlag, omfat
tande faktiska kostnader för löner till skolledare och lärare. Statsbidrag utgår även
för ATP- och arbetsgivaravgifter. För gymnasium och fackskola utgår därutöver
med schablonbelopp bidrag till kostnader för viss annan personal än lärare. Ut
över det allmänna driftbidraget utgår vidare bidrag för särskilda kostnader vid
heltidskurs för industri och hantverk av verkstadsskolkaraktär samt därmed till
sin art jämförlig kurs med 7 000 kr. för läsår. Till inbyggd skola inom industri
och hantverk samt inom handelns område utgår statsbidrag med högst 13 000 kr.
och till inbyggd skola inom det husliga arbetets område och inom vårdyrkena med
högst 10 800 kr.
För grundutbildning av sjuksköterskor vid kommunal eller landstingskommunal
sjuksköterskeskola utgår statsbidrag med 17 700 kr. för varje klass och termin
enligt Kungl. Maj:ts beslut den 9 juni 1967.
Enligt riksdagens beslut och under de förutsättningar varom särskild överens
kommelse träffats med sjukvårds- och utbildningshuvudmännen (prop. 1968: 66,
SU 108, rskr 259) skall statsbidrag utgå från den 1 januari 1969 även till vidare
utbildning av sjuksköterskor.
Kungl. Maj:t har den 13 juni 1968 uppdragit åt statens förhandlingsnämnd att,
med beaktande av vad i prop. 1968: 66 anförts angående avveckling av utbild
ningen vid bammorskeläroanstalterna, centralskolan för specialutbildning av barn
Dd
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sjuksköterskor samt statens distriktssköterskeskola, ta upp förhandlingar med
vederbörande landstingskommuner och landstingsfria städer angående de närmare
villkoren för överförande av nämnda utbildningar till * kommunal huvudman från
den 1 juli 1969.
Ur anslaget bestrids även omkostnader för försöksverksamhet i Örebro med un
dervisning i gymnasium, fackskola och yrkesskola för hörselskadade elever, kost
nader för tekniska hjälpmedel m. m. åt handikappade elever, statsbidrag till kor
respondensgymnasier samt vissa särskilda kostnader i samband med fackutbildning;
av programmerare och systemmän samt kurser i automatisk databehandling för
tekniker.

Skolorganisationens omfattning
I skolöverstyrelsens långtidsbedömning för budgetåren 1970/71—1973/74 re
dovisas följande uppgifter rörande det beräknade antalet elever vid kommunala
gymnasier, fackskolor och yrkesskolor. Fr. o. m. budgetåret 1971/72 avser upp
gifterna utbildning motsvarande nuvarande gymnasium, fackskola och yrkesskola
sammanförda till en integrerad skola.
Antal elever

Kommunala gymnasier
Årskurs 1 ...................
Samtliga årskurser ...

1967/68

1968/69

1969/70

1970/71

1971/72 1972/73

1973/74

33 309
107 051

33 150
102 615

33 150
107 930

33 450
107 830

34 350
109 020

34 650
111750

35 850
114 180

13 172
22 371

15 930
27 520

19 175
33 985

22 420
40 830

23 030
44 550

23 610
46 640

23 930
47 620

Fackskolor

Årskurs 1 ...................
Samtliga årskurser ...
Yrkesskolor (heltidskurser)
Nyintagna elever i
kommunala och landstingskommunala yrkes
skolor ............................
Totala antalet elever
vid kommunala och
landstingskommunala
yrkesskolor .................

35 830

37 570

39 240

39 630

41 050

41 850

42 010

70 700

74 390

77 700

78 470

81 280

82 860

83 180

Summa elever i samtli
ga skolformer och års
kurser ............................

200 122

204 525

219 615

227 130

234 850

241 250

244 980

Överstyrelsens beräkning av antalet skolledar- och lärartjänster vid kommunala
gymnasier, fackskolor och yrkesskolor framgår av följande sammanställning. I det
angivna antalet ingår ej det merbehov av tjänster som föranleds av lärarutbild
ningen.
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Antal tjänster för skolledare och lärare
1968/69
Kommunala gymnasier ...............
Fackskolor ....................................
Kommunala och landstingskom
munala yrkesskolor (exkl. sjuksköterskeskolor) ............................
Sjuksköterskeskolor .....................

1969/70 1970/71

7 612
2 337

8 098
2 838

8 092

6 742

6 855

6 737

400
17 091

470
18 261

535
18 744

3 380

1971/72

1972/73

1973/74

8 190
3 696

8 370

8 535

3 875

3 951

7 008
605
19 499

7 164
677
20 086

7 228
737
20 451

För läsåret 1968/69 har skolöverstyrelsen tilldelat de kommunala gymna
sierna 1 105 och de privata 30 intagningsklasser, vilket sammanlagt motsvarar
en gymnasiefrekvens om ca 31 % av antalet 16-åringar. För läsåret 1969/70 be
räknar överstyrelsen oförändrat antal intagningsklasser. Överstyrelsen har eftersträ
vat att vid fördelningen av intagningsklasserna vara återhållsam i fråga om regioner
som redan har en hög gymnasiefrekvens för att på det sättet kunna öka antalet in
tagningsklasser i regioner med låg gymnasiefrekvens.
Beträffande fackskolan räknar överstyrelsen med totalt 650 intagnings
klasser läsåret 1969/70, vilket innebär en ökning med 110 intagningsklasser jäm
fört med innevarande läsår. Detta motsvarar en ökning av fackskolfrekvensen
från 14,6 % läsåret 1968/69 till 17,6 % läsåret 1969/70. Enligt den tidsplan som
Kungl. Maj:t den 1 april 1966 fastställt att tjäna till huvudsaklig ledning vid inrät
tande av fackskola i landet skall fackskola införas på nio nya orter läsåret 1969/70.
För dessa orter behövs endast ca 45 intagningsklasser. Enligt tidigare gjorda be
dömningar skulle resten av de nya intagningsklasserna tilldelas sådana kommuner
som redan infört fackskola. Skolöverstyrelsen förordar nu att en del av dessa in
tagningsklasser disponeras så att några av de 28 gymnasiekommuner, som enligt
nyssnämnda beslut skulle inrätta fackskola först läsåret 1970/71, skall få införa
fackskola redan läsåret 1969/70. Därigenom skulle man få en jämnare fördelning
över landet av antalet intagningsplatser i gymnasiet och fackskolan i stället för en
kraftig ökning i regioner som redan nu har en hög gymnasie- och fackskolfrekvens.
I det föregående har redovisats hur skolöverstyrelsen bedömer utvecklingen av
antalet elever i heltidskurser i yrkesskolan. Antalet nyintagna elever (exkl.
omskolningselever) motsvarar en s. k. reducerad yrkesskolfrekvens av 33 % för
1967/68, 34,5 % för 1968/69, 36 % för 1969/70, 38 % för 1970/71, 38,5 %
för 1971/72, 39 % för 1972/73 och 39,5 % för 1973/74. Med reducerad yrkes
skolfrekvens avses den andel av en årskull 16-åringar som under ett budgetår in
tagits i kommunala eller landstingskommunal yrkesskolors heltidskurser och som
inte tidigare genomgått annan heltidskurs i yrkesskola eller som omskolningselever
inplacerats på lediga platser i vanliga yrkesskolkurser. Av detta framgår att yrkes
skolan utöver nämnda frekvenstal har en viss kapacitet för äldre elever. Yrkes
skolans möjligheter att med kort varsel öka sin kapacitet har varit av stort värde
för utbildningen av arbetslösa ungdomar. Vårterminen 1968 fick 3 700 arbetslösa
ungdomar yrkesutbildning vid kommunala och landstingskommunala yrkesskolor.
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Av dessa ungdomar togs 2 900 in i nyinrättade kurser medan 800 fick plats i på
gående kurser. Den 15 oktober 1968 gavs totalt över 11 000 elever arbetsmark
nadsutbildning inom yrkesskolan.
Skolöverstyrelsen redovisar i anslagsframställningen sin bedömning av vissa or
ganisatoriska förhållanden avseende dels elevernas fördelning på olika utbildningsvägar i gymnasium och fackskola, dels den lokala yrkesskolorganisationen.
Beträffande elevernas fördelning på utbildningsvägar i
gymnasium och fackskola konstaterar överstyrelsen att eleverna en
ligt 1964 års riksdagsbeslut skall ha rätt till fritt val av utbildningsväg. Eleverna
har i avsevärt mindre omfattning än vad man räknade med i 1964 års beslut sökt
till de tekniska resp. ekonomiska tillvalsgruppema. För att undvika alltför stora
avvikelser har skolöverstyrelsen fastställt minimivärden för omfattningen av dessa
tillvalsgrupper. Med tillämpning fr. o. m. läsåret 1967/68 har skolstyrelserna re
serverat minst 15 % av intagningsplatserna för teknisk tillvalsgrupp och lika
mycket för ekonomisk tillvalsgrupp. Detta redovisades i prop. 1967: 1 (bil. 10 s.
149) och föranledde ingen erinran från riksdagens sida (SU 8, rskr 8). Enligt över
styrelsens bedömning är det motiverat att behålla dessa föreskrifter även för läsåret
1969/70.
I särskild skrivelse den 8 maj 1968, vars innehåll i huvudsak återges i översty
relsens anslagsframställning, har överstyrelsen anhållit om bemyndigande att före
skriva, att minst 35 % av intagningsplatserna i fackskolans årskurs 1 reserveras
för den tekniska linjen med anledning av att den andel elever som valt teknisk linje
kraftigt minskat.
Överstyrelsen anför vidare att vid övergången till årskurs 2 i gymnasiet en del
elever på de naturvetenskapliga och ekonomiska utbildningsvägarna går över till de
humanistiska och samhällsvetenskapliga samt en del elever på den tekniska linjen
till den naturvetenskapliga. För att motverka detta bör man enligt överstyrelsen dels
intensifiera studie- och yrkesorienteringen, dels vidtaga åtgärder av pedagogisk
natur i syfte att åstadkomma en jämnare arbetsbörda för elever på olika linjer av
gymnasiet. Överstyrelsen hemställer därutöver om bemyndigande att föreskriva
att andelen elever på ekonomisk linje resp. på teknisk och naturvetenskaplig linje
sammantagna inte får nämnvärt understiga andelen elever i motsvarande tillvals
grupper av årskurs 1 under föregående läsår.
Kungl. Maj:t har i beslut den 20 november 1968 dels understrukit betydelsen av
de studie- och yrkesrådgivande insatser samt de pedagogiska åtgärder överstyrelsen
förutskickat, dels bemyndigat överstyrelsen att utfärda anvisningar om att viss
minimiandel, dock högst 35 % av intagningsplatserna i årskurs 1 av fackskolan,
skall disponeras för teknisk linje. Överstyrelsen skall vid sin avvägning av denna
minimiandel ingående överväga bl. a. effekten på andra utbildningsvägar inom fack
skolan, särskilt den sociala linjens naturvetenskapliga gren, fördelningen av flickor
och pojkar på olika utbildningsvägar samt rekryteringsunderlaget för olika grenar
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av teknisk linje. I fråga om årskurs 2 av gymnasiet har Kungl. Maj:t inte fast
ställt någon ram för fördelningen av eleverna på olika linjer utan uppdragit åt
överstyrelsen att överväga andra åtgärder för att få till stånd en ändamålsenlig för
delning av de studerande på olika linjer i gymnasiet och därvid söka finna sådana
metoder som tar fasta på de faktorer som styr elevernas val.
Den i föregående års begäran om anslag (prop. 1968: 1 bil. 10 s. 183) anmälda
granskningen av den lokala yrkesskolorganisationen kommer att
fortsätta. Avsikten är därvid att för varje gymnasieregion få till stånd en fast orga
nisation, som skall föreligga färdig omkring ett halvt år före läsårets början. Liksom
föregående år har skolöverstyrelsens beslut om kurser och klasser inneburit ett
medgivande om inrättande av kurs antingen tills vidare eller för begränsad tid. Av
de kurser som tidigare tidsbegränsats har vissa fått medgivande att bestå tills vidare
och vissa avförts från organisationen främst beroende på att elevunderlaget varit
otillräckligt. Överstyrelsens strävan är att vid nästa granskning ytterligare minska
antalet tidsbegränsade kurser. Det bedöms dock inte vara realistiskt att räkna med
att hela yrkesutbildningsorganisationen skall kunna få en sådan fasthet att samtliga
kurser får anordnas tills vidare. Från bl. a. arbetsmarknadspolitisk synpunkt är det
angeläget att vid behov snabbt kunna anordna olika slag av kurser för kortare tid.
Kung!. Maj:t har i beslut den 15 mars 1968 angående avveckling av vissa skol
former inom vuxenutbildningen bl. a. föreskrivit att intagning till ettårig ekono
misk utbildning för den som avlagt studentexamen får ske längst t. o. m.
höstterminen 1969. I skrivelse den 28 augusti 1968 har skolöverstyrelsen i enlig
het med ett i nämnda beslut givet uppdrag inkommit till Kungl. Maj:t med förslag
angående anpassning till det nya gymnasiet av utbildning motsvarande ettårig eko
nomisk utbildning.
Skolöverstyrelsen påpekar behovet av eftergymnasial yrkesutbildning vid sidan
av den akademiska och av arbetskraft med »tvärkunnande», t. ex. tekniskt-ekonomiskt eller språkligt-ekonomiskt resp. med specialisering inom olika delområden.
Med hänsyn härtill föreslår överstyrelsen en utbildning om tre terminer, där inom
en gemensam ram av företagsekonomisk utbildning varje termin har en egen profil.
Varje termin bildar en avslutad kurs, vilket medför avgångsmöjiigheter efter varje
termin. Elever från gymnasiets ekonomiska linje kan börja den nya utbildningen
direkt med andra eller tredje terminen. Utbildningen bör vara förlagd i anslutning
till gymnasium. Skolöverstyrelsen bör enligt förslaget få besluta om dimensionering
och lokalisering av utbildningen, liksom om vilka grenar som skall ingå i utbildning
en. Överstyrelsen presenterar två alternativ till dimensionering av utbildningen,
nämligen för höstterminen 1969 2 600 resp. 1 900 och för vårterminen 1970
3 700 resp. 2 550 elever. I båda alternativen räknas med att den hittillsvarande
typen av ettåriga ekonomiska linjer övergångsvis skall finnas under läsåret
1969/70. De totala lärarlönekostnaderna för de båda alternativen utgör — utan
hänsyn tagen till lönekostnadspålägg — 8,2 resp. 5,8 milj. kr. beräknat efter 30
elever i varje klass samt 9,8 resp. 6,9 milj. kr. beräknat efter 25 elever i varje
klass.
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I ärendet har 1968 års utbildningsutredning den 14 november 1968 avgett ytt
rande. Utredningen tillstyrker att de två första terminskurserna kommer till stånd
och förordar med hänsyn till behovet av eftergymnasial utbildning utanför univer
siteten att utbildningen dimensioneras åtminstone enligt det högre alternativet.
Den tredje terminen bör enligt utredningen tills vidare organiseras som försöks
verksamhet. Man bör därvid söka belysa olika alternativ i fråga om utbildningsinne
håll med hänsyn till arbetsmarknadens behov. Beträffande intagningen till den tred
je terminen av utbildningen förordar utredningen att även andra än de som ge
nomgått gymnasiets ekonomiska linje eller den föreslagna utbildningens två första
terminskurser bör komma i fråga. Särskilt bör anknytningen till fackskolans eko
nomiska linje uppmärksammas. Utbildningen bör enligt utredningen kunna nå
långt i fråga om tillämpningen av självständigt arbetssätt, varför antalet veckotim
mar per studerande i hela utbildningen bör vara lägre än av skolöverstyrelsen före
slagna 33 veckotimmar.
I Kungl. Maj:ts beslut den 22 januari 1965 angående reformering av de gymna
siala skolorna m. m. anbefalldes skolöverstyrelsen att till Kungl. Maj:t inkomma
med förslag beträffande de förändringar och kompletteringar i nuvarande anord
ningar som för glesbygdernas del erfordras med hänsyn till det nya gymnasiet och
fackskolan (prop. 1964: 171 s. 115, SäU 1 höstsessionen, rskr 407). I särskild skri
velse den 6 mars 1968 har skolöverstyrelsen lagt fram förslag om sär
skild gymnasial undervisning i glesbygder. Överstyrelsen an
för i huvudsak följande.
En av intentionerna i skolpolitiken är att all landets ungdom skall ha tillgång till
frivillig utbildning på i princip lika villkor. För detta ändamål har en rad studie
sociala åtgärder genomförts samtidigt som man sökt sprida ut den frivilliga utbild
ningen till så många orter som möjligt. Organisatoriska och ekonomiska skäl försvå
rar emellertid en sådan spridning. Skolöverstyrelsen har därför lagt fram förslag om
åtgärder för att underlätta skolgången för ungdomar som bor så avlägset från en
skolort att de inte kan nå den med dagliga resor. Det har tidigare påvisats att gymnasiefrekvensen är beroende av avståndet till skolorten och att därvid inackorderingszonen har betydligt lägre frekvens än reszonen och gymnasieorten. Avståndsfaktorn har emellertid, enligt vad överstyrelsen uppger, inte längre den betydelse man
tidigare antagit då det gäller benägenheten att söka till gymnasium. En del av de
olägenheter som anses vara förknippade med inackordering under skoltiden kom
mer vidare otvivelaktigt att minska genom femdagarsveckans införande i skolvä
sendet.
Enligt skolöverstyrelsens mening bör man i första hand inrikta åtgärderna för att
förbättra glesbygdsungdomamas studiemöjligheter på att förbättra inackorderingssystemet och det studiesociala stödet. Det finns likväl enligt överstyrelsen skäl att
pröva möjligheterna att i glesbygdens centralorter erbjuda vissa utbildningsmöj
ligheter utöver vad som f. n. står till buds. Skolöverstyrelsen föreslår försöks
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verksamhet med korrespondensgymnasium med inslag av muntlig undervisning.
Utbildningen föreslås omfatta under de två första åren handledda korrespondens
studier vid hemortens högstadieskola och under det tredje året undervisning i vanhgt gymnasium, varvid eleverna ingår i befintliga klasser och grupper. Korrespondens
gymnasiet bör planeringsmässigt anknytas till ett vanligt gymnasium (modergym
nasium) och inräknas vid dimensioneringen av gymnasieundervisningen i regionen.
Eleverna i regionen bör ha rätt att välja undervisningsform, dvs. antingen vanligt
gymnasium eller korrespondensgymnasium. Skolöverstyrelsen hemställer om be
myndigande att efter prövning i varje särskilt fall medge anordnande av försöks
verksamhet i enlighet med dessa riktlinjer samt att utfärda erforderliga föreskrifter
för undervisningen. Motsvarande försök med fackskola bör anordnas sedan erfaren
heter vunnits av gymnasieundervisningen. Nu befintliga korrespondensgymnasier
bör kunna få bibehålla sin nuvarande organisation (jfr prop. 1958: 1 bil. 10 s. 444,
SU B 49, rskr B 77) så länge försöksverksamheten pågår eller övergå till den nya
organisationen.
Genom beslut den 31 mars 1967 uppdrog Kungl. Maj:t åt skolöverstyrelsen att
verkställa en i prop. 1964: 171 (s. 433) förordad översyn av gällande bestämmel
ser om avgifter i samband med examina och prövningar.
Enligt beslutet hade överstyrelsen att överväga dels frågan om avgifternas storlek
för skilda slag av examina och prövningar med särskilt beaktande av fall där full
kostnadstäckning borde förutsättas, dels frågan om eventuellt borttagande av av
gifter.
Skolöverstyrelsen har i skrivelse den 24 juni 1968 av principiella skäl avvisat tan
ken på att examinander vid vissa prövningar skall erlägga en avgift som helt täcker
kostnaderna. I fråga om den andra delen av uppdraget har överstyrelsen endast
funnit skäl att framföra tva alternativ, nämligen antingen en enhetlig anmälningsavgift, förslagsvis 50 kr., vid samtliga prövningar och examina eller också ingen avgift
alls. Överstyrelsen föreslår, att Kungl. Maj:t dels fattar principbeslut av innebörd
att prövning som syftar till kompetens eller behörighet enligt fordringar, som gäller
inom det allmänna undervisningsväsendet, skall vara avgiftsfri för den enskilde, dels
upphäver bestämmelserna om avgifter i samband med examina och prövningar.
I skrivelse den 1 oktober 1968 har styrelsen för centralskolan för specialutbild
ning av barnsjuksköterskor anhållit om medel till ytterligare två B-kurseri
social barnavård under budgetåret 1969/70 utöver de av skolöverstyrel
sen för budgetåret beräknade två B-kurserna.
Yttranden över förslaget har avgetts av socialstyrelsen och skolöverstyrelsen i
skrivelser den 11 oktober resp. den 23 oktober 1968. I yttrandena betonas ange
lägenheten av att sjuksköterskor, som genomgått eller f. n. genomgår specialutbildning
i barnsjukvård enligt den äldre studiegången (A-kurs vid barnsjuksköterskeskolan),
bereds möjlighet att genom deltagande i B-kurs få kompetens även för öppen bar
navård, dvs. för tjänstgöring vid barnavårdscentral och som heltidsanställd skolskö
terska.
8 — Bihang till riksdagens protokoll 1969.

1 saml.

Nr 1 Bil. 10
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A nslagsb eråkning
1968/69

Anslag

805 000 000

Beräknad ändring 1969/70
SkolöverFöredraganden
styrelsen

+ 277 000 000

+273 000 000

Den av överstyrelsen föreslagna anslagsberäkningen framgår av följande sam
manställning.
1. Lärarlönebidrag m. m.
a) gymnasier ...................................................
423 217 000
b) föreståndare och biträdande förestånda
re vid elevhem av rikskaraktär........................
150000
c) fackskolor .................................................
128 772 000
d) kommunala och landstingskommunala
yrkesskolor .................................................
266 000 000
e) kommunala sjuksköterskeskolor ...........
18 238 000
f) centralskolan för specialutbildning av
barnsjuksköterskor ....................................
95 000
g) utbildning av tandsköterskor vid Eastmaninstitutet........................................................
100000
h) fackutbildning av programmerare och
systemmän .................................................
3
060000
i) särskilda kostnader vid heltidskurser för
industri och hantverk av verkstadsskolkaraktär .....................................................
25
200000
j) särskilda kostnader för vissa inbyggda
kurser .........................................................
11
000000
2. Bidrag till pedagogisk stödpersonal ...........
11
300000
3. ATP-avgifter ...................................................
58
570974
4. Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisa
tion .......................................... ;................
113 249 000
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 .......................................................
20
139000
5. Tekniska stödåtgärder m. m. åt handikap
pade elever .....................................................
1
593000
6. Bidrag till särskild gymnasial utbildning i
glesbygder .......................................................
1
000000
1 081 683 974
Avrundat

1 082 000 000

Av skolöverstyrelsens framställning inhämtas bl. a.
1 a. Överstyrelsen räknar med ett lärarbehov av totalt 7 694 tjänster för gymna
siet. Härvid beräknas för undervisningen i läroämnen 6 822 tjänster för den regul
jära undervisningen, 81 tjänster för stödundervisning och 150 tjänster för att täcka
den nedsatta undervisningsskyldigheten för praktiklärare. För undervisning som be
strids av rektorer och studierektorer beräknas ett avdrag motsvarande 110 lärar
tjänster. Överstyrelsen räknar med att 90 % av det totala lärarbehovet i läroämnen
skall täckas av lärare med ordinarie tjänst och att 50 % av det totala antalet or
dinarie tjänster skall vara lektorstjänster. För undervisningen i övnings- och yrkes
ämnen i gymnasiet beräknar överstyrelsen ett behov av sammanlagt 751 tjänster,
varav för reguljär undervisning i övningsämnen 479 tjänster och i yrkesämnen 132
tjänster samt för frivillig undervisning i övningsämnen 140 tjänster. Skolöverstyrel
sen räknar vidare med 202 rektorstjänster och 202 studierektorstjänster, 3 300
tjänster som huvudlärare och 700 som institutionsföreståndare i skolenheter med
gymnasium.
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I avvaktan på resultat av utredningen om organisationen av skolledningen vid
större gymnasiala skolenheter beräknar skolöverstyrelsen i likhet med vad som an
visats för 1968/69 ett belopp av högst 500 000 kr. för provisorisk förstärkning av
skolledningen vid sådana skolenheter.
Det under punkten 1 a. upptagna beloppet täcker enligt skolöverstyrelsens be
dömning även kostnaderna för förlängd undervisning för elever i gymnasiet, vilka
kostnader uppskattas till ca 100 000 kr. för den äldre gymnasieorganisationen och
3—4 milj. kr. för den nya gymnasieorganisationen.
1 b. 1 prop. 1968: 67 angående undervisning för utlandssvenska barn samt för
vissa minoriteter i Sverige (SU 129, rskr 303) har framlagts förslag till åtgärder för
att underlätta skolgången i Sverige för utlandssvenska elever och andra elever i be
hov av skolinackordering. Därvid förordades inrättandet av elevhem på sex orter,
knutna till det allmänna skolväsendet. Dessa elevhem skall förses med särskilda
personella resurser och statsbidrag skall i princip utgå med ett belopp motsvarande
lönekostnaderna för föreståndare och biträdande föreståndare. I avvaktan på Kung).
Maj:ts ställningstagande till förslaget om riksinternatskolor, inbegripet frågan om
i vilken utsträckning skolinackorderingsbehovet borde tillgodoses" genom elevhem
resp. internatskolor, räknar skolöverstyrelsen för budgetåret 1969/70 med kost
nader motsvarande tre föreståndare och tre biträdande föreståndare.
1 c. För fackskolan räknar överstyrelsen med ett lärarbehov av totalt 2 838
tjänster. För undervisningen i läroämnen beräknas därvid 2 475 tjänster för den
reguljära undervisningen, 27 tjänster för den reguljära stödundervisningen och 50
tjänster för att täcka den nedsatta undervisningsskyldigheten för praktiklärare. För
undervisning som bestrids av rektorer beräknas ett avdrag motsvarande 25 tjänster.
Liksom i gymnasiet beräknas 90 % av lärarbehovet bli täckt av lärare med ordina
rie tjänst. För undervisningen i övnings- och yrkesämnen beräknas ett behov av
sammanlagt 311 tjänster, av vilka 268 hänför sig till den reguljära undervisningen
i övnings- och yrkesämnen och 43 till den frivilliga undervisningen i övningsämnen.
1 a och c. De under nämnda punkter upptagna beloppen beräknas kunna täcka
kostnaderna även för specialundervisning och särskild undervisning åt handikap
pade och sjuka elever samt stödundervisning i svenska språket för utländska elever.
1 d. För yrkesskolan räknar överstyrelsen med ett lärarbehov av sammanlagt
6 360 tjänster, varav 4 498 övnings- och yrkeslärartjänster samt 1 862 tjänster för
adjunkter och ämneslärare. Dessutom beräknas 190 rektorstjänster, 30 biträdande
rektors tjänster och 275 studierektorstjänster. I anslagsberäkningen ingår vidare
kostnader för arvode åt 1 000 huvudlärare, 300 deltidsanställda rektorer samt för
stödundervisning vid tekniska skolor. Det under punkten 1 d. upptagna beloppet
beräknas även täcka kostnaderna för övrig stödundervisning vid yrkesskolor.
1 a, c och d. De under nämnda punkter upptagna beloppen beräknas täcka
även kostnaderna för arvoden åt särskild personal vid den gymnasiala utbildningen
för gravt hörselskadade i Örebro, såsom t. ex. hörselteknisk konsult, hörseltekniker,
elevkonsulent, tjänstemän med uppgift att biträda skolledningen, skolläkare och
personal för studie- och yrkesrådgivning.
1 e. Överstyrelsen räknar med 790 terminskurser i grundutbildningen och 148
terminskurser i vidareutbildningen av sjuksköterskor.
1 f. Överstyrelsen beräknar 100 000 kr. för centralskolan för specialutbildning
av sjuksköterskor för att under en övergångstid i samband med omläggningen till
vidareutbildning av sjuksköterskor täcka behovet av B-kurser, dvs. vidareutbild
ning i social barnavård för legitimerade sjuksköterskor.
5. För tekniska stödåtgärder åt handikappade elever beräknar skolöverstyrelsen
samma belopp som föregående år, dvs. 693 000 kr. Under punkten 5. beräknas
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även omkostnader för försöksverksamheten med gymnasial utbildning i Örebro för
gravt hörselskadade. För detta ändamål beräknas en ökning med 775 000 kr. till
900 000 kr. Häri ingår kostnader för undervisningslokaler. Överstyrelsen hemställer
om bemyndigande att träffa avtal med huvudmännen för utbildningen, Örebro stad
och Örebro läns landstingskommun, om storleken av hyran för dessa lokaler. Samt
liga driftkostnader för denna utbildning bestrids av staten (prop. 1968: 1 bil. 10
s. 193).
Föredraganden
1968 års riksdag har fattat beslut om ett sammanförande av fackskola, gymna
sium och yrkesskola till en organisatoriskt sammanhållen skolform och om en re
formering av yrkesutbildningen (prop. 140, SU 195, rskr 404). En samordnad pla
nering för alla utbildningslinjer inom den nya skolformen förutsätts ske. Yrkesut
bildningen avses få en bred inriktning och organiseras så att den inledande utbild
ningen inom varje linje blir gemensam för ett flertal utbildningsvägar, vilka succes
sivt differentieras och leder fram till mer specifika utbildningsmål. Den nya yrkes
utbildningen kommer att innebära en betydande höjning av statens utgifter för detta
ändamål.
Vid den omdaning skolväsendet genomgått under detta decennium har de kvali
tativa aspekterna kommit allt mer i centrum. Detta gäller såväl det obligatoriska
som det frivilliga skolväsendet. På dessa båda områden har de nyss beslutade refor
merna sin tyngdpunkt på den inre utformningen av utbildningen. Kvantitativt har
det frivilliga skolväsendet under senare år genomgått en betydande utveckling, som
på sikt kommer att leda till att praktiskt taget alla ungdomar får möjlighet att fort
sätta sin utbildning efter grundskolan. Intagningskapaciteten har innevarande läsår
medgett att ett elevantal motsvarande ca 80 % av årskullen 16-åringar kunnat tas
emot i gymnasier, fackskolor och yrkesskolor, därav ca 31 % i gymnasiet, ca
14,5 % i fackskolan och ca 34,5 % i yrkesskolan. Skolöverstyrelsen räknar med
en ytterligare ökning av antalet intagningsplatser för nästa budgetår i fackskolan
och yrkesskolan och ett oförändrat antal intagningsklasser i gymnasiet. För egen
del räknar jag i enlighet med överstyrelsens förslag med oförändrat antal intag
ningsklasser i de kommunala gymnasierna, dvs. 1 105.
För fackskolan räknar överstyrelsen med totalt 650 intagningsklasser, dvs. ytter
ligare 110 i förhållande till innevarande läsår. I syfte att få en jämnare fördelning
över landet av antalet intagningsplatser förordar överstyrelsen att några av de kom
muner, som enligt en tidigare beslutad tidsplan skulle få fackskola först läsåret
1970/71, i stället skall få införa fackskola redan läsåret 1969/70. Jag anser lik
som skolöverstyrelsen att en geografiskt balanserad utbyggnad av gymnasie- och
fackskolutbildningen bör eftersträvas och har därför ingen erinran mot att vissa
kommuner får fackskola ett år tidigare än som förutsatts i den ursprungliga plane
ringen. Jag räknar med något lägre antal intagningsklasser i fackskolan än över
styrelsen, eller med ca 625 klasser, vilket innebär en ökning med ca 85 klasser
i förhållande till innevarande budgetår. I likhet med överstyrelsen räknar jag slutligen

Dd

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 10: Utbildningsdepartementet

229

med en ytterligare ökning av antalet intagningsplatser i yrkesskolan. Tillsammans
kommer gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan under nästa läsår att kunna ha en in
tagning svarande mot ca 84 % av årskullen 16-åringar.
Skolöverstyrelsen har av Kungl. Maj:t bemyndigats att för nästa läsår meddela
vissa anvisningar om elevernas fördelning på utbildningsväg a r i årskurs 1 av gymnasiet och fackskolan. Redan innevarande läsår har skol
överstyrelsen i enlighet med Kungl. Maj:ts bemyndigande fastställt minimigränser
för omfattningen av intagningen till ekonomisk och teknisk tillvalsgrupp i gymna
siet. Det förhållandet att elever går över från teknisk och naturvetenskaplig utbildningsväg i arskurs 1 till humanistisk och samhällsvetenskaplig i årskurs 2 gör
det dock svårt att uppnå den fördelning av eleverna på olika studievägar som stats
makterna år 1964 fann lämplig. Överstyrelsen har med anledning härav föreslagit
vissa åtgärder. Enligt min mening bör i första hand, som också överstyrelsen fram
hållit, åtgärder av pedagogisk samt studie- och yrkesorienterande natur komma
i fråga. Skulle emellertid trots en intensifiering av sådana åtgärder elevernas fördel
ning på utbildningsvägar fortsätta att utveckla sig på ett sätt som kan få ogynn
samma konsekvenser från arbetsmarknads- och utbildningspolitisk synpunkt, bör
det ankomma pa Kungl. Maj:t att fatta beslut om vilka åtgärder som bör vidtas.
Den hittillsvarande på studentexamen grundade ettåriga ekonomiska ut
bildningen har visat sig fylla ett stort behov. Jag finner det därför önskvärt
med en utbildning som motsvarar denna men som är anpassad till gällande läro
planer för gymnasiet. Det är angeläget att ta vara på möjligheterna att öka intagningskapaciteten vid yrkesinriktad utbildning på eftergymnasial nivå. I detta avseen
de far jag hänvisa till vad jag anför i det följande under vissa gemensamma frågor
rörande vissa högskolor m. m. Jag förordar därför att den av skolöverstyrelsen före
slagna utbildningen kommer till stånd. I enlighet med vad 1968 års utbildningsutredning föreslår bör emellertid den tredje terminen tills vidare anordnas såsom försöks
verksamhet. Det är nämligen av vikt att man skapar större klarhet rörande behovet
av olika specialiseringar samt om rekryteringen till denna utbildning innan man
ger den en mera definitiv form. Skolöverstyrelsen bör få i uppdrag att inkomma till
Kungl. Maj:t med förslag till bestämmelser om bl. a. behörighet för tillträde till
utbildningen samt förslag till läroplan. I likhet med 1968 års utbildningsutredning
anser jag att utbildningen bör bygga på och ge utrymme för ett självständigt ar
betssätt. Därför räknar jag med ett betydligt lägre antal undervisningstimmar per
studerande än överstyrelsen eller i genomsnitt högst 25 veckotimmar. I min anslags
beräkning utgår jag slutligen från att den ekonomiska utbildning av ny resp. äldre
typ som anordnas nästa läsår tillsammans kommer att ha ungefär samma omfatt
ning som motsvarande utbildning innevarande läsår. Skulle med hänsyn till ett stort
antal utbildningssökande anledning finnas att ge denna utbildning en större omfatt
ning bör Kungl. Maj:t äga besluta härom.
Benägenheten till fortsatt utbildning efter den obligatoriska skolgången har visat
sig delvis sammanhänga med avståndet mellan bostadsort och ort med skolor på
det gymnasiala stadiet. Även om detta samband under senare år blivit mindre
Dd

230

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 10: Utbildningsdepartementet

markerat, sannolikt beroende på flera olika omständigheter, är det angeläget att
förbättra studiemöjligheterna för ungdomar som bor i ut
präglade glesbygder. Den av skolöverstyrelsen föreslagna organisatio
nen med lärarhandledda självstudier kompletterade med ett avslutande år vid ett
vanligt gymnasium förefaller kunna i viss utsträckning tillgodose detta önskemal.
Jag förordar därför att en begränsad försöksverksamhet med sådan gymnasieutbild
ning inleds nästa läsår. De erfarenheter av liknande studier som finns vid de stat
liga skolorna för vuxna bör därvid tas till vara. Nu existerande statsunderstödda
korrespondensgymnasier bör såsom överstyrelsen föreslår ha valfrihet mellan att
arbeta i oförändrad form eller att gå över till den nya organisationen. Om erfaren
heterna blir gynnsamma bör försöksverksamheten senare utvidgas till att omfatta
utbildning inom fackskola och yrkesskola. Kungl. Maj:t bör inhämta riksdagens
bemyndigande att från fall till fall medge att undervisning i här avsedda former
anordnas samt att meddela de bestämmelser om statsbidrag m. m. som erfordras för
denna. Jag beräknar merkostnaderna med anledning av detta förslag till ca 1 milj.
kr. för nästa budgetår.
Med anledning av skolöverstyrelsens utredning och förslag i fråga om a v g i fter i samband med examina och prövningar föreslår jag,
att Kungl. Maj:t inhämtar riksdagens bemyndigande att fatta beslut härom och
vidta därav påkallade ändringar i gällande statsbidragsbestämmelser.
Jag vill härefter uppehålla mig något vid utbildningsplaneringen
för vårdsektorn.
I såväl prop. 1968: 1 (bil. 10 s. 191) som i prop. 1968: 66 angående vidareut
bildning av sjuksköterskor m. m. (s. 76) berörde jag vissa omständigheter, som
påverkar utbildningsplaneringen inom vårdsektorn, bl. a. det pågående rationaliseringsarbetet inom sjukvården, som kan komma att väsentligt förändra perso
nalstrukturen inom vårdområdet. Jag framhöll också att utbildningsplaneringen i
avvaktan på resultatet av vissa inom sjukvårdens och socialvårdens planerings- och
rationaliseringsinstitut (SPRI) pågående utredningar om personalstrukturen och per
sonalbehovet inom hälso- och sjukvården måste grundas på nu tillgängligt material
med iakttagande av att utbildningen måste kunna anpassas till ändrade förhållan
den. Det torde krävas ett omfattande utredningsarbete innan dessa undersökningar
helt slutförts. Jag vill därför, med hänsyn till bl. a. den aktuella planeringen av vård
utbildningen såväl inom som utom den integrerade gymnasiala skolan, understryka
att det är angeläget att utredningsmaterialet från SPRI läggs fram successivt och
att utredningsarbetet bedrivs så skyndsamt som möjligt.
Jag vill i detta sammanhang också erinra om den riksplanering för utbildningen
inom vårdsektorn, som jag i nyssnämnda proposition om sjuksköterskeutbildningen
(s. 81) förutsatt skall ske i samverkan mellan sjukvårdshuvudmännen samt skol
överstyrelsen, socialstyrelsen och universitetskanslersämbetet. Jag utgår från att
vederbörande huvudmän och berörda myndigheter vidtar erforderliga åtgärder för
att denna riksplanering skall bli en realitet.
Jag vill hänvisa till vad föredraganden anfört beträffande ungdomsledarDd
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utbildning inom yrkesskolans och folkhögskolans ram vid sin anmälan av
vissa frågor rörande statligt stöd till ungdomsverksamhet (s. 109).
Jag beräknar för nästa budgetår de sammanlagda kostnaderna för 1 ä r a r 1 ö n ebidraget till ca 890 milj. kr. (1). Till bidrag till kostnader för pedagogisk
stödpersonal beräknar jag 11,5 milj. kr. (2). Med hänsyn till att statsbidra
get till ATP-avgifter höjs beräknar jag denna post till ca 62 milj. kr. (3).
För lönekostnadspålägg bör enligt mina beräkningar tas upp
111 129 000 kr. (4).
Vid min beräkning av lärarlönebidraget har jag i huvudsak utgått från skol
överstyrelsens bedömning av lärarbehovet. Jag har dock beräknat ett något
lägre antal lärare för fackskolan i enlighet med min bedömning av antalet intagningsklasser för denna skolform. Jag har vidare beaktat det ökade medelsbehovet
med anledning av bl. a. lärarutbildning i gymnasiet och fackskolan samt stödunder
visning i yrkesskolan.
I likhet med skolöverstyrelsen beräknar jag medel för bidrag till avlönande
av tre föreståndare och tre biträdande föreståndare vid elevhem av rikskaraktär
avsedda för studerande vars föräldrar är utlandssvenskar samt för elever i behov
av miljöbyte (prop. 1968: 67 s. 29, SU 179, rskr 303). Det ankommer på Kungl.
Maj:t att meddela erforderliga bestämmelser om detta bidrag. Jag återkommer till
frågan om elevhem vid min behandling av anslaget Privatskolor: Bidrag till vissa
privatskolor (D 17).
Statsbidrag enligt de grunder som gäller för motsvarande kommunala utbild
ning utgår för sjuksköterskeutbildningen vid vissa enskilda sjuksköterskeskolor,
nämligen räknat fr. o. m. den 1 juli 1966 för den grundutbildning av sjuksköterskor
som bedrivs vid Betaniastiftelsens sjuksköterskeskola, Ersta diakonissanstalts sjuksköterskeskola, Röda korsets sjuksköterskeskola och Södra Sveriges sjuksköterskehems sjuksköterskeskola i Lund samt fr. o. m. den 1 juli 1968 för utbildningen vid
Sophiahemmets sjuksköterskeskola. Bidraget skall utbetalas till Stockholms stad i
vad avser skolorna i Stockholm och till Malmöhus läns landstingskommun i vad av
ser skolan i Lund. Staden och landstingskommunen svarar från angivna tidpunkter
för driftunderskott vid resp. skolor. Det förutsätts att skolorna förs över till kom
munal eller landstingskommunal huvudman så snart förutsättningar härför förelig
ger. Statsbidrag till angivna enskilda sjuksköterskeskolor bör därför beräknas under
förevarande anslag, vilket föranleder ett medelsbehov av ca 2 milj. kr. Samtidigt
minskar emellertid medelsbehovet under anslaget Bidrag till driften av enskilda
yrkesskolor m. m. (D 23).
Utgående schablonbidrag till grundutbildning resp. vidareutbildning av sjukskö
terskor bör efter hand kunna anpassas till löneutvecklingen. Kungl. Maj:t bör
bemyndigas besluta om sådan ändring av utgående bidragsbelopp.
Vid min beräkning av anslaget utgår jag från att vidareutbildningen av sjuk
sköterskor kommer att få en något mindre omfattning under budgetåret 1969/70
än skolöverstyrelsen förutsatt i sin anslagsframställning.
I samband med avvecklingen av den nuvarande statliga specialutbildningen av
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sjuksköterskor vid bammorskeläroanstaltema, centralskolan för specialutbildning
av barnsjuksköterskor samt statens distriktssköterskeskola kan behov uppkomma
av medel för vissa övergångsåtgärder. Bl. a. kan, som framgår av min tidigare
redogörelse, förutses ett behov av extra s. k. B-kurser i social barnavård för att ge
sjuksköterskor med specialutbildning i barnsjukvård enligt den äldre studiegången
(A-kurs) kompetens för öppen barnavård. Kungl. Maj:t bör inhämta riksdagens be
myndigande och besluta om anvisande av medel ur detta anslag till anordnande
av sådana B-kurser och i övrigt vidtaga de övergångsåtgärder som avvecklingen
av den statliga specialutbildningen kan föranleda.
I likhet med vad som gäller för innevarande budgetår bör Kungl. Maj:t få be
sluta om statsbidrag ur förevarande anslag till Eastmaninstitutet.
Jag ansluter mig till skolöverstyrelsens bedömning av medelsbehovet till tek
niska stödåtgärder m. m. åt handikappade elever (5). För
söksverksamheten med gymnasial utbildning i Örebro för gravt hörselskadade
beräknas nästa läsår omfatta 85 elever. Det ankommer på skolöverstyrelsen att
träffa överenskommelse med vederbörande huvudmän för denna utbildning om
vilken ersättning staten bör erlägga för undervisningslokaler för utbildningen.
Som jag i det föregående angett beräknar jag för särskilda former av gymna
sial utbildning i glesbygd ytterligare 1 milj. kr., dvs. sammanlagt
2 milj. kr. (6).
Det totala medelsbehovet under förevarande anslag beräknar jag till
1 078 milj. kr. för nästa budgetår, vilket innebär en ökning med 273 milj. kr.
i förhållande till innevarande budgetår.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att
a) bemyndiga Kungl. Maj:t att besluta om särskilda former av
gymnasial utbildning i glesbygd och om statsbidrag till sådan
utbildning,
b) bemyndiga Kungl. Maj:t att besluta dels i fråga om avgifter
i samband med examina och prövningar, dels i fråga om de änd
ringar i gällande statsbidragsbestämmelser som kan erfordras med
anledning därav,
c) bemyndiga Kungl. Maj:t att besluta om anpassning av
statsbidraget till grundutbildning och vidareutbildning av sjuk
sköterskor till förändringar i lönenivån,
d) bemyndiga Kungl. Maj:t att i enlighet med vad jag anfört
i det föregående vidtaga erforderliga övergångsåtgärder i sam
band med avvecklingen av bammorskeläroanstaltema, central
skolan för specialutbildning av barnsjuksköterskor samt statens
distriktssköterskeskola,
e) bemyndiga Kungl. Maj:t att besluta om statsbidrag till
Eastmaninstitutet,
f) till Bidrag till driften av kommunala gymnasiala skolor för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 1 078 000000 kr.
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D 15. Statliga realskolor
1967/68 Utgift .........
1968/69 Anslag ....
1969/70 Förslag ....

63 691 2091
46 100 0001
34 350 000

1 Anslagen Statliga realskolor: Avlöningar, Statliga realskolor: Omkostnader, Intagningsnämn-

der vid realskolor m. m. och Kostnader för vissa examina
Antal

1967/68
1968/69
1969/70

.................................... ..............................
.................................... ...............................
....................................................................

elever

917
562
325

28 690
18 500
10 800
Beräknad ändring 1969/70
Skolöver
Föredraganden
styrelsen

1968/69

Personal
Skolledare och lärare ........................................
Övrig personal .....................................................

Antal

klasser

108
1128

-420
- 28
-448

-420
— 28
-448

43 397 500

-16 730 000

-16 731 300

—

+ 9 981 425
— 4 137 930
- 207 600
27 000
19 000
— 283 000
- 293 000
15 000
—
10 000
6 500
— 300 000
-12 047 605

+ 10 350 700
- 4217 510
- 201 600
27 000
—
17 000
— 280 000
- 293 000
15 000
—
10 000
6 500
— 300 000
-11 748 210

1 020

Anslag
Utgifter
Avlöningar till tjänstemän ................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation .
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70 .
Arvoden och särskilda ersättningar ...............
Sjukvård m. m........................................................
Reseersättningar ...................................................
Expenser ................................................................
Bibliotek och materiel ........................................
Understöd och premier ......................................
Övriga utgifter .....................................................
Intagningsnämnder vid realskolor m. m..........
Kostnader för vissa examina ...........................

640 000
64 000
43 000
933 000
703 000
37 000
10 000
10 000

300 000
46 137 500

Uppbördsmedel
Avkastning av donationer från kronan m. m.

37 500

of.

Nettoutgift

46 100 000

— 12 047 605

of.
— 11748 210

-12 000 000

— 11 750 000

Avrundat

Skolöverstyrelsen
1. För löneomräkning m. m. beräknar överstyrelsen 11 644 000 kr., varav för
lönekostnadspålägg 9 981 425 kr.
2. Anslagsposten Övriga utgifter har de senaste två budgetåren inte belastats
med några kostnader, varför överstyrelsen föreslår att posten utgår.
3. I övrigt räknar överstyrelsen endast med automatiska kostnadsförändringar
till följd av minskad organisation vid realskolorna och ändrad ordning för realexamen för privatister m. m.
8* — Bihang till riksdagens protokoll 1969.

1 saml.

Nr 1 Bil. 10
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Föredraganden
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att till Statliga realskolor för budgetåret 1969/70 anvisa ett
förslagsanslag av 34 350 000 kr.

D 16. Bidrag till driften av högre kommunala skolor

1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag ___

28 069 753
18 000 000
13 000 000

Kommun får statsbidrag till sina kostnader för driften av högre kommunala sko
lor enligt kungörelsen den 19 december 1958 (nr 665) angående statsbidrag till
driftkostnader för det allmänna skolväsendet (omtryckt 1962: 478, ändrad senast
1968: 644). Statsbidraget beräknas på grundval av ett bidragsunderlag som i hu
vudsak utgörs av årslönebeloppen för i föreskriven ordning inrättade rektors- och
lärartjänster. På det sålunda beräknade bidragsunderlaget utgår statsbidrag med
78 %. Dessutom utgår statsbidrag med 100 % av kostnaderna för ATP-avgifter.
Statsbidrag utgår även för arbetsgivaravgift.
Den beräknade omfattningen av de högre kommunala skolorna läsåret 1969/70
framgår av följande sammanställning, i vilken även anges förändringar i förhållan
de till organisationen 1968/69.
Antal
skolor

Antal
klasser

13 (- 5)
19 (- 7)

66 (- 30)

Skolform

Kommunala flickskolor ...............
Kommunala realskolor .................
Praktiska kommunala realskolor ..

3

(- 2)

35 (-14)
1968/69

81 (- 71)
19 (- 14)
166 (-115)
Beräknad ändring 1969/70
SkolöverFöredraganden
styrelsen

Personal
Lärare

....................................................................

Anslag
Lärarlönebidrag ...................................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation .
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70 .

488

-199

-199

18 000 000

-6 000 000

-6 800 000

—

+2 680 000
- 780 000

+2 500 000
— 900 000

-4 100 000

-5 200 000

-4 000 000

-5 000 000

18 000 000

Avrundat

Skolöverstyrelsen beräknar för löneomräkning m. m. 3 235 000 kr., varav för
lönekostnadspålägg 2 680 000 kr.
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Föredraganden
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att till Bidrag till driften av högre kommunala skolor för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 13 000 000 kr.
D 17. Privatskolor: Bidrag till vissa privatskolor

1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag.........

18 307 412
20 215 000
21 655 000

Ur detta anslag utgår statsbidrag till vissa av Kungl. Maj:t i skilda beslut an
givna privatskolor. För skolorna i fråga gäller privatskolstadgan den 26 april 1967
(nr 276). Statsbidrag utgår enligt kungörelsen den 23 april 1964 (nr 137) om stats
bidrag till vissa privatskolor (ändrad senast 1968: 646) med 60 % av ett bidragsunderlag, omfattande kostnader för avlöning, sjukförsäkrings- och arbetsgivarav
gifter samt pensionsavgifter till SPV och ATP för rektor, studierektor och lärare.
Kungl. Maj:t kan på ansökan av skola besluta om högre statsbidrag. Enligt tidigare
gällande bestämmelse i statsbidragskungörelsen fick dock bidragen till samtliga här
avsedda privatskolor inte överstiga 78 % av skolornas sammanlagda bidragsunderlag. Sedan vissa privatskolor kommunaliserats har denna bestämmelse upphävts
och Kungl. Maj:t har med stöd av riksdagens beslut (prop. 1968: 1 bil. 10 s. 198,
SU 8, rskr 8) föreskrivit, att statsbidrag för budgetåret 1968/69 till var och en av åter
stående privatskolor skall utgå med oförändrat procenttal i förhållande till när
mast föregående år. Detta innebär att statsbidraget f. n. uppgår till i genomsnitt
81 % av skolornas bidragsunderlag. Vidare utgår statsbidrag till hälsovården vid
skolorna. Utöver statsbidrag enligt nu angivna bestämmelser utgår ur anslaget ett
belopp av 30 000 kr. till beredande av friplatser åt stipendiater vid Sigtuna huma
nistiska läroverk. Till Grännaskolan utgår bidrag ur detta anslag med ett totalbe
lopp av 350 000 kr.
I skolöverstyrelsens förslag har de olika bidrag som innevarande budgetår ut
går från anslagen D 22. Privatskolor: Bidrag till vissa privatskolor och D 23. Pri
vatskolor: Bidrag till vissa internatskolor m. m. sammanförts till ett anslag med
rubriken Bidrag till vissa privatskolor m. m. Jag redovisar emellertid de olika
bidragen under två anslag som hittills.
Skolöverstyrelsen
Antalet skolor som erhåller statsbidrag enligt kungörelsen den 23 april 1964
(nr 137) utgör 15 med ett elevantal om ca 5 900.
För bidrag till vissa privatskolor beräknar skolöverstyrelsen ett medelsbehov av
28,5 milj. kr., vilket innebär en ökning med 8 285 000 kr. Den av överstyrel
sen föreslagna anslagsberäkningen framgår av följande sammanställning.
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1. Statsbidrag enligt kungörelsen 1964:137 ...............
2. 4 riksinternatskolor ...................................................
3. Lönekostnadspålägg
a) För punkten 1 .........................................................
b) För punkten 2 .......................................................
4. Övrigt ..........................................................................

19 300 000
7 950 000
525 230
562 200
162 570
28 500 000

1. För löneornräkning m. m. beräknar överstyrelsen 1 987 000 kr., varav föl
lönekostnadspålägg 525 230 kr.
Skolöverstyrelsen föreslår att Solbacka läroverk, som f. n. åtnjuter statsbidrag
ur anslaget Bidrag till vissa internatskolor m. m., får statsbidrag enligt kungörelsen
1964: 137.
2. 1964 års utlands- och internatskoleutredning framförde i sitt betänkande
Skolgång borta och hemma (SOU 1966: 55) olika förslag, avsedda att förbättra
utbildningsmöjligheterna för utlandssvenska barn samt andra barn i behov av
skolinackordering. Bl. a. föreslogs att fyra av de nu förefintliga privata internat
skolorna, nämligen Sigtuna humanistiska läroverk, Sigtunaskolan, Viggbyholmsskolan och Grännaskolan, skulle få karaktär av riksinternatskolor med i huvud
sak samma statsbidrag som nu utgår till kommunala gymnasiala skolor. I yttrande
över nämnda betänkande tillstyrkte skolöverstyrelsen detta förslag. Riksdagen har
under våren 1968 (prop. 1968: 67, SU 129, rskr 303) fattat beslut om bl. a. stat
ligt stöd till svensk undervisning i utlandet och vissa åtgärder för att under
lätta skolgången för utlandssvenska elever och andra elever i behov av skol
inackordering. Beslutet innefattade dock inte inrättande av riksinternatskolor.
Skolöverstyrelsen upprepar nu sin i anslagsframställningen för 1968/69 gjorda
hemställan om inrättande av riksinternatskolor.
Till angivna skolor utgår budgetåret 1968/69 statsbidrag med sammanlagt
3 098 000 kr. varav 1 715 000 kr. ur förevarande anslag och 1 383 000 kr. ur
anslaget Bidrag till vissa internatskolor m. m.
Styrelsen för Franska skolan har i särskild skrivelse ansökt om statsbidrag till
hela den planerade grundskolan vid Franska skolan. Skolan får innevarande bud
getår statsbidrag till klasserna 27—T av normalskolan (flickskola), varvid klass 27
motsvarar årskurs 6 av grundskolan, samt till gymnasiet. Grundskolan är f. n.
införd t. o. m. årskurs 5 och ersätter med början läsåret 1968/69 successivt nor
malskolan.
Över ansökan har yttranden avgetts av Stockholms skoldirektion och den 27
december 1967 av dåvarande skolnämnden för Stockholms stad och Stockholms
län samt den 12 februari 1968 av skolöverstyrelsen.
Föredraganden
Innevarande budgetår utgår ur detta anslag bidrag till driften av 16 privata
skolor. Av dessa är elva externatskolor och fem internatskolor. Ytterligare fem
internatskolor får statsbidrag ur anslaget Privatskolor: Bidrag till vissa internat
skolor m. m. Nio av externatskolorna finns i Stockholm och av dessa är flertalet
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belägna i innerstaden. De andra två extematskolorna finns i Göteborg. Enligt min
mening finns det anledning att nu, när en genomgripande omstrukturering förestår
av de frivilliga skolformerna, överväga frågan om de privata skolornas funktion i
vårt skolsystem.
Den allmänna utgångspunkt utifrån vilken den antydda huvudfrågan bör över
vägas är, såvitt gäller alla nyss berörda typer av skolor, att samhället dvs. stat
och kommuner påtagit sig ett i princip helt och fullt ansvar för skolväsendet i vårt
land, oavsett utbildningsstadium och oavsett utbildningsinriktning. Det samhälle
liga utbildningsväsendet byggs upp med sikte på att kvantitativt och kvalitativt
svara mot de anspråk som inom ramen för den utbildningspolitiska allmänna mål
sättningen kan ställas såväl från de utbildningssökandes som, främst i vad gäller
högre utbildningsstadier, arbetsmarknadens sida. Planeringen av utbildningsväsen
det sker dessutom under beaktande av kravet på hushållning med resurserna.
Mot denna bakgrund synes statsbidrag till en vid sidan av den samhälleliga ut
bildningsorganisationen etablerad enskild utbildning förutsätta särskilda motiv. Jag
vill från dessa allmänna utgångspunkter kortfattat redovisa hur jag ser på enskilda
skolor av de olika huvudtyper jag nyss angett. Jag kommer att under anslagspunkten Bidrag till driften av enskilda yrkesskolor m. m. redovisa motsvarande
synpunkter på de skolor som får bidrag ur nämnda anslag.
De externatskolor som får statsbidrag ur förevarande anslag är gymnasier med
utbildningsvägar som också finns vid kommunala gymnasier. Åtskilliga skolor är
lokal- och utrustningsmässigt i ganska dåligt skick. Det behov av ett komplement till
de kommunala skolornas kapacitet som de enskilda extematskolorna tidigare kan
sägas ha fyllt föreligger knappast numera och torde i än mindre grad komma atl
göra det i framtiden. Enligt planeringskommittén för de gymnasiala skolformernas
utbyggnad i Stockholm kommer elevunderlaget i Stockholms innerstad att gå ned
påtagligt fram till år 1975, varefter man räknar med relativt måttliga förändringar.
Med anledning härav kommer det enligt planeringskommittén att erfordras en
dast en kommunal gymnasieskola i varje stadsdel. Det vore inte någon svårighet
att i den kommunala gymnasieorganisationen inrymma det antal intagningsklasser
som nu tilldelas privatgymnasierna. Likartade förhållanden torde föreligga i Gö
teborg. Härtill kommer risken för en ensidig rekrytering till enskilda skolor i vad
avser elevernas sociala bakgrund. Det ankommer på skolöverstyrelsen och veder
börande kommunala myndigheter att beakta dessa synpunkter vid den fortsatta
planeringen av skolväsendet i Stockholm och Göteborg. Jag räknar tills vidare med
oförändrade bidragsgrunder för dessa skolor.
Frågan om Franska skolans bestånd måste bedömas från särskilda utgångs
punkter. Skolan har en särställning genom sina insatser under en lång följd av år
för franska språkets ställning och har därigenom ett värde för våra förbindelser
med Frankrike. Statsbidrag till skolan bör därför utgå för motsvarande årskurser
som tidigare år, dvs. för årskurs 5 av grundskolan och högre årskurser.
Bedömningen av internatskolorna avser huvudsakligen frågan hur man på bästa
sätt skall tillgodose behovet av inackordering och undervisning för utlandssvenska
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elever och elever i behov av miljöbyte. Riksdagen har uttalat önskemål om dels
en redovisning av Kungl. Maj:ts inställning till 1964 års utlands- och internatskoleutrednings förslag om riksinternatskolor (SU 1968: 8 s. 13, rskr 8), dels en
analys av i vilken utsträckning skolinackorderingsbehovet bör tillgodoses genom
elevhem resp. internatskolor (SU 1968: 129, rskr 303). Vad angår formen för om
händertagandet av eleverna finns enligt min mening ej anledning att se någon av
görande skillnad mellan elevhem och internat. I enlighet med riksdagens beslut
(prop. 1968: 67, SU 129, rskr 303) skall statsbidrag utgå till avlönande av före
ståndare och biträdande föreståndare vid elevhem med riksrekrytering. Huvudman
för sådant elevhem förutsätts vara kommun. Ett elevhem med skollokaler i nära
anslutning bör lika väl som en internatskola av traditionell typ kunna tillgodose
kravet på total omvårdnad om eleverna, vilket krav särskilt gäller vissa grupper av
elever. För andra elevgrupper måste det anses mer angeläget att de får kontakt
med samhället utanför internatet. Detta skulle kunna åstadkommas exempelvis ge
nom att eleverna bor i ett internat men får sin undervisning tillsammans med ele
verna i andra kommunala skolor. Såväl alternativet med elevhem — allt efter olika
elevgruppers behov mer eller mindre nära anknutna till skolenheter — som alter
nativet med renodlade internatskolor synes tills vidare böra finnas. I vilken form
sistnämnda typ av skolor skall drivas i framtiden bör närmare övervägas. Med hän
syn härtill beräknar jag bidraget till de privata internatskolorna såväl under detta
som under efterföljande anslag enligt oförändrade grunder.
Anslaget bör höjas med 1 440 000 kr. för i huvudsak automatiska kostnadsför
ändringar, varav för lönekostnadspålägg med 548 000 kr. Jag hemställer, att Kung!.
Maj:t föreslår riksdagen
att till Privatskolor: Bidrag till vissa privatskolor för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 21 655 000 kr.

D 18. Privatskolor: Bidrag till vissa internatskolor m. in.
1967/68 Utgift .............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag...........

2 615 649
2 460 000
2 500 000

Ur detta anslag utgår statsbidrag i enlighet med av Kungl. Maj:t den 5 juni 1953
meddelade bestämmelser (senast ändrade den 9 juni 1967) till Sigtunaskolan i
vad avser grundskolans årskurs 5—9 och gymnasium, till Viggbyholmsskolan i
Täby köping och Solbacka läroverk i Daga kommun i vad avser grundskolans
högstadium, fackskola och gymnasium, till Restenässkolan i Ljungskile kommun
och Mariannelundsskolan i vad avser grundskolans högstadium, samt därutöver till
kvarvarande klasser av tre- och fyraårig realskola vid ifrågavarande internatskolor.
Bidraget utgår med 6: 50 kr. per elev och dag av läsåret.
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Statsbidrag utgår vidare till Estniska gymnasiet med 84 000 kr. Bidraget avser
de två sista årskurserna enligt fattat beslut om avveckling av statsbidraget till
denna skola (prop. 1968: 1 bil. 10 s. 199, SU 8, rskr 8).
Skolöverstyrelsen
Överstyrelsen utgår från ett oförändrat bidrag av 6: 50 kr. per elev och dag av
läsåret till Restenässkolan och Mariannelundsskolan. Medelsbehovet för dessa sko
lor beräknas till 355 000 kr. Beträffande Estniska gymnasiet utgår överstyrelsen
från att statsbidragsgivningen avvecklas med utgången av budgetåret 1969/70 och
föreslår därför att bidraget för nämnda budgetår utgår med 50 000 kr. för den
sista årskursen.
Som framgår av redovisningen under föregående anslag föreslår överstyrelsen
att Sigtunaskolan, Viggbyholmsskolan och Solbacka läroverk fr. o. m. nästa bud
getår skall få statsbidrag enligt förbättrade bidragsgrunder. Överstyrelsens förslag
innebär, att 1 973 000 kr. motsvarande nuvarande bidrag till dessa tre skolor
förs över från förevarande anslag till anslaget Privatskolor: Bidrag till vissa privat
skolor.
Föredraganden
Under hänvisning till vad jag anfört vid min anmälan av föregående anslag be
räknar jag statsbidrag enligt oförändrade grunder även för internatskolor under
detta anslag.
I enlighet med skolöverstyrelsens förslag beräknar jag 50 000 kr. för statsbidrag
till sista årskursen av Estniska gymnasiet.
Anslaget bör föras upp med 2,5 milj. kr. Jag hemställer, att Kungl, Maj:t före
slår riksdagen
att till Privatskolor: Bidrag till vissa internatskolor m. m. för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 2 500 000 kr.

D 19. Sjöbefälsskolorna: Utbildningskostnader

1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag .........

6 165 1181
6 349 0001
8 180 000

1 Anslagen Sjöbefälsskolorna: Avlöningar och Sjöbefälsskolorna: Omkostnader

Undervisningen vid sjöbefälsskolorna (Göteborg, Härnösand, Kalmar, Malmö
och Stockholm) har till ändamål att utbilda fartygs- och maskinbefäl för den sven
ska handelsflottan. Sjökaptens- och sjöingenjörskurserna omfattar två läsår och
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bygger på styrmans- och maskinteknikerkurserna som är ettåriga. Dessa kurser an
ordnas vid samtliga sjöbefälsskolor. Ettåriga kurser för radiotelegrafister anordnas
i Göteborg, Härnösand, Stockholm och Kalmar. Skepparkurser av l:a klass om 16
veckor anordnas i Göteborg, Härnösand och Kalmar samt fartygsmekanikerkurs
av l:a klass om 10 veckor i Göteborg, Härnösand och Malmö.

1967/68
1968/69
1969/70

Antal
klasser

Antal
elever

61
62
63

1 352
1 372
1 392
Beräknad ändring 1969/70
Föredraganden
Skolöver
styrelsen

1968/69

Personal
Skolledare och lärare ........................................
Övrig personal .....................................................
Anslag
Utgifter
Avlöningar till tjänstemän ................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation .
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70 .
Arvoden och särskilda ersättningar ...............
Sjukvård m. m.....................................................
Reseersättningar ...................................................
Expenser
a) Bränsle, lyse, vatten ......................................
b) Städning ...........................................................
c) Övriga expenser ...............................................
Bibliotek ...............................................................

98
24

+ 6,5
+1

+2

122

+ 7,5

+2

5 787 000

_
28 000
6 000
27 000
180 000
225 000
88 000
20 000
6 361 000

Uppbördsmedel
Hyror m. m.............................................................
Nettoutgift
Avrundat

12 000
6 349 000

+

664 000

+ 1 385 000
99 000
+
1 000
+
1 000
+
36 000
+
+
+
+
+

5 000
40 000
7 000
2 000

+ 2 240 000
+

43 000

of.

+

366 000

+1 385 000
30 000
+
1 000
+
1 000
+
36 000
+
+
+
+
+

5 000
40 000
7 000
2 000

+ 1 873 000
+

43 000

+2 197 000

+ 1 830 000

+ 2 200 000

+ 1 831 000

Skolöverstyrelsen
1. För löne- och prisomräkning m. m. beräknar överstyrelsen 1 674 000 kr.,
varav för lönekostnadspålägg 1 385 000 kr.
2. Innevarande budgetår har ytterligare en klass i den tvååriga utbildningen in
rättats. För att utbildningen i årskurs 2 skall kunna fullföljas och den nyinrättade
intagningsklassen bibehållas beräknar överstyrelsen medel för ytterligare en klass
i den tvååriga utbildningen (+116 000 kr.).
3. För innevarande budgetår har i enlighet med överstyrelsens förslag ytterligare
en institutionsteknikertjänst inrättats vid envar av sjöbefälsskolorna i Stockholm,
Malmö, Kalmar och Härnösand. För Göteborgs del förordade överstyrelsen i sin
anslagsframställning för budgetåret 1968/69 (prop. 1968: 1, bil. 10 s. 201) att
ytterligare en tjänst som institutionstekniker skulle inrättas så snart utbyggnaden
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där kommit igång. Arbetet med till- och ombyggnaden av sjöbefälsskolan i Göte
borg skall enligt den preliminära tidsplanen påbörjas under budgetåret 1968/69
och vara avslutat under 1971/72. På grund härav föreslår överstyrelsen, att medel
beräknas för ytterligare en extra ordinarie tjänst som institutionstekniker vid sko
lan i Göteborg nästa budgetår ( + 29 000 kr.).
4. För stödundervisning har innevarande budgetår beräknats medel motsvarande
en halv veckotimme per klassavdelning av styrmans- och maskinteknikerkursema.
Behov av stödundervisning föreligger även för eleverna i sjökaptens- och sjöingenjörskursema och överstyrelsen föreslår därför att medel anvisas för stödundervis
ning i samma omfattning för dessa klasser ( + 40 000 kr.).
5. Med hänsyn till betydelsen av ett effektivt och sakkunnigt bedrivet brand
försvar ombord är det nödvändigt med praktiska brandskyddsövningar. För styr
mans- och maslcinteknikerklasserna kan sådana övningar genomföras i samarbete
med lokal brandkår. För sjökaptens- och sjöingenjörsklasserna i årskurs 2 är det
däremot nödvändigt att anordna centrala kurser med utnyttjande av marinens
övningsanläggningar. Överstyrelsen beräknar medel härför och för resekostnader
i samband med dessa övningar ( + 43 000 kr.).
6. Vid skolöverstyrelsens översyn av läroplanerna för sjökaptens- och sjöingenjörskurserna har det befunnits angeläget att förstärka det laborativa arbetet i olika
ämnen, varför överstyrelsen räknar med uppdelning av klass i mindre laborationsgrupper ( + 236 000 kr.).
7. Överstyrelsen föreslår att en tjänst som studierektor inrättas vid sjöbefälssko
lan i Göteborg med uppgift att bl. a. planera, organisera och samordna av översty
relsen anordnad fortbildning för aktivt sjöbefäl ( + 74 000 kr.).
8. Det föreligger liksom vid det gymnasiala skolväsendet i övrigt behov för lä
rarna vid sjöbefälsskolorna att deltaga i studiedagar och konferenser inom sina
ämnesområden. Överstyrelsen beräknar medel för lärarnas resor i samband med
sådana studiedagar ( + 28 000 kr.).
Föredraganden
I enlighet med skolöverstyrelsens förslag beräknar jag medel för ytterligare en
klass i den tvååriga sjöbefälsutbildningen (2).
Jag delar i princip skolöverstyrelsens uppfattning att det kan finnas behov av
stödundervisning även i sjökaptens- och sjöingenjörskurserna, eftersom eleverna
i många fall inte kommer direkt till dessa kurser från den underliggande maskintek
niker- och styrmansutbildningen utan först efter mellanliggande praktisk tjänstgö
ring. Stödundervisningen bör emellertid begränsas till första årskursen av sjö
kaptens- och sjöingenjörskurserna. Jag beräknar medel för detta ändamål (4).
Liksom överstyrelsen finner jag viktigt att man kompletterar utbildningen vid
sjöbefälsskolorna med praktiska brandskyddsövningar. Jag tillstyrker därför över
styrelsens förslag om medelsanvisning för kostnader i samband med sådana övning
ar vid marinens övningsanläggningar (5).
Jag beräknar vidare medel för lärares resor i samband med studiedagar (8).
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Frågan om medel för den av överstyrelsen förordade tjänsten som institutionstekniker vid sjöbefälsskolan i Göteborg bör prövas i samband med den senare
prövning av utrustningsbehovet vid sjöbefälsskolorna som jag förutskickar under
nästföljande anslagspunkt (3).
Ytterligare medel för uppdelning av klass i mindre laborationsgrupper kan jag
inte tillstyrka (6). Inte heller kan jag tillstyrka en studierektorstjänst vid sjöbefäls
skolan i Göteborg (7).
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att till Sjöbefälsskolorna: Utbildningskostnader för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 8 180 000 kr.

D 20. Sjöbefälsskolorna: Utrustning m. in.

I riksstaten för innevarande budgetår finns uppfört ett reservationsanslag av
365 000 kr. för detta ändamål. I sin begäran om anslag för budgetåret 1969/70 har
skolöverstyrelsen föreslagit att anslaget tas upp med 1 530 000 kr. Beredningen
av detta förslag är i avvaktan på ytterligare underlag från skolöverstyrelsen ännu
ej slutförd.
Jag ämnar senare föreslå Kungl. Maj:t att för riksdagen lägga fram en särskild
proposition om bl. a. sjöbefälsskolomas utrustning. I avvaktan härpå bör under
detta anslag tas upp ett preliminärt belopp av 900 000 kr.
Med anledning av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Sjöbefäls
skolorna: Utrustning m. m. för budgetåret 1969/70 beräkna ett
reservationsanslag av 900 000 kr.

D 21. Bidrag till Bergsskolan i Filipstad

1967/68 Utgift ...............
1968/69 Anslag .............
1969/70 Förslag .............

479 182
670 000
880 000

Statsbidrag utgår ur detta anslag i enlighet med av Kungl. Maj:t den 19 april
1968 meddelade bestämmelser om Bergsskolan i Filipstad (ändrade den 20 novem
ber 1968). Dessa bestämmelser innebär i korthet att statsbidrag utgår dels med
100 % av ett bidragsunderlag som omfattar faktiska kostnader för löner till rektor
och lärare samt för arvoden till huvudlärare och institutionsföreståndare, dels med
schablonbelopp till kostnader för viss annan personal än lärare. Vidare utgår stats
bidrag med hela kostnaden för pensionsavgifter till SPV och ATP samt till sjuk
försäkrings- och arbetsgivaravgifter.
Utbildningen vid Bergsskolan genomgår f. n. en omläggning, som blir fullt ge
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nomförd vårterminen 1970. Den nya utbildningen omfattar sex terminer och är
under de sista tre terminerna delad i två grenar, en metallurgisk och en berg- och
mineralteknisk gren. Den femte terminen ägnas åt ingenjörspraktik inom industrin.
Skolöverstyrelsen redovisar en beräknad utveckling av antalet elever enligt föl
jande.
Höstterminen 1968 ...........................
Vårterminen 1969 ..............................

105
135

Höstterminen 1969
Vårterminen 1970
1968/69

Anslag
Avlöningar (inkl. pensions- och sjukförsäkrings
avgifter) ..................................................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation .
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70 .
Övriga utgifter.......................................................

137
167
Beräknad ändring 1969/70
Skolöver
Föredraganden
styrelsen

594 620

+ 183 158

+ 190 657

75 380

+ 34218
+ 20 945
of.

+ 17 296
+ 4 275
of.

670 000

+238 321

+ 212 228

+ 238 000

+210 000

Avrundat

1. För löneomräkning m. m. beräknar överstyrelsen 57 508 kr., varav för löne
kostnadspålägg 34 218 kr.
2. Överstyrelsen beräknar den totala undervisningsvolymen under läsåret 1969/
70 till 240 veckotimmar. På grundval härav föreslår överstyrelsen att ytterligare en
lektorstjänst och en adjunktstjänst inrättas nästa budgetår. Överstyrelsen beräknar
vidare arvode för ytterligare två institutionsföreståndare och en huvudlärare.
Föredraganden
Skolöverstyrelsens bedömning rörande behovet av tjänster kan jag i huvudsak
ansluta mig till. Jag räknar emellertid inte med någon ytterligare arvoderad hu
vudlärartjänst för nästa budgetår. Med hänvisning till sammanställningen beräknar
jag anslaget till 880 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Bidrag till Bergsskolan i Filipstad för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 880 000 kr.

D 22. Bidrag till Specialgymnasiet för lantbruks-, mejeri- och skogsstuderande

1967/68 Utgift ...............
1968/69 Anslag .............
1969/70 Förslag .............

258 478
226 000
232 000

Antal elever

Förberedande kurs ......................... .................
Årskurs 1 ............................................. .................
Årskurs 2............................................. .................

1967/68

1968/69

1969/70
(beräknat)

24
23
17

25
23

25
23

20

20
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1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Föredraganden
styrelsen

Skolöver

Anslag
Avlöningar (inkl. ATP-avg.) . . .
Lönekostnadspålägg ...................
Övriga utgifter ............................

34 100

+ 1923
+ 37 220
- 7 600

+ 11 084
+ 2 000
- 7 600

226 090

+ 31 543

+ 5 484

+ 32 000

+ 6 000

191 900

Avrundat

Skolöverstyrelsen
Enligt uppdrag av Kungl. Maj:t den 22 januari 1965 skall överstyrelsen lägga
fram förslag angående Specialgymnasiets ställning i det framtida skolsystemet. I
avvaktan på resultatet av den utredning som i anledning härav pågår inom över
styrelsen räknar överstyrelsen för nästa budgetår med bidrag till skolan enligt nu
gällande grunder. Vid bedömningen av medelsbehovet har överstyrelsen dock inte
räknat med några kostnader för nyanskaffning av undervisningsmateriel.
Föredraganden
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att till Bidrag till Specialgymnasiet för lantbruks-, mejeri- och
skogsstuderande för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag
av 232 000 kr.

D 23. Bidrag till driften av enskilda yrkesskolor m. m.

1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag.........

26 796 920
25 100 000
25 400 000

Från anslaget bestrids kostnaderna för statsbidrag till enskilda yrkesskolor enligt
bestämmelserna i kungörelsen den 31 maj 1957 (nr 480) om statsbidrag till yrkes
skolor (ändrad senast 1967: 822). Dessa bestämmelser indelar i statsbidragshänseende de enskilda yrkesskolorna i två kategorier, nämligen A-skolor och Bskolor. Till heltidskurs vid A-skola utgår statsbidrag till lärarlöner på grundval
av en beräknad normallönekostnad samt till särskilda kostnader med visst årligt
belopp. För deltidskurs vid A-skola utgår statsbidrag med visst belopp för lektion.
Härutöver utgår till A-skola särskilt tillägg till statsbidraget med tio procent av
bidraget till driftkostnader. Till B-skola utgår statsbidrag enligt beslut i varje
särskilt fall. Sådana B-skolor, som är enskilda företagsskolor, får statsbidrag för
heltidskurser med normalläsår med högst 13 000 kr. för läsår och klass om
företaget svarar enbart för undervisningen i yrkesarbete eller annat praktiskt
arbete och med högst 14 500 kr. för läsår och klass om företaget svarar även för
undervisningen i yrkesteori.
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Ur anslaget utgår vidare dels bidrag till vissa enskilda yrkesskolor med belopp,
som Kungl. Maj:t fastställer i enlighet med av riksdagen givna särskilda bemyndiganden, dels i enlighet med av riksdagen givet bemyndigande (prop. 1968: 1 bil.
10 s. 206, SU 8, rskr 8) bidrag till kostnaderna för den del av utbildningen av
laboratorieassistenter som är förlagd till universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg
och Umeå samt karolinska institutet och som inte täcks av reguljärt utgående bidrag
till inbyggd yrkesskola.
Från anslaget bestrids därjämte under budgetåret 1968/69 kostnaderna för
täckning av driftunderskott vid Samariterhemmets sjuksköterskeskola enligt en av
Kungl. Maj:t den 29 november 1968 fastställd inkomst- och utgiftsstat samt för
statsbidrag enligt för kommunala och landstingskommunala sjuksköterskeskolor
gällande grunder till Betaniastiftelsens sjuksköterskeskola, Ersta diakonissanstalts
sjuksköterskeskola, Röda korsets sjuksköterskeskola och Sophiahemmets sjuk
sköterskeskola, i Stockholm, samt Södra Sveriges sjuksköterskehems sjuksköterske
skola i Lund enligt beslut av Kungl. Maj:t likaledes den 29 november 1968.
Ur anslaget utgår slutligen under innevarande budgetår bidrag till kostnaderna
för dels den utbildning av ålderdomshemsföreståndare som tidigare bedrivits av
Svenska socialvårdsförbundet men som numera övertagits av Stockholms stad, dels
den vid Sociala barna- och ungdomsvårdsseminariet bedrivna utbildningen av barnhemsföreståndare (socialpedagoger), dock endast för den tid Allmänna barnhuset
är huvudman för verksamheten.
Skolöverstyrelsen
Överstyrelsen föreslår, att anslaget ökas med 2,7 milj. kr., varav för löneomräkning 567 000 kr.
Beräknad
disposition
1968/69 enligt
prop. 1968:1
bil. 10

1. Enskilda yrkesskolor ....................................
2. Enskilda sjuksköterskeskolor
a) Sophiahemmets sjuksköterskeskola ...
b) Samariterhemmets sjuksköterskeskola .
c) Övriga enskilda sjuksköterskeskolor . .
3. Övrig utbildning ...........................................
4. Lönekostnadspålägg ....................................
Avrundat1

Beräknad ändring 1969/70
Skolöver
Föredraganden
styrelsen

20 266 000

+2 234 000

+ 2 234 000

1 233 000
949 000

-1 233 000
+ 301000

1 552 000
—

+ 184 000
+ 290 000
of.
of.
—

+

100 000

25 100 000

+2 708 000

+

302 000

+ 2 700 000

+ 300 000

1 100 000

-1 100 000

of.

1. Skolöverstyrelsen redovisar att antalet elever i samtliga enskilda yrkesskolor
var 9 483 i heltidskurser och 14 970 i deltidskurser under hösten 1967. Skol
överstyrelsen räknar med en viss minskning i omfattningen av utbildningen under
1969/70. Överstyrelsen bedömer medelsbehovet för reguljära statsbidrag till
20,5 milj. kr. varvid hänsyn även tagits till löneomräkning.
I avvaktan på en kommande omdaning av yrkesskolväsendet bemyndigades
Kungl. Maj:t genom beslut av 1965 års riksdag (prop. 1965: 1 bil. 10 s. 292, SU
66, rskr 192) att efter prövning av behovet i varje särskilt fall besluta om extra
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bidrag till enskild yrkesskola. Under budgetåret 1967/68 har ca 2,8 milj. kr. ut
betalats i extra statsbidrag. Skolöverstyrelsen anför följande beträffande detta
bidrag.
Behovet av extra bidrag 1969/70 är beroende av i vilken utsträckning det kom
mer att bedömas angeläget att berörda utbildningar finns kvar. Av betydelse i
sammanhanget är dels huruvida den allmänna gymnasiala ungdoms- och vuxen
utbildningen tillgodoser utbildningsbehoven, dels arbetsmarknadsläget. Skolöver
styrelsen utgår från att den nu begynnande konjunkturuppgången samt den fort
satta utbyggnaden av det allmänna skolväsendet skall medföra att vissa här ak
tuella utbildningar blir obehövliga. Under läsåret 1968/69 kommer överstyrelsen
att göra en viss översyn av de enskilda yrkesskolornas organisation från dessa
utgångspunkter. En viss minskning av extra statsbidrag torde härigenom åstad
kommas. Skolöverstyrelsen föreslår, att 2 milj. kr. beräknas för detta ändamål.
2. Skolöverstyrelsen beräknar medel för täckning av driftunderskott för såväl
Sophiahemmets sjuksköterskeskola som Samariterhemmets sjuksköterskeskola. För
de övriga enskilda sjuksköterskeskolorna, dvs. Betaniastiftelsens sjuksköterske
skola, Ersta diakonissanstalts sjuksköterskeskola, Röda korsets sjuksköterskeskola
och Södra Sveriges sjuksköterskehems sjuksköterskeskola, beräknar skolöversty
relsen statsbidrag enligt samma grunder som för kommunala och landstingskommunala sjuksköterskeskolor.
3. Under denna post beräknas bidrag till kostnaderna för utbildning av labora
torieassistenter, för den av Stockholms stad från Svenska socialvårdsförbundet
övertagna utbildningen av ålderdomshemsföreståndare samt för utbildningen av
socialpedagoger vid Sociala barna- och ungdomsvårdsseminariet. För förstnämnda
utbildning räknar överstyrelsen med oförändrad medelsanvisning. För utbildningen
av ålderdomshemsföreståndare föreslås statsbidrag till verksamheten under budget
året 1969/70 få utgå med samma belopp som för innevarande budgetår i avvaktan
på att utbildningen blir inordnad i stadens yrkesskolväsen. Överstyrelsen föreslår
vidare oförändrat statsbidrag till utbildningen av socialpedagoger i avvaktan på re
sultatet av pågående överläggningar om ändrat huvudmannaskap för utbildningen.
Föredraganden
Jag har vid min anmälan av anslaget Privatskolor: Bidrag till vissa privatskolor
(D 17) uttryckt den uppfattningen att enskilda externatgymnasier numera knappast
fyller något utbildningsbehov som inte kan tillgodoses inom det allmänna skolvä
sendet. Samma förhållande föreligger sannolikt beträffande vissa av de enskilda
yrkesskolorna. Beträffande en del av den utbildning som meddelas vid sådana sko
lor kan hävdas att den inte utgör något egentligt tillskott i fråga om utbildningskapa
citet och resurser utan snarare leder till en splittring av utbildningsverksamheten.
Med hänsyn härtill och till den fortsatta utbyggnaden av den kommunala ungdomsoch vuxenutbildningen är det angeläget att vid prövning av fråga om statsbidrag till
enskild yrkesskola i varje särskilt fall bedöma om den ifrågavarande verksamheten
fortfarande fyller ett sådant behov att statsbidrag bör utgå. Med hänsyn till svå
righeten att nu förutse resultatet av sådana bedömningar förordar jag emellertid
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att den i sammanställningen upptagna posten till enskilda yrkesskolor (1) förs upp
med det av skolöverstyrelsen föreslagna beloppet, dvs. 22,5 milj. kr.
Såsom framgått av mitt anförande under anslaget Bidrag till driften av kom
munala gymnasiala skolor (D 14) bör medel för bidrag till Betaniastiftelsens sjuksköterskeskola, Ersta diakonissanstalts sjuksköterskeskola, Röda korsets sjuksköterskeskola och Sophiahemmets sjuksköterskeskola, alla i Stockholm, samt Södra
Sveriges sjuksköterskehems sjuksköterskeskola i Lund fr. o. m. budgetåret 1969/70
beräknas under nämnda anslag. Detta medför en minskning av medelsbehovet
under förevarande anslag med ca 2,3 milj. kr. För Samariterhemmets sjuksköter
skeskola i Uppsala bör däremot alltjämt medel beräknas under detta anslag.
Kungl. Maj:t bör liksom hittills besluta om bidragets storlek.
Under förutsättning att en närmare prövning visar att skäl härför alltjämt före
ligger bör kostnaderna för den utbildning av ålderdomshemsföreståndare som
Stockholms stad övertagit från Svenska socialvårdsförbundet, i den mån de ej
täcks av reguljärt yrkesskolbidrag, under budgetåret 1969/70 få bestridas ur
förevarande anslag. Kungl. Maj:t bör äga besluta om storleken av detta extra
bidrag.
Statsbidrag till utbildningen av socialpedagoger vid Sociala barna- och ungdomsvårdsseminariet bör få utgå efter beslut av Kungl. Maj:t även för budgetåret
1969/70 i avvaktan på avsedd kommunalisering av verksamheten.
Ur anslaget utgår statsbidrag i enlighet med av riksdagen givet bemyndigande
till statliga institutioner som i samverkan med kommunal huvudman bedriver
utbildning av laboratorieassistenter och vars kostnader härför endast delvis täcks
genom statsbidrag enligt reglerna för statsbidrag till inbyggd yrkesskola. Jag beräk
nar under förevarande anslag även lönekostnadspålägg för statligt anställd personal
som tjänstgör vid denna utbildning.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 25,4 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att
a) bemyndiga Kungl. Maj:t att i de fall som angetts i det
föregående meddela särskilt beslut om statsbidrag,
b) till Bidrag till driften av enskilda yrkesskolor m. m. för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 25 400 000 kr.

D 24. Främjande av lärlingsutbildning hos hantverksmästare m. m.
1967/68 Utgift ........... 4 053 705
1968/69 Anslag ........... 4 073 000
1969/70 Förslag........... 4 310 000
Enligt av Kungl. Maj:t den 28 maj 1959 meddelade, senare ändrade bestämmel
ser beviljas statsbidrag för lärlingsutbildning dels hos hantverksmästare, dels inom
muraryrket, byggnadsträarbetaryrket m. m.
Antalet bidragsrum uppgår innevarande budgetår till 2 200.
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Skolöverstyrelsen
Anslaget bör enligt överstyrelsen ökas med 237 000 kr. på grund av tidigare
fattat beslut om antal bidragsrum och en förskjutning i antalet ansökningar och
beviljade bidrag från mindre kostnadskrävande utbildning inom byggnadsbranschen till mer kostnadskrävande utbildning hos hantverksmästare.

Föredraganden
Mot överstyrelsens beräkning av medelsbehovet har jag ingen erinran. Det är
angeläget att skolöverstyrelsen efter samråd med arbetsmarknadsstyrelsen vid sin
fördelning av bidragsrummen, på samma sätt som sker vid prövningen av annan yr
kesutbildning, gör en bedömning av vilka utbildningsbehov som i första hand tillgo
doses med hänsyn till arbetsmarknadens behov. Därvid kan finnas anledning att be
akta i vilken mån det parallellt med visst slag av lärlingsutbildning förekommer en
motsvarande utbildning inom ramen för det gymnasiala utbildningssystemet.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Främjande av lärlingsutbildning hos hantverksmästare
m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
4 310 000 kr.

D 25. Bidrag till kostnader för granskning av utförda gesällprov

1967/68 Utgift .................
1968/69 Anslag ...............
1969/70 Förslag ...............

45 000
45 000
45 000

Ur detta anslag utgår bidrag till hantverksdistrikt och yrkesförbund för kostna
der för granskning av gesällprov. Anslaget utbetalas till Sveriges hantverks- och in
dustriorganisation samt fördelas av denna organisation mellan hantverksdistrikten
resp. ifrågakommande yrkesförbund eller deras organ.
Skolöverstyrelsen föreslår, att anslaget förs upp med oförändrat belopp.

Föredraganden
I enlighet med vad skolöverstyrelsen föreslagit hemställer jag, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att till Bidrag till kostnader för granskning av utförda gesäll
prov för budgetåret 1969/70 anvisa ett anslag av 45 000 kr.
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D 26. Resestipendier för yrkesutbildning

1967/68 Utgift ...............
1968/69 Anslag...............
1969/70 Förslag ...............

150 032
150 000
150 000

Reservation ...................................

4

Ur detta reservationsanslag, som disponeras av skolöverstyrelsen, bestrids kost
nader för stipendier enligt kungörelsen den 9 juni 1944 (nr 392) angående resesti
pendier för yrkesutbildning (ändrad 1958: 406). Stipendierna delas ut för studie
resor, bevistande av kurser eller genomgång av skolor inom resp. yrke. Studierna
kan bedrivas såväl i Sverige som utomlands.
Skolöverstyrelsen, som förutsätter att stipendier delas ut i samma omfattning som
innevarande budgetår, föreslår att anslaget förs upp med ett oförändrat belopp av
150 000 kr.
Föredraganden
Jag biträder skolöverstyrelsens förslag och hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att till Resestipendier för yrkesutbildning för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 150 000 kr.
D 27. Vissa kurser för ingenjörer m. m.

1967/68 Utgift ...............
1968/69 Anslag...............
1969/70 Förslag .............

499 839
450 000
350 000

Reservation ....................

1 152 547

Från anslaget bestrids utgifter för fortbildningskurser för gymnasieingenjörer,
fortbildningskurser vid sjöbefälsskolor och särskilda påbyggnadskurser för gym
nasieingenjörer.
Fortbildningskurserna är avsedda för personal, vars teoretiska kunskaper efter en
längre tids yrkesverksamhet behöver förstärkas med hänsyn till den tekniska utveck
lingen inom olika områden. Bestämmelser om påbyggnadskurser för gymnasieingen
jörer finns i kungörelsen den 14 december 1956 (nr 604) om särskilda påbyggnads
kurser vid tekniskt gymnasium (ändrad senast 1964: 612). Påbyggnadskurserna har
enligt kungörelsen till ändamål att meddela fördjupad utbildning inom fackområde
som företräds av särskild linje vid tekniskt gymnasium eller inom tekniskt special
område som ej är företrätt av sådan linje.
Skolöverstyrelsen
Överstyrelsen räknar för gymnasieingenjörer med ca fyra fortbildningskurser
och tio påbyggnadskurser. Medelsbehovet för dessa kurser beräknas med hänsyn
till förefintlig reservation kunna rymmas inom ett oförändrat anslag.
Dd
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Det föreligger ökat behov av fortbildning för aktivt sjöbefäl, varför överstyrelsen
föreslår en uppräkning av medlen för detta ändamål med 50 000 kr.
Anslaget bör således enligt överstyrelsen uppföras med (450 000 + 50 000 = )
500 000 kr.
Föredraganden
Jag förordar för nästa budgetår, med beaktande av förutsebar reservation, att
anslaget förs upp med 350 000 kr. Det ankommer på skolöverstyrelsen att priori
tera sådana kurser som tillgodoser de mest angelägna utbildningsbehoven.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Vissa kurser för ingenjörer in. ra. för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 350 000 kr.
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e) Investeringsbidrag
D 28. Bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet in. m.

1967/68 Utgift ....
1968/69 Anslag ....
1969/70 Förslag ....

258 047 938
267 000 000
274 000 000

Nuvarande bestämmelser
1. Grundskolan, gymnasiet, fackskolan m. m. Statsbidrag till byggnadsarbeten
för grundskolor, gymnasier, fackskolor och sjöbefälsskolor utgår till kommun enligt
kungörelsen den 31 maj 1957 (nr 318) om statsbidrag till byggnadsarbeten inom
det allmänna skolväsendet (omtryckt 1962: 479, ändrad senast 1967: 821).
För permanenta skollokaler bestäms bidragsunderlaget med ut
gångspunkt i ett grundbelopp av 900 kr. per kvadratmeter nettogolvyta. Detta
grundbelopp, som hänför sig till kostnadsläget den 1 januari 1956, skall omräknas
med hänsyn till därefter inträffade kostnadsförändringar enligt byggnadsstyrelsens
byggnadskostnadsindex. Enligt skolöverstyrelsens beräkningar uppgick beloppet
den 1 januari 1968 till 1 430 kr. Omräkning skall vidare ske med hänsyn till
olikheterna i byggnadskostnadema mellan skilda orter enligt bostadsstyrelsens
ortsindex.
På bidragsunderlaget utgår statsbidrag med procenttal, som fastställs med hän
syn till bl. a. skatteunderlaget enligt en i bidragskungörelsen intagen särskild ta
bell. F. n. varierar bidragsprocenten huvudsakligen mellan 35 och 45.
Till provisoriska skollokaler utgår statsbidrag med 325 kr. per
kvadratmeter nettogolvyta.
Statsbidrag kan därjämte utgå till audivisuell och hörselteknisk
utrustning i grundskolan samt till inventarier i skolverkstad och för
undervisning i yrkesämne i årskurs 9.
Till första uppsättningen stadigvarande undervisnings
materiel (inlcl. laboratorieutrustning) vid gymnasium och fackskola utgår stats
bidrag med hälften av bidragsunderlaget. Beträffande statsbidrag för anskaffande
av undervisningsmateriel till gymnasier och fackskolor i anledning av gymnasieoch fackskolereformen gäller dock särskilda av Kungl. Maj:t den 28 maj 1968
meddelade bestämmelser.
2. Yrkesskolan. Statsbidrag till byggnadsarbeten inom yrkesskolväsendet utgår
enligt kungörelsen den 31 maj 1957 (nr 480) om statsbidrag till yrkesskolor (ändrad
senast 1967: 822). Enligt denna kungörelse kan bidrag utgå till kommuner och
landstingskommuner till kostnaderna för dels anskaffande av skollokaler för yrkes
skolväsendet, däri inbegripet inventarier och inredning, dels anskaffande av den
De

252

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 10: Utbildningsdepartementet

första uppsättningen stadigvarande undervisningsmateriel till yrkesskolor, dels ock
anskaffande av lokaler för elevhem samt inventarier och inredning till dylika
lokaler.
Beträffande statsbidrag till anskaffande av skollokaler gäller att bidragsunderlaget för permanenta skollokaler bestäms på grundval av de beräk
nade kostnaderna, dock att vid nybyggnad och tillbyggnad bidragsunderlaget i all
mänhet inte får överstiga ett grundbelopp av 900 kr. per kvadratmeter nettogolv
yta. Detta grundbelopp skall, i överensstämmelse med vad som gäller för statsbi
drag til! skolbyggnader inom det allmänna skolväsendet, omräknas med hänsyn dels
till byggnadskostnadernas förändring efter den 1 januari 1956 enligt byggnadssty
relsens byggnadskostnadsindex, dels till bostadsstyrelsens ortsindex.
För central yrkesskola med landstingskommun som huvudman utgår statsbidrag
med hälften av bidragsunderlaget. Efter samma grund utgår statsbidrag för central
verkstadsskola och sjömansskola, även om kommun är huvudman för skolan. I
övriga fall, då kommun är huvudman för yrkesskola, bestäms statsbidragets storlek
i regel i förhållande till bidragsunderlaget efter procenttal, som fastställs bl.a. med
hänsyn till kommunens skatteunderlag enligt samma grunder som gäller för det
allmänna skolväsendet.
Till provisoriska skollokaler utgår statsbidrag med 325 kr. per
kvadratmeter nettogolvyta.
Statsbidrag till skollokaler m. m. för sjuksköterskeskolor utgår en
ligt brev den 30 december 1965.
3. Elevhem för elever i grundskolan, gymnasiet etc. Statsbidrag till kostnaderna
för uppförande av elevhem utgår enligt kungörelsen den 15 maj 1936 (nr 202) an
gående statsbidrag till skolhemsbyggnader och deras inredning samt kungörelsen
den 29 juni 1945 (nr 594) angående statsbidrag till skolhem för lärjungar vid
högre skolor och till avlöning av föreståndare vid dylikt skolhem (ändrad 1952: 404
och 1967: 471).
Statsbidrag utgår enligt den förra författningen till kommuner för uppförande
av elevhem åt elever i den obligatoriska skolan och enligt den senare till kommun
eller annan huvudman för uppförande av elevhem för elever vid gymnasier och
vissa andra skolor. De båda kungörelserna överensstämmer i allt väsentligt. Kungl.
Maj:t bestämmer i båda fallen bidragsbeloppets storlek. Gäller det elevhem för
det obligatoriska skolväsendet, bestäms dock bidraget enligt kungörelsens lydelse
från fall till fall. Bidraget till andra elevhem utgår med 75 % av verkliga kostna
derna med möjlighet för Kungl. Maj:t att, om särskilda skäl föreligger, höja
bidraget till 90 % av dessa kostnader. Handläggningen av bidragsärendena är
också något olika.
För uppförande av elevhem åt elever vid yrkesskolor utgår enligt kungörelsen
den 31 maj 1957 (nr 480) om statsbidrag till yrkesskolor statsbidrag med hälften
av de beräknade kostnaderna.
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Förslag om ändrade bestämmelser rörande statsbidrag till skolbyggnader
Den 27 maj 1966 uppdrog Kungl. Maj:t åt skolöverstyrelsen att i samråd med
statskontoret och riksrevisionsverket och med beaktande av vad riksdagen anfört
(SU 1966: 8 s. 34, rskr 8) göra en översyn av gällande regler för statsbidrag till
byggnadsarbeten för skollokaler. Översynen skulle syfta till att, med utgångspunkt
i väsentligen oförändrade totala statsbidragskostnader vid given omfattning av skolbyggnadsverksamheten, skapa en ändamålsenligare avvägning mellan statsbidraget
till å ena sidan permanenta skolbyggnader och å andra sidan provisoriska skolbygg
nader.
I samband med sin anslagsframställning för budgetåret 1968/69 kom skolöver
styrelsen in med förslag till ändrade bestämmelser rörande statsbidrag till skol
byggnader (prop. 1968: 1 bil. 10 s. 216, SU 8, rskr 8). Överläggningar angående
bidragsgrunderna pågår mellan representanter för utbildnings-, jordbruks- och fi
nansdepartementen samt Svenska kommunförbundet och Svenska landstingsför
bundet.
Rationaliseringsåtgärder
Skolöverstyrelsen anmälde i sin anslagsframställning för budgetåret 1967/68
att överstyrelsen hade för avsikt att fr. o. m. nämnda budgetår i princip inte till
låta s. k. överkostnader vid statsbidragsprövningen beträffande skolbyggnader.
Statsbidrag skulle sålunda inte medges förrän det i statsbidragsärendet förebragta
utredningsmaterialet visar att skolbyggnadsföretaget avses få en sådan utformning
att onödiga överkostnader inte kan antas uppstå.
Skolöverstyrelsens verksamhet med frivillig skissgranskning för grundskolbygg
nader har fått en betydande omfattning. Under treårsperioden den 1 oktober 1964
— den 30 september 1967 har kommunerna i 65 % av skolbyggnadsärendena
vänt sig till skolöverstyrelsen för att få skisserna förhandsgranskade. På det sta
dium i byggnadsplaneringen, då skissritningarna granskas, är en förbättring av
planekonomin det förnämsta medlet att reducera kostnaderna. Skolöverstyrelsen
uppskattar att genomsnittligt en femprocentig reduktion av kostnaderna är möjlig
enbart härigenom.
Motsvarande service med granskning av skissritningar lämnas för gymnasiala
skolor, där granskningen är obligatorisk.
Under budgetåret 1967/68 har för första gången planeringsramar för fem
budgetår framåt stått till förfogande. En långtidsplanering har därför kunnat
genomföras. De av överstyrelsen hos länsskolnämnderna inhämtade uppgifterna
har gett vid handen att i många fall en samordning av olika skolbyggnadsföretag
inbördes eller av skolbyggnadsföretag och andra företag kan genomföras. Med
ledning av länsskolnämndernas uppgifter har överstyrelsen upprättat en långtids
plan i vilken enskilda skolbyggnadsföretag placerats in på bestämda budgetår.
I förra årets anslagsframställning anmäldes att överstyrelsen tillsammans med
kommunförbunden, arbetsmarknadsstyrelsen och statens institut för byggnads
forskning hade inlett arbetet med ett generellt projekteringsunderlag för skolbygg
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nader för grundskolan (prop. 1968: 1 bil. 10 s. 215). Under ett särskilt reserva
tionsanslag till utvecklingsarbete på skolbyggnadsområdet har under budgetåren
1966/69 anvisats tillhopa 2 080 000 kr. för ifrågavarande projekt. Detta arbete
fortskrider planenligt och avses bli slutfört under första hälften av år 1969.
I samarbete med Västerås stad har överstyrelsen projekterat en typskola för
låg- och mellanstadiet. Projektet har med hänsyn till att ritningarna ursprungligen
var avsedda att kunna utnyttjas för såväl B-skolor som A-skolor benämnts BÄSK.
Kommunerna kan hos SÖ-förlaget köpa fullständiga bygghandlingar till en tvåparallellig låg- och mellanstadieskola för ca 25 000 kr. Därmed kan huvudman
nens projekteringskostnader sänkas väsentligt, samtidigt som projekteringstiden
förkortas avsevärt och en hög statsbidragsandel erhålls genom låga investerings
kostnader. Överstyrelsen räknar med att BASK-handlingarna dessutom får en all
mänt kostnadsreducerande effekt redan som ett exempel på hur man med god
pedagogisk funktion och en tillfredsställande teknisk standard kan bygga en skola
till låg kostnad.
Överstyrelsens utvecklingsgrupp för skolbyggandet fortsätter sitt arbete med
normer för lokalutformning. Detta arbete har under det gångna budgetåret lik
som under närmast föregående budgetår främst rört den gymnasiala skolan. Bl. a.
har utarbetats normer avseende lokaler för utbildning av verkstadsmekaniker samt
av plåt- och svetsmekaniker i yrkesskolan. Inom utvecklingsgruppen har också ut
arbetats inredningsritningar för olika lokaler i gymnasium-fackskola. Tillkomsten
av dessa inredningsritningar, som försäljs genom SÖ-förlaget, möjliggör enligt
överstyrelsen en betydande rationalisering och kostnadsminskning beträffande till
verkningen och upphandlingen av inredningar.
A nslagsberäkning
1. Kommunala skolor. Som underlag för bedömningen av investeringsbehovet
använder skolöverstyrelsen förteckningar ,över de av länsskolnämnderna angelägenhetsgraderade byggnadsföretagen för grundskolan och gymnasiala skolor.
Överstyrelsen framhåller, att man nu kan förutse att lokalproduktionen för
grundskolan sedd på längre sikt kan beräknas minska. För de tre närmast liggande
åren finns dock så stora och omedelbart påträngande behov, att nuvarande höga
produktion måste uppehållas. Överstyrelsen räknar för de närmaste åren med
följande byggnadsbehov för grundskolan.
1969/70

Byggnadsbehov för grundskolan i
tusental m2 ................................

329

1970/71 1971/72

307

307

1972/73

140I

I motsats till vad fallet är för grundskolan föreligger mycket ofullständiga upp
gifter om byggnadsprogrammen för de gymnasiala skolorna. Överstyrelsen fram
håller emellertid med hänvisning till den gjorda redovisningen av angelägenhetsgraderade byggnadsföretag för gymnasiala skolor att angelägna objekt finns för en
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byggnadsverksamhet av nuvarande stora omfattning åtminstone under de närmaste
tre åren.
Överstyrelsens förslag till investeringsramar för budgetåren 1969/70
—1971/72 framgår av följande sammanställning, i vilken som jämförelse anges
investeringsramen för budgetåret 1968/69. Det bör märkas att till sistnämnda in
vesteringsram genom Kungl. Maj:ts beslut den 29 augusti 1968 lagts en extra
ram om 60 milj. kr., betingad av arbetsmarknadspolitiska skäl. De av överstyrelsen
föreslagna investeringsramarna inrymmer inte investeringar för elevhemsbyggnader
som fr. o. m. budgetåret 1969/70 föreslås bli tillgodosedda inom en särskild ram.

Grundskolan ..................... ........... |
Gymnasiala skolor ...........

1968/69 1969/70

1970/71

1971/72

630

514
198

481
231

481
231

6301)

712

712

712

1 Inklusive elevhemsbyggnader.

För vart och ett av budgetåren 1972/73 och 1973/74 föreslår överstyrelsen en
särskild planeringsram på 100 milj. kr. att företrädesvis tas i anspråk för
förhandsbesked om statsbidrag till kommuner, som avser att tillämpa industriellt
byggande.
Vid beräkning av anslagsbehovet för skolbyggnadsinvesteringarna ut
går överstyrelsen från att statsbidraget, bidraget till inventarier i grundskolan in
räknat, erfarenhetsmässigt motsvarar genomsnittligt 34 % av de s. k. kvot
kostnaderna. Vidare utgår överstyrelsen från att sedan statsbidrag beviljats till
byggen inom investeringsramen för visst budgetår, bidraget utbetalas med hälften
under samma budgetår, med en fjärdedel under det närmast följande budgetåret
och med den sista fjärdedelen under det därpå följande budgetåret. Överstyrelsen
räknar därför med att anslaget för budgetåret 1969/70 huvudsakligen kommer att
belastas av bidrag, som beviljats till byggen inom investeringsramarna för budget
åren 1967/70.
Överstyrelsen har vid beräkningarna beaktat inte endast de ordinarie investe
ringsramarna om 630 milj. kr. för vartdera budgetåret 1967/68 och 1968/69 utan
även de extra ramar om sammanlagt 210 milj. kr., som av arbetsmarknadspolitiska
skäl beviljats för budgetåret 1967/68. Senare beviljad extra ram om 60 milj. kr.
för budgetåret 1968/69 har däremot inte kunnat tas med i överstyrelsens beräk
ningar. Med dessa utgångspunkter beräknar överstyrelsen medelsbehovet för
34 /630 + 210
630
712\
budgetåret 1969/70 till
4
1 4 + 2 ) = 245,99 milj. kr.
100 l
För de ytterligare statsbidrag, som kan komma att beviljas för utförda byggnads
företag, räknar överstyrelsen för budgetåret 1969/70 med ett medelsbehov av
500 000 kr.
2. Privatskolor. Enligt prop. 1962: 54 (s. 367 och 618) borde ur förevarande
anslag utgå ett extra byggnads- och utrustningsanslag på 200 000 kr. per år eller
tillhopa 1,2 milj. kr. för bidrag till privata skolor för sådana kostnader, som direkt
De

256

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 10: Utbildningsdepartementet

föranleddes av övergång till grundskolan. Det ankommer på Kungl. Maj:t att efter
beslut i varje särskilt fall medge dylikt bidrag. Endast 300 000 kr. av medlen har
använts. Då behov kan beräknas fortfarande föreligga föreslår överstyrelsen att
oförändrat 200 000 kr. beräknas för ändamålet budgetåret 1969/70.
För byggnads- och utrustningsändamål vid privata gymnasier beräknas oför
ändrat 1 milj. kr. (prop. 1964: 171 s. 587).
3. Elevhem. Av den tidigare redogörelsen framgår, att elevhemsbyggnader för
grundskolor och gymnasiala skolor inryms i den totala investeringsramen till bygg
nadsarbeten inom skolväsendet för budgetåret 1968/69. Överstyrelsen föreslår att
en särskild investeringsram för elevhemmen beräknas fr. o. m. budgetåret 1969/70.
Med ledning av preliminära uppgifter från länsskolnämnderna uppskattar översty
relsen behovet av nya elevhemsplatser i landet till ca 5 000. För utbyggnaden be
döms f. n. en period av sju år vara lämplig. Överstyrelsen räknar med ett årligt
investeringsbehov för ändamålet om 15 milj. kr. för ettvart av budgetåren 1969/70
och 1970/71 samt om 25 milj. kr. för ettvart av de följande fem budgetåren.
4. Undervisningsmateriel. Höstterminen 1964 startade skolöverstyrelsen en för
söksverksamhet med inlärningsstudio för att klargöra och utveckla
dennas roll i undervisningen. Med ledning av vunna erfarenheter lägger översty
relsen nu fram ett utbyggnadsprogram för budgetåren 1969/70—1975/76, inne
bärande att 750 grundskolor med högstadium och 240 gymnasiala skolor utrustas
med inlärningsstudio under perioden. Kostnaden för en studio jämte viss utrust
ning beräknas till 125 000 kr. Statsbidrag föreslås utgå med 50 %, dock med högst
62 500 kr. per skolenhet. För budgetåret 1969/70 föreslår överstyrelsen bidrag
till 100 grundskolor och 40 gymnasiala skolor för en beräknad kostnad av
6 250 000 resp. 2 500 000 kr.
För statsbidrag till första uppsättningen stadigvarande un
dervisningsmateriel för gymnasiala skolor räknar överstyrel
sen med ett medelsbehov av 37,5 milj. kr. utöver nyss redovisat medelsbehov för
inlärningsstudio.
Anslaget beräknas vidare komma att belastas av statsbidrag till audivisuell
och hörselteknisk utrustning vid grundskolor med oförändrat 2
milj. kr.
För engångsanskaffning av utrustning till försöksverk
samhet med gymnasial utbildning för hörselskadade be
räknar överstyrelsen 365 000 kr.
För bidrag till första uppsättningen stadigvarande under
visningsmateriel för skolor i utlandet beräknas 250 000 kr.,
vilket innebär en ökning i förhållande till budgetåret 1968/69 med 100 000 kr.

Särskild skrivelse från skolöverstyrelsen angående medelsbehovet för utrustning
I en i slutet av november 1968 till Kungl. Maj:t inkommen skrivelse har skol
överstyrelsen anmält att överstyrelsen inte kunnat bevilja statsbidrag till utrust
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ning för gymnasier och fackskolor under budgetåren 1966/67 och 1967/68 i
avvaktan på ett slutförande av överläggningarna med kommunförbunden om grun
derna för statsbidrag till viss utrUstningsanskaffning i anledning av gymnasie- och
fackskolereformen och bestämmelser i anslutning härtill. Med anledning av den
eftersläpning i fråga om utbetalningen av statsbidrag som härigenom uppstått er
fordras enligt överstyrelsen för budgetåret 1969/70 minst 25 milj. kr. för stats
bidrag till utrustning vid gymnasier och fackskolor.
Överstyrelsen framhåller vidare att ett intensivt arbete bedrivits under de senaste
tre åren för att modernisera och utveckla läroplanerna för yrkesskolan. Detta
arbete har bl. a. resulterat i en övergång från läroplaner för varje skola till läro
planer med generell giltighet. I och med att en sådan övergång sker fordras oftast
kompletteringar av undervisningsmaterielen. Överstyrelsen uppskattar det stats
bidrag som svarar mot detta kompletteringsbehov till ca 12 milj. kr. för budgetåret
1969/70.
Samtidigt fordras emellertid medel för andra anskaffningar som har sin grund
i kvantitativa förändringar på yrkesskolans område. Sålunda har yrkesskolan be
träffande vissa utbildningsområden byggts ut i en takt som inte kunnat förutses.
Detta gäller t. ex. vårdyrkesutbildningen men också i viss utsträckning utbildning
för industri och hantverk. Statsbidragskostnaden för utrustningsanskaffning, för
anledd av kvantitativa förändringar inom yrkesskolan, uppskattas av överstyrelsen
till ca 15 milj. kr. för budgetåret 1969/70. Yrkesskolans totala statsbidragsbehov
beräknas alltså till 27 milj. kr. för nämnda budgetår.
Det i överstyrelsens anslagsframställning för budgetåret 1969/70 beräknade
beloppet för statsbidrag till utrustning för gymnasiala skolor behöver därför enligt
överstyrelsen höjas med 12 milj. kr. till 52 milj. kr.
Föredraganden
För att tillgodose de lokalbehov som uppstått genom den snabba utbyggnaden
av skolväsendet har det varit nödvändigt att under de senaste åren göra mycket
omfattande investeringar i skolbyggnader. Investeringarna i skolbyggnader — ut
tryckta i beräknade investeringsramar — utgjorde under de fem budgetåren
1958/63 sammanlagt 1 492 milj. kr. och under de fem budgetåren 1963/68 sam
manlagt 2 885 milj. kr. Under dessa år har ramarna ökat från sammanlagt 198
milj. kr. för det allmänna skolväsendet och yrkesskolan budgetåret 1958/59 till
sammanlagt 840 milj. kr., varav 210 milj. kr. i form av extra ramar för att trygga
sysselsättningen, budgetåret 1967/68. För innevarande budgetår har fastställts
investeringsramar på sammanlagt 690 milj. kr., varav 60 milj. kr. i form av extra
ram för att trygga sysselsättningen. I de för innevarande budgetår fastställda in
vesteringsramarna skall även inrymmas investeringar för elevhem.
Av den nuvarande skolbyggnadsverksamheten hänför sig större delen till grund
skolan. Enligt skolöverstyrelsens flerårsplanering kommer det att föreligga ett om
fattande byggnadsbehov för grundskolan fram t. o. m. budgetåret 1971/72. Över
styrelsen räknar med att investeringsbehovet för grundskolan därefter kommer att
9 — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 1 Bil. 10
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minska avsevärt och att det för budgetåret 1972/73 endast kommer att erfordras
en investeringsram för grundskolan som uppgår till mindre än hälften av den för
budgetåret 1971/72 beräknade investeringsramen.
De gymnasiala skolformernas omorganisation och utbyggnad kommer att med
föra ett stort byggnadsbehov även för dessa stadier. Enligt en av skolöverstyrelsen
gjord uppskattning som redovisats i prop. 1968: 140 angående riktlinjer för det
frivilliga skolväsendet (s. 154) uppgår detta byggnadsbehov för tiden fram t. o. m.
budgetåret 1975/76 till ca 1 500 milj. kr. Skolöverstyrelsen har emellertid i fråga
om de gymnasiala skolorna kunnat göra en närmare bedömning av byggnadsbehovet endast för de nästkommande tre åren, för vilka överstyrelsen räknar med
en byggnadsverksamhet av ungefär samma omfattning som för närvarande.
Genom att extra investeringsramar på sammanlagt 270 milj. kr. av arbetsmark
nadspolitiska skal ställts till förfogande för skolbyggande under budgetåren 1967/68
och 1968/69 har det varit möjligt att redan påbörja en del av de tidigare för
budgetåret 1969/70 planerade skolbyggnadsföretagen. Av dessa extra ramar be
slöts en ram om 60 milj. kr. sedan överstyrelsens anslagsframställning ingetts. Med
hänsyn till redovisade skolbyggnadsbehov anser jag emellertid trots detta att för
nästa budgetår bör fastställas en lika stor investeringsram som den för innevarande
budgetår anvisade ordinarie ramen.
Jag förordar alltså för nästa budgetår en investeringsram på 630 milj. kr. för
grundskolan och gymnasiala skolor. Kungl. Maj:t bör äga besluta om hur detta
belopp skall fördelas. I den föreslagna investeringsramen bör även inrymmas in
vesteringar för elevhemsbyggnader.
Förhandsbesked om statsbidrag till skolbyggnader bör liksom för innevarande
budgetår på av Kungl. Maj:t fastställda villkor få lämnas till kommuner inom
planeringsramar av följande storleksordning, nämligen 380 milj. kr. för vart och
ett av budgetåren 1970/71 och 1971/72 samt 100 milj. kr. för vart och ett av bud
getåren 1972/73 och 1973/74.
I prop. 1968: 1 (bil. 10 s. 221) underströk jag vikten av att skolöverstyrelsen
noga bevakar frågor angående rationalisering på skolbyggnadsområdet samt fram
höll att även statsbidragsbestämmelsernas utformning påverkar möjligheterna till
effektivt och ekonomiskt skolbyggande. Jag framhöll vidare att det förslag till
ändrade statsbidragsbestämmelser som överstyrelsen hade lagt fram tillgodosåg
syftet att uppnå en ändamålsenligare avvägning mellan statsbidraget till å ena
sidan permanenta och å andra sidan provisoriska skolbyggnader samt att åstad
komma en förenkling av bidragssystemet. Jag biträdde därför förslaget i princip
samt föreslog att Kungl. Maj:t inhämtade riksdagens bemyndigande att, om de
pågående överläggningarna med kommunförbunden gav underlag härför, besluta
om ändring av statsbidragsbestämmelserna i huvudsaklig överensstämmelse med
riktlinjerna i överstyrelsens förslag. Riksdagen ansåg emellertid att frågan om
vilka regler som skall gälla för statsbidragsgivningen till skolbyggandet var av den
vikt att den i sin helhet och i form av ett definitivt förslag från Kungl. Maj:ts sida
borde prövas av riksdagen (SU 1968: 8 s. 17, rskr 8).
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Med hänsyn till att överläggningarna angående utformningen av bidragsgrundema ännu ej slutförts vill jag inte nu förorda någon ändring av gällande statsbidragsbestämmelser. Skulle överläggningarna senare ge underlag för en ändring
av bestämmelserna fr. o. m. nästa budgetår bör frågan på nytt anmälas för riks
dagen. Jag räknar med att en sådan ändring inte kommer att påverka medelsbehovet under detta anslag.
Medelsbehovet för investeringar i kommunala skolbyggnader samt elevhem har
för innevarande budgetår beräknats till 230 milj. kr. För nästa budgetår räknar
jag med att medelsbehovet vid en oförändrad investeringsram i enlighet med vad
jag nyss förordat kommer att öka med 3,7 milj. kr.
Det i prop. 1962: 54 föreslagna extra byggnads- och utrustningsanslaget till
privata skolor för bidrag till kostnader som föranleddes av övergång till grund
skolan skulle enligt propositionen endast utgå för budgetåren 1962/63—1967/68.
Jag finner inte anledning att nu längre beräkna medel för ändamålet.
Överstyrelsens beräkning av medelsbehovet för byggnadsarbeten m. m. för pri
vata gymnasier föranleder ingen erinran från min sida.
Förslaget om statsbidrag till anskaffning av inlärningsstudior vid grundskolor är
jag inte beredd att tillstyrka. Jag räknar därför med ett oförändrat medelsbehov
för audivisuell och hörselteknisk utrustning vid grundskolan.
Jag har däremot inte något att erinra mot att överstyrelsen disponerar viss del,
dock högst 1 milj. kr., av de medel som ställs till förfogande för statsbidrag till
första uppsättningen stadigvarande undervisningsmateriel vid gymnasier och fack
skolor för statsbidrag till anskaffning av inlärningsstudior vid dessa skolformer.
Överstyrelsens i november 1968 angivna skrivelse om medeisbehovet för sta
digvarande undervisningsmateriel kräver en närmare analys. Jag är inte beredd att
utan en ytterligare prövning ansluta mig till den beräkning av medelsbehovet som
redovisas i nämnda skrivelse. Däremot anser jag att den eftersläpning som uppstått
i fråga om utbetalningen av statsbidrag till undervisningsmateriel för gymnasier och
fackskolor motiverar att ett större belopp än som tidigare beräknats får disponeras
för ändamålet under innevarande budgetår.
Jag räknar för nästa budgetår med ett medelsbehov av ca 37 milj. kr. för
statsbidrag till kostnader för anskaffande av första uppsättningen stadigvarande
undervisningsmateriel för kommunala gymnasier, fackskolor och yrkesskolor.
För statsbidrag till första uppsättningen stadigvarande undervisningsmateriel
för skolor i utlandet räknar jag med ett oförändrat medelsbehov av 150 000 kr.
och för engångsanskaffning av utrustning till försöksverksamheten i Örebro med
gymnasial utbildning för hörselskadade med ett medelsbehov av 300 000 kr.
Det sammanlagda medelsbehovet under detta anslag beräknar jag till avrundat
274 milj. kr.
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Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att
a) medge att förhandsbesked om statsbidrag till byggnadsarbe
ten för skolväsendet får lämnas enligt vad jag förordat i det före
gående,
b) till Bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet m. m.
för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 274 000 000
kr.
D 29. Bidrag till vissa fullbordade byggnadsarbeten för folkskoleväsendet

1967/68 Utgift .............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag .........

1 618 259
1 900 000
1 600 000

Från anslaget avförs ännu återstående statsbidrag som skall utgå enligt bestäm
melserna i kungörelsen den 6 mars 1936 (nr 45) angående statsbidrag till byggna
der för folkskoleväsendet (ändrad senast 1958: 665).
Skolöverstyrelsen föreslår, att anslaget minskas med 300 000 kr.
Föredraganden
Jag tillstyrker skolöverstyrelsens förslag och hemställer, att Kungl. Maj:t före
slår riksdagen
att till Bidrag till vissa fullbordade byggnadsarbeten för folk
skoleväsendet för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag
av 1 600 000 kr.
D 30. Bidrag till bostäder för lärare inom det obligatoriska skolväsendet

1967/68 Utgift ...............
1968/69 Anslag...............
1969/70 Förslag .............

471 040
250 000
150000

Enligt kungörelsen den 3 juni 1960 (nr 387) om statsbidrag till bostäder för
lärare inom det obligatoriska skolväsendet (ändrad senast 1967:470) kan stats
bidrag utgå till landskommun för anskaffande av lärarbostad vid skola, som inte
är belägen i tätort med minst 500 invånare. Bidragsbeloppet utgör 18 000 kr. för
varje lärarbostad, dock med tillägg av ytterligare 4 000 kr. för lärarbostad i de fyra
nordligaste länen.
Ur anslaget utgår vidare övergångsbidrag enligt 17—22 §§ kungörelsen den
30 december 1946 (nr 887) angående statsbidrag till tjänstebostäder för folksko
lans lärare. Bidraget utgår med visst belopp under tjugo år för tjänstebostad som
anskaffats eller förbättrats för viss minimikostnad under perioden 1927-—1947.
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Skolöverstyrelsen beräknar, att anslaget kommer att belastas med bidragskostnaderna för sammanlagt sju lärarbostäder. Statsbidragen till dessa bostäder uppgår till
134 000 kr. Med utgångspunkt häri och med beaktande av ett mindre medelsbehov för övergångsbidrag föreslår överstyrelsen, att anslaget förs upp med 150 000
kr.
Föredraganden
Jag tillstyrker skolöverstyrelsens förslag och hemställer, att Kungl. Maj:t före
slår riksdagen
att till Bidrag till bostäder för lärare inom det obligatoriska
skolväsendet för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
150 000 kr.

D 31. Bidrag till byggnadsarbeten vid folkhögskolor

1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag...........

5 263 588
6 000 000
6 000 000

Reservation ....................

6 345 087

Enligt kungörelsen den 12 september 1958 (nr 480) om statsbidrag till bygg
nadsarbeten vid folkhögskolor (ändrad senast 1967: 469) kan statsbidragsberättigad folkhögskola få bidrag till kostnaderna för anskaffande av permanenta
skollokaler och bostäder åt lärare och elever genom ny-, till- eller ombygg
nad eller genom förvärv och iordningställande av befintlig byggnad. Statsbidrag till
permanenta lokaler utgår med högst 75 % av ett bidragsunderlag som beräknas på
olika sätt beroende på lokalernas karaktär. Till kostnaderna för uppförande av
provisoriska lokaler kan statsbidrag utgå med 325 kr. per kvadratme
ter nettogolvyta. Statsbidrag utgår vidare med 50 % av kostnaderna för första upp
sättningen stadigvarande undervisningsmateriel och med högst 75 % av beräkna
de kostnader för inredning av och inventarier till elevhem.
Skolöverstyrelsen
Överstyrelsen föreslår att bidragsgivningens omfattning fr. o. m. budgetåret
1969/70 skall regleras genom en av statsmakterna årligen fastställd bidragsram i
stället för som nu genom anslagets storlek. Anslaget föreslås med anledning härav
uppfört som förslagsanslag. Genom en sådan omläggning skulle åstadkommas en
budgetmässigt riktigare redovisning av de verkliga statsutgifterna för ändamålet
samtidigt som åtskilligt besvär med bidragsbokföring och reservationsmedelsberäkning skulle försvinna.
Bidraget utbetalas enligt i huvudsak samma bestämmelser som bidragen till all
männa skolbyggnader.
Överstyrelsen räknar med att de statsbidrag, som kommer att beviljas under bud
De

262

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 10: Utbildningsdepartementet

getåret 1968/69, jämte utbetalningar på grund av tidigare fattade bidragsbeslut
skall täckas av för budgetåret 1968/69 anvisade medel och reservationsmedel.
För budgetåret 1969/70 föreslår överstyrelsen en bidragsram på 13 milj. kr.
Överstyrelsen beräknar med hänsyn till gällande bestämmelser om utbetalning av
statsbidrag medelsbehovet för byggnadsbidrag till 6,5 milj. kr.
För inredning och inventarier räknar överstyrelsen med ett medelsbehov av
1 milj. kr.
Överstyrelsen föreslår därför att anslaget räknas upp med 1,5 milj. kr. till 7,5
milj. kr.
Föredraganden
Enligt min mening bör bidragsgivningen liksom hittills ske inom ramen för det
anslag som riksdagen anvisar för bidrag till byggnadsarbeten vid folkhögskolor
jämte den del av reservationen, som inte är intecknad på grund av tidigare fattade
beslut om statsbidrag. Jag är således inte beredd att tillstyrka överstyrelsens för
slag till anslagsomläggning.
För nästa budgetår förordar jag att anslaget förs upp med oförändrat belopp.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Bidrag till byggnadsarbeten vid folkhögskolor för bud
getåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 6 000 000 kr.
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E. Högre utbildning och forskning
a) Centrala myndigheter m. m.
E 1. Umversitetskanslersämbetets Förvaltningskostnader

1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag .........

5 022 4801
3 924 0001
6 347 000

1 Anslagen Universitetskanslersämbetet: Avlöningar och Universitetskanslersämbetet: Omkost

nader.

Universitetskanslersämbetet är central förvaltningsmyndighet för universiteten,
karolinska institutet, de tekniska högskolorna och handelshögskolan i Göteborg
samt för vissa andra institutioner enligt ICungl. Maj:ts beslut. Ämbetet är organiserat
på tre byråer, nämligen planeringsbyrån, utbildningsbyrån och administrativa by
rån. Vidare finns inom ämbetet en arbetsgrupp för rationaliseringsverksamhet.
Kungl. Maj:t har utfärdat instruktion för universitetskanslersämbetet den 3 decem
ber 1965 (nr 740, senast ändrad 1968: 299).
1968/69

Personal
Handläggande personal ......................................
Övrig personal .......................................................
A nslag
Utgifter
Avlöningar till tjänstemän ................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation. .
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70. .
Arvoden och särskilda ersättningar .................
Sjukvård m. m.........................................................
Reseersättningar ...................................................
därav för utomnordiska tjänsteresor ..................
Expenser
a) Lokalhyror .......................................................
b) Bränsle, lyse och vatten ................................
c) Representation m. m........................................
d) Trycksaker m. m. för central antagning av
vissa studerande ............................................
e) Övriga expenser ..............................................
därav engångsutgifter .........................................
Publikationstryck .................................................
Övriga utgifter
a) Konferenser vid ämbetet................................
b) Vissa kostnader för antagningsnämnden för
civilekonomutbildning ..................................
c) Datamaskintid och stansningskostnader för
central antagning av vissa studerande ....
Uppbördsmedel
Försäljning av ämbetets skriftserie ...................
Nettoutgift

40
46
86

Beräknad ändring 1969/70
Föredraeanden
Universitetskanslersämbetet

4+
+

13
9
22

+
+
+

8

9
17

3 061 800

+ 962 200

+ 622 000

—

+ 733 200
+ 192 300
1 400
+
3 000
+
+ 25 000

+ 733 000
+ 114 000
1 000
+
3 000
+
+ 20 000

+ 600 000
of.
—

+ 600 000
of.
2 000
+

150 200
7 500
169 000
35 000

14 000
—
—
298 000
30 000

86 500

of.

+
+

105 000
72 500

-j-

66 500

55 000

—18 400

of.

+
+

105 000
39 500

+

8 500

—30 000

of.

of.

10 000

+

1 700

—

75 000

+ 175 000
+ 2 937 800

+2 423 000

of.
+ 2 937 800

of.
+ 2 423 000

3 927 000

3 000
3 924 000

+

175 000
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Universitetskanslersämbetet
1. Löne- och prisomräkning m. m. (+1 496 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 1 333 200 kr.).
2. Ämbetet föreslår med hänsyn till de senaste årens reformbeslut och utred
ningsarbete en förstärkning av utbildningsbyrån med 1 avdelningsdirektör, 3 byrå
direktörer, 1 förste byråsekreterare samt 1 assistent ( + 375 000 kr.).
3. Ämbetet bedömer en personalförstärkning vid den centrala antagningsenheten
som högst angelägen (+ 153 000 kr.).
4. En viss överföring av personal, bl. a. 4 avdelningsdirektörer, från anslaget
Universitetskanslersämbetet: Utredningar m. m. föreslås.
5. För kostnader (105 000 kr.) för centrala antagningsenhetens trycksaker och
blanketter föreslår ämbetet att en särskild, förslagsvis betecknad delpost till övri
ga expenser för annat än eget behov uppförs.
Föredraganden
Under förevarande anslag har jag för nästa budgetår beräknat medel för bl. a.
ytterligare en tjänst som avdelningsdirektör och två tjänster som byrådirektör vid
utbildningsbyrån (2) samt för personalförstärkning vid den centrala antagnings
enheten (3). En av tjänsterna som byrådirektör är avsedd för uppgifter i samband
med kurslitteraturbevakning. Vid anmälan av anslaget Pedagogiskt utvecklings
arbete m. m. vid universitet och högskolor kommer chefen för utbildningsdeparte
mentet att närmare redogöra för olika åtgärder för en förbättrad bevakning av kurs
litteraturfrågor.
Jag har vidare beräknat medel för två tjänster som avdelningsdirektör (4). Avlöningslcostnaderna för dessa tjänster bestrids innevarande budgetår från anslaget
Universitetskanslersämbetet: Utredningar m. m.
Medel till publikationstryck, som kan hänföras till ämbetets utredningsverksam
het, bör nästa budgetår anvisas under ämbetets utredningsanslag.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att till Universitetskanslersämbetet: Förvaltningskostnader för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 6 347 000 kr.

E 2. Universitetskanslersämbetet: Utredningar m. m.

1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag...........

1 015 000
1 069 000

Från anslaget bestrids kostnader för experter och tillfällig personal m. m., rese
ersättningar och övriga expenser som hänger samman med utredningar inom äm
betets verksamhetsområde.
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Univ ersitetskanslersämbetet
1. En viss överföring av personal, bl. a. 4 avdelningsdirektörer, till anslaget
Universitetskanslersämbetet: Förvaltningskostnader föreslås.
2. Löneomräkning och lönekostnadspålägg för den efter överflyttningen be
fintliga organisationen (+13 000 kr. resp. +84 000 kr.).
3. För att ämbetet skall kunna utöka sin utredningsverksamhet föreslås en för
stärkning av anslaget ( + 272 000 kr.).

Föredraganden
Som jag anförde vid min anmälan av ämbetets förvaltningsanslag bör medel för
viss personal, för vilken avlöningskostnaderna innevarande budgetår bestrids från
förevarande anslag, nästa budgetår anvisas under anslaget Universitetskanslersäm
betet: Förvaltningskostnader (1). Vid beräkningen av förevarande anslag har jag vi
dare tagit hänsyn till bl. a. medelsbehovet för publikationstryck, som hänför sig
till ämbetets utredningsverksamhet.
Med beaktande även av löneomräkning och lönekostnadspålägg finner jag att
anslaget bör föras upp med 1 069 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Universitetskanslersämbetet: Utredningar m. m. för bud
getåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 1 069 000 kr.

E 3. Utrustningsnämnden för universitet och högskolor

1967/68 Utgift............... 651 2331
1968/69 Anslag ........... 775 0001
1969/70 Förslag ........... 1 391 000
1 Anslagen Utrustningsnämnden för universitet och högskolor: Avlöningar samt Utrustnings

nämnden för universitet och högskolor: Omkostnader.

Utrustningsnämnden för universitet och högskolor har till uppgift att utrusta
institutioner vid universitet och högskolor samt de övriga institutioner som Kungl,
Maj:t bestämmer. Kungl. Maj:t har den 15 maj 1959 utfärdat instruktion för
nämnden (ändrad senast den 29 juni 1966). Nämnden svarar även för anskaffning
av viss apparatur vid bl. a. forskningsråden samt biträder universitetskanslersäm
betet vid planeringen av utrustning för undervisningsändamål.
Genom beslut den 28 juni 1968 har Kungl. Maj:t uppdragit åt nämnden att vid
ta åtgärder i syfte att effektivera upphandlingsverksamheten vid universitet och hög
skolor i enlighet med riktlinjer som angetts av riksrevisionsverket.
9* — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1 Bil. 10
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1968/69

Personal
Handläggande personal ......................................
övrig personal .....................................................
Anslag
Avlöningar till tjänstemän ................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation..
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70. .
Sjukvård m. m.........................................................
Reseersättningar ...................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror ....................................
b) Bränsle, lyse och vatten................................
c) Övriga expenser ...............................................
därav engångsanvisning ..................................................

6

Beräknad ändring 1969/70
UtrustningsFöredraganden
nämnden

13

"I" 3
+ 13

+1
+7

+ 19

+16

+8

638 000

+488 000

+247 000

—

+ 153 000
+ 107 000
+
800
+ 10 000

+ 153 000
+ 50 000
+
700
+ 5 000

+ 150 000
of.
+ 16 700
+5 000

+ 150 000
of.
+ 10 300
—

+ 925 500

+616 000

1 200
48 000
_
8 000
79 800
—
775 000

Utrustningsnämnden för universitet och högskolor
Inköpssumman i nämndens upphandlingsverksamhet ökade från 9,2 milj. kr.
budgetåret 1959/60 med 25,2 milj. kr. till 34,4 milj. kr. budgetåret 1964/65. Till
följd av att upphandlingen av inredning överflyttades till byggnadsstyrelsen minska
de inköpssumman till 28,3 milj. kr. budgetåret 1965/66 för att sedan åter öka
budgetåren 1966/67 och 1967/68 till respektive 41,6 och 50,8 milj. kr. Nämnden
räknar med en ytterligare ökning av inköpssumman till 55 milj. kr. innevarande
budgetår och 60 milj. kr. nästa budgetår.
Upphandling för forskningsrådens räkning (jfr prop. 1966: 1 bil. 10 s. 552)
och återanskaffning av försliten och omodern utrustning är expanderande delarav nämndens verksamhet. Nämnden anlitas vidare i lokal- och utrustningsprogram*
kommittéernas arbete och svarar även för utrustningsplanering avseende ett antal
objekt utanför dessa kommittéers verksamhetsområde.

Föredraganden
Utrustningsnämndens verksamhet har ökat kraftigt under senare år. Nämndens
erfarenheter vad gäller upphandlingsfrågor är betydande, särskilt i fråga om appa
ratur för avancerad vetenskaplig verksamhet. Genom att nämnden numera fått
i uppdrag att samordna upphandlingsverksamheten vid universitet och högskolor
kan dessa erfarenheter utnyttjas rationellt. Jag räknar med att redan vidtagna och
planerade åtgärder vad gäller inköpen inom universitetssektorn skall leda till att de
medel som kan ställas till förfogande för högre utbildning och forskning ger ett
ökat utbyte. Till vissa ytterligare åtgärder i syfte att åstadkomma en effektiv in
köpsverksamhet återkommer jag i det följande vid min anmälan av anslaget För
valtningarna m. m. vid universiteten och vissa högskolor (E 25).
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Kungl. Maj:t har med hänsyn till utrustningsnämndens ökade verksamhet med
givit att nämndens avlöningsanslag innevarande budgetår får överskridas med
110 000 kr. Härutöver får anslaget överskridas med 60 000 kr. för avlöningskostnader som förra budgetåret belastade utbildningsdepartementets kommittéanslag.
För nästa budgetår beräknar jag medel för dessa avlöningskostnader samt för
ytterligare en biträdestjänst, för vilken avlöningskostnaderna innevarande budgetår
belastar kommittéanslaget. F. n. bestrids härutöver från nämnda anslag kostnader
na för en byråchefstjänst, en byrådirektörstjänst och fyra övriga tjänster. Medels
behovet för dessa tjänster har departementschefen beaktat vid sin beräkning av
kommittéanslaget även för nästa budgetår.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att till Utrustningsnämnden för universitet och högskolor för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 1 391 000 kr.
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b) Universiteten m. m.
Vissa gemensamma frågor
Universitetskanslersämbetet
Universitetskanslersämbetets anslagsframställningar för budgetåret 1969/70 (sam
manfattande del, Högre utbildning och forskning, publicerad som nr 7 i ämbetets
skriftserie) avser, såvitt gäller högre tjänster, preciserade förslag även för budget
året 1970/71. Därjämte visar ämbetet i sin långtidsbudget för 1969/70—1973/74
på omfattningen och den huvudsakliga karaktären av beräknade resursbehov under
den kommande femårsperioden.
I en allmän översikt över utvecklingen på den högre utbildningens och forsk
ningens område tar ämbetet upp vissa för flera fakulteter gemensamma frågor.
Inledningsvis redogör ämbetet (s. 11) för den budgetmässiga tillväxten inom universitetssektorn. Den har under de tre senaste åren varit i medeltal 6,5 %. Ett
genomförande av ämbetets förslag till resursförstärkningar för nästa budgetår — ca
62,5 milj. kr. — skulle medföra en ökning med 11,7 %. Ämbetet anser att
en sådan förstärkning är nödvändig med hänsyn till det ökande tryck som universi
tetsväsendet f. n. utsätts för. Vidare pekar ämbetet på att uppbyggnaden av nya
forsknings- och utbildningsenheter — främst dem för teknik och medicin i Linkö
ping samt den odontologiska fakulteten i Göteborg — medför betydande kostnader
under budgetåret 1969/70.
I sin redogörelse för den kvantitativa utvecklingen hänvisar ämbetet (s. 13—20)
till fjolårets anslagsframställningar. Ämbetet framhöll där att det ramtal av 87 000
närvarande studerande vid 1970-talets början, som är baserat på 1965 års riks
dagsbeslut angående utbyggnaden av universitet och högskolor (prop. 141,
SU 173, rskr 411), kunde beräknas bli uppnått långt tidigare än vad som antogs i
samband med nämnda beslut. Enligt ett av ämbetet refererat preliminärt räkne
exempel rörande antalet universitets- och högskolestuderande fram till läsåret 1972/
73 — vilket utarbetats av statistiska centralbyrån på grundval av uppgifter om för
hållandena läsåret 1967/68 — skulle under vissa förutsättningar antalet närvarande
studerande vid läroanstalterna inom ämbetets verksamhetsområde för läsåret 1972/
73 kunna uppgå till 123 000, dvs. mer än 40 % högre än nyssnämnda ramtal.
Ämbetet, som stryker under att dessa kalkyler har karaktär av räkneexempel,
visar på faktorer som inte kunnat beaktas av statistiska centralbyrån vid dess be
räkningar rörande tillströmningen av studerande. Som exempel på sådana faktorer
nämner ämbetet kompetensutredningens arbete, som kan väntas resultera i vid
gade möjligheter för nu formellt obehöriga att få tillträde till studier vid universitet
och högskolor, samt en eventuellt ökad vidareutbildningsverksamhet på universitets
nivå.
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Ämbetet erinrar även om att särskilda sakkunniga, som antagit benämningen
1968 års utbildningsutredning (U 68), tillkallats med stöd av Kungl. Maj:ts bemyn
digande den 26 april 1968 för att pröva bl. a. dimensionerings- och strukturfrågor
inom i första hand det eftergymnasiala utbildningssystemet. En utbildningsplane
ring enligt nuvarande principer kan enligt ämbetet sannolikt inte tillräckligt snabbt
möta de utbildningsbehov som forskningens och teknikens utveckling skapar. I det
fortsatta planeringsarbetet måste därför utbildningens karaktär av allmän bas för
fortsatt skolning under yrkeslivet betonas. En sådan betoning kan dock komma
i konflikt med kravet på ökad målinriktning av utbildningen, hävdar ämbetet. Be
hovet av vidareutbildning för personer med eftergymnasial utbildning motiverar
enligt ämbetet att ett särskilt anslag för sådan verksamhet förs upp i riksstaten för
nästa budgetår.
Inom ramen för U 6S:s arbete undersöks f. n. möjligheterna att öka intagningskapaciteten vid vissa eftersökta utbildningsvägar. Enligt ämbetets åsikt föreligger
det därför behov av medel för snabba punktinsatser. Ämbetet begär för detta ända
mål för budgetåret 1969/70 ett förslagsanslag av 1 milj. kr., som — enligt ämbetet
— bör ställas till dess disposition.
Beträffande forskarutbildningen erinrar ämbetet (s. 21) om sitt yttrande över
1963 års forskarutrednings betänkande (SOU 1966: 67—68). I detta yttrande
strök ämbetet under angelägenheten av en genomgripande reform av forskarutbild
ningen med sikte på att utbildningstiden skall anpassas till internationella förhållan
den. Ämbetet hänvisar till de negativa effekter på såväl utbildningens kvalitet som
utbildningstidens längd som följer av otillräcklig handledning samt betonar önsk
värdheten av att man skapar ett system som medför balans mellan handledningsresurserna och antalet utbildningsplatser. Därvid bör enligt ämbetet den förstnämnda
faktorn vara den primära för dimensioneringen av forskarutbildningsstadiet. Ansla
get till provisoriska åtgärder för forskarutbildning, forskarhandledning m. m. har
— framhåller ämbetet — visat sig vara mycket värdefullt, när det gällt att avhjälpa
brister i handlednings- och undervisningskapaciteten i ämnen med stort antal högstadiestuderande. Ämbetet föreslår därför i stort sett en fördubbling av detta anslag.
Behovet av ökat samarbete mellan universiteten och samhällslivet i övrigt har
enligt ämbetet (s. 12) rönt särskild uppmärksamhet i den internationella debatten.
Ämbetet konstaterar att denna uppmärksamhet hittills främst kommit att riktas
mot behovet av samverkan mellan universiteten och den industriella sektorn. Av
detta skäl finner ämbetet det angeläget att peka på andra verksamhetsområden, där
utveckling av samarbetsprojekt är möjlig och önskvärd. Ämbetet erinrar om att
utvecklingsarbetet på miljövårdsområdet — bl. a. enligt prop. 1968: 37 — avsetts
bli utfört som uppdragsforskning vid universiteten. Som exempel på andra aktuella
samarbetsprojekt nämner ämbetet forskning kring mål och medel i socialpolitiken,
samhälls- och bebyggelseplanering, kulturbehovet i det moderna samhället m. m.
Ämbetet betonar även universitetens roll i det internationella samarbetet (s. 12)
och pekar på vårt lands möjligheter till insatser i biståndsverksamheten genom bi
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drag med utbildad arbetskraft, experter, forskningsresultat m. m. I detta samman
hang tar ämbetet upp frågan om ett eventuellt överskott av universitetsutbildad
arbetskraft. Ämbetet pekar på att de områden, där sådant överskott nu befaras, i
internationellt perspektiv inte sällan är bristsektorer. Ett mål för framtiden synes
därför vara — anser ämbetet — att öka arbetskraftens benägenhet och möjligheter
till engagemang i det internationella utvecklingsarbetet.
Frågan om samverkan mellan lärare, studerande och övrig personal är aktuell
inom universitetssektorn både i Sverige och utomlands. Ämbetet konstaterar (s. 13)
att man på detta område nått längre i vårt land än i flertalet andra länder. Strävan
mot universitetsdemokrati måste emellertid fortsätta, betonar ämbetet, som hän
visar till den försöksverksamhet med nya former för sådan samverkan som med
Kungl. Maj:ts bemyndigande kommer att bedrivas vid de skilda läroanstalterna
under budgetåren 1968/69 och 1969/70.
En fortsatt utveckling i riktning mot storinstitutioner (s. 25) aktualiserar enligt
ämbetet frågan om ansvarsfördelningen mellan å ena sidan fakulteter/sektioner och
å andra sidan institutionernas ledningsorgan. De svårigheter som betingas av att ut
bildningsorganisationen är bunden till fakulteterna kan — framhåller ämbetet —
leda till att dessa organs nuvarande befattning med utbildningsfrågorna kommer att
omprövas.
Ämbetet har delat in sina förslag till förstärkningar i prioritetsgrupper (s. 22—24
och 114—117). Prioritetsgrupp 1 omfattar endast sådana kostnadsökningar som
hänför sig till löne- och prisomräkning, lönekostnadspålägg och lokalhyra. Äm
betet framhåller att dess framställningar inom ramen för övriga prioritetsgrupper
ger uttryck för stor återhållsamhet i förhållande till de krav som ställs på univer
sitetsväsendet. Utbildningssidans expansion kräver en relativt växande andel av
den totala resursramen. De ökningar som föranleds av dels tillströmningen av
studerande till ospärrade utbildningslinjer, dels statsmakternas tidigare utbyggnadsbeslut tar i anspråk hela det utrymme, som enligt ämbetets bedömning finns
i prioritetsgrupp 2. En central fråga blir då, finner ämbetet, om man — med det
begränsade utrymme för resursförstärkningar som därutöver kan anses föreligga
— bör arbeta för en utbyggnad eller för en konsolidering av den befintliga orga
nisationen. Ämbetet har stannat för det senare alternativet, vilket innebär kon
centration på basfunktionerna, dvs. assisterande tjänster av olika slag, materiel
m. m. samt serviceverksamhet. Från denna utgångspunkt tillmäter ämbetet det
pedagogiska utvecklingsarbetet, läromedelsfrågorna och studierådgivningen sär
skild betydelse. Förslagen om förstärkningar i nämnda avseenden har ämbetet
placerat i prioritetsgrupp 3. Till prioritetsgrupp 4 har ämbetet fört bl. a. förslagen
om nya högre tjänster.
En förstärkning av basresurserna betraktas av ämbetet som ett viktigt led i det
rationaliseringsarbete som syftar till optimalt utnyttjande av resurserna. Ämbetet
diskuterar (s. 24—26 och 102—105) ytterligare rationaliseringsåtgärder och föror
dar därvid bl. a. friare anslagsdisposition i syfte att stimulera önskad rationalise-
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ring. Ämbetet finner det angeläget att reformer i denna riktning genomförs i av
vaktan på resultatet av det nu inledda utredningsarbetet rörande programbudgetering inom universitetsväsendet. Som ett första steg i en anslagsomläggning av programbudgetkaraktär föreslår ämbetet i särskild skrivelse en omläggning av den nu
varande redovisningen i riksstaten av medelsanvisningarna till universiteten och de
under ämbetet hörande högskolorna.
Fr. o. m. budgetåret 1966/67 anvisas för ifrågavarande läroanstalter ett förslags
anslag till avlöningar och ett reservationsanslag till materiel m. m. för varje fakul
tet eller grupp av fakulteter. Vart och ett av avlöningsanslagen har av Kungl. Maj:t
i regleringsbrev delats upp på en anslagspost Avlöningar till lärarpersonal och en
anslagspost Avlöningar till övrig personal. Ämbetet förordar en sammanslagning
fakultetsvis av sistnämnda anslagpost — under vilken medel beräknas för teknisk
och administrativ personal — med materielanslaget till ett reservationsanslag till
driftkostnader. Genom den föreslagna omläggningen når man enligt ämbetet en
önskvärd rörlighet med avseende på medelsdispositionen. Samtidigt som en ökad
decentralisering sker till de lokala universitetsmyndigheterna, får dessa ett ökat
kostnadsansvar.
Under driftkostnadsanslaget bör vidare enligt ämbetet beräknas medel för så
dana utgifter som f. n. bestrids från anslaget Främjande av ograduerade forskares
vetenskapliga verksamhet m. m. Eftersom reservationsanslag inte får överskridas,
måste — framhåller ämbetet vidare — driftkostnadsanslaget beräknas så att inom
dess ram kan täckas behovet av medel för vikarier vid t. ex. sjukdom och för
avtalsenliga löneökningar. Ämbetet räknar i detta sammanhang med att konsisto
rierna ser till att en buffertpost avsätts av driftkostnadsanslaget för att nämnda kost
nader skall kunna täckas. Denna post bör också enligt ämbetets mening kunna
användas för utjämning av sådana olikheter i belastningen av de olika fakultetsanslagen som föranleds av kostnader för vikarier och för löneökningar. Ämbetet
finner det vidare vara av utomordentlig betydelse att driftkostnadsanslaget beräknas
så, att den eftersträvade rörligheten och utbytbarheten av resurser inom anslagets
ram verkligen kan realiseras. Om exceptionellt höga och från myndigheternas
sida opåverkbara utgifter skulle uppkomma för de ändamål buffertposterna avser
och möjligheter inte finns att täcka dessa inom läroanstaltens totala ram för
fakulteternas driftkostnader, bör enligt ämbetet merutgifterna få täckas genom
särskilda täckningsanslag.
De för innevarande budgetår anvisade materielanslagen redovisas i följande sam
manställning jämte en av universitetskanslersämbetet gjord fördelning fakultetsvis
av det anvisade reservationsanslaget Främjande av ograduerade forskares veten
skapliga verksamhet m. m. Vidare redovisas de i regleringsbrev för innevarande
budgetår upptagna beloppen under anslagsposterna Avlöningar till övrig personal
— exklusive vissa angivna belopp — samt av ämbetet beräknad löneomräkning
och lönekostnadspålägg på dessa belopp.
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Anslag 1968/69 (1 OOO-tal kr.)

Fakultet

Humanistiska .............
Teologiska ...................
Juridiska .....................
Samhällsvetenskapliga .
Medicinska .................
Odontologiska .............
Farmaceutiska ...........
Matematisk-naturvetenskapliga ...............
Tekniska .....................

Materiel
m. m.

Främjande av
ograduerade .....
forskares ve- ■"™1?.ln8ar
tenskapliga
™ °™g
verksamhet
personal
m. m.

1 980
130
285
2 200

10 770
1 520
790
10 675
12 800
41 150

289
48
31
303
1 330
245
50
1 188

460
3 9441

2 944

LöneLönekostomräkning nadspålägg

, ,
Totalt

6

383
3 214
24 3772
9 070“
942*

172
+
13
+
22
+
89
+
+ 2 662
+ 1 384
43
+

717
+
31
+
93
+
760
+
+ 6 219
+ 2 404
227
+

102
342
814
6 566
45 358
14 623
2 052

14 4635
19 566

759
+
+ 1 888

+ 3 501
+ 4 934

30 586
39 648

75 079

+ 7 032

+ 18 886

146 091

120

1 Härutöver har under anslaget innevarande budgetår beräknats 251 000 kr. för högskolor

inom jordbruksdepartementets verksamhetsområde och 15 000 kr. för Handelshögskolan
1 Stockholm.
2 Exklusive 541 000 kr. som beräknats till ersättning åt laboratorieassistenter.
3 Exklusive 1 562 000 kr. som beräknats till ersättning åt tandtekniker- och tandsköterskepraktikanter.
1 Exklusive 20 000 kr. som beräknats till ersättning åt laboratorieassistenter.
6 Exklusive 717 000 kr. som beräknats till avlöningar åt arbetare vid de botaniska trädgår
darna i Uppsala och Lund.

I följande sammanställning redovisas den av universitetskanslersämbetet beräk
nade personal, för vilken innevarande budgetår kostnaderna bestrids från förut
nämnda anslagsposter till avlöningar till övrig personal. Av sammanställningen
framgår vidare ämbetets förslag till personalökningar för nästa budgetår vad gäller
kvalificerade medhjälpare och biträden. I sammanställningen har tagits upp även
sådan biträdespersonal som föreslagits komma till i samband med inrättande av
professurer och laboraturer (motsv.).
Kvalificerade medhjälpare
Fakultet
1968/69

Humanistiska ........................................................
Teologiska .............................................................
Juridiska ...............................................................
Samhällsvetenskapliga ....................................
Medicinska ..........................................................
Odontologiska
...................................................
Farmaceutiska .....................................................
Matematisk-naturvetenskapliga
...............
Tekniska ................................................................

Eb

..........
..........
..........
..........
..........
..........
...
..........
..........

5
.....
.....
.....

78
16

Beräknad
ändring
1969/70

+ 5
—

-f- 5
+ 16
+ 2

---

39
59
197

+ 12
+ 17
+ 57

Biträden
1968/69

130
6,5
19
153
1 018
438
41
567,5
757
3130

Beräknad
ändring
1969/70

+ 19
+ 2
+

3

+ 19
+ 64
+ 62
+ 3
+ 57
+ 64
+293
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De av ämbetet föreslagna ökade medelsanvisningarna till materiel m. m. och
kostnaderna för de föreslagna personalökningarna redovisas i följande samman
ställning.
Beräknad ändring 1969/70 (1 000-tal kr.)* i
Fakultet
Materiel m. m.

Humanistiska .................................................
Teologiska .....................................................
Juridiska .......................................................
Samhällsvetenskapliga ................................
Medicinska ...................................................
Odontologiska ............................................
Farmaceutiska ..............................................
Matematisk-naturvetenskapiiga ...............
Tekniska .......................................................

+
+
+
+1
+1

460
10

115
350
240
390
-i50
+ 2 665
+ 1 720
+ 8 000

Avlöningar till
övrig personal

Totalt

777
60
89
803
+ 2 400
+ 1 670
89
+
+ 2 262
+ 2 623
10 773

+ 1 237
70
+
204
4- 2 153
_i_ 3 640
2 060
139
+
+ 4 927
+ 4 343
-K18 773

4-

+
+
+

För vissa kostnader för tandsjukvården vid odontologisk fakultet föreslår universitetskanslersämbetet att i riksstaten förs upp ett särskilt anslag för nästa bud
getår. Under detta anslag bör enligt ämbetet tas upp medel för de ändamål, för
vilka utgifterna innevarande budgetår bestrids från förslagsanslaget Lärarklinilcer
vid odontologisk fakultet och från den anslagspost till förbrukningsmateriel för
den praktiska verksamheten i anslutning till den odontologiska utbildningen som
i regleringsbrev tagits upp under omkostnadsanslaget. Vidare bör enligt ämbetet
medel beräknas under det föreslagna anslaget för de utgifter som innevarande
budgetår bestrids från avlöningsanslaget till odontologiska fakulteterna m. m. för
viss tandsjukvårdande personal samt till ersättning åt tandtekniker- och tandsköterskepraktikanter.
Under det nuvarande omkostnadsanslaget har innevarande budgetår medel be
räknats för bl. a. publikationstryck, datamaskintid m. m. och övriga expenser vid
förvaltningarna samt resor i gemensamma angelägenheter vid ifrågavarande läro
anstalter. För nästa budgetår föreslår ämbetet att medel för nämnda ändamål skall
beräknas under samma anslag som medlen till avlöningar vid förvaltningarna.
U 68:s förslag om lokalplanering
U 68 har i särskild skrivelse föreslagit att ett nytt system för lokalplanering i
icke-laborativa ämnen vid universitet och högskolor skall tillämpas till dess ut
redningen tagit slutlig ställning till dessa frågor. Nuvarande lokalplanering baseras
på ett ramtal av 87 000 studerande, vilket låg till grund för 1965 års riksdags
beslut om utbyggnad av universitet och högskolor (prop. 141, SU 173, rskr 411).
Planeringen utgår från en fördelning av de studerande på orter, fakulteter och i
vissa fall ämnen, vilken universitetskanslersämbetet gjort, samt från vissa normer
rörande graden av utnyttjande och antalet ytenheter per studerande.
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Enligt U 68 är det studerandeantal, på vilket den nuvarande planeringen grundas,
inaktuellt. Det totala antalet studerande beräknas redan innevarande budgetår
överskrida planeringsramen för 1970-talets början med ca 17 000. Planeringen för
de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna utgår från studerande
antalet 28 710, medan antalet studerande vid dessa fakulteter nu beräknas till
sammanlagt ca 60 000.
U 68 finner dessa förhållanden motivera att lokalplaneringen inom de ickelaborativa ämnena får gå utanför nuvarande ramtal. Utredningen föreslår att man
tillämpar ett system som innebär att för varje berörd ort fastställs en lokalyta, inom
vilken planeringen för icke-laborativa ämnen skall ske för en bestämd period. För
slag till sådan ram bör upprättas av U 68 efter samråd med universitetskanslersämbetet, lokal- och utrustningsprogramkommittéerna för universitet och högskolor
samt byggnadsstyrelsen. Planeringen av förändringar — nybyggnader och eventu
ella förhyrningar samt avveckling av olämpliga lokaler — inom den anvisade ramen
bör som hittills vila på kommittéerna och byggnadsstyrelsen. Kommittéerna bör
enligt U 68 föreslå — i form av s. k. ramprogram — fördelning av lokalytan på
undervisningslokaler, kontorslokaler samt speciella utrymmen. Fördelningen på
institutioner bör göras av lokal instans.
Forskningssamverkan universitet och högskolor—näringsliv
Med anledning av Kungl. Maj:ts uppdrag den 3 mars 1967 (jfr prop. 1967: 1
bil. 10 s. 264, 275 och 332) har universitetskanslersämbetet låtit en särskild
arbetsgrupp utreda vissa frågor i samband med utnyttjande av statliga forsk
ningsresurser för näringslivets behov. Ämbetet har — som redovisats i prop.
1968: 68 (s. 41) och 1968: 83 (s. 6) — i februari 1968 överlämnat en av arbets
gruppen utarbetad promemoria Forskningssamverkan universitet och högskolor—
näringsliv jämte yttranden över densamma samt hemställt att Kungl. Maj:t måtte
föranstalta om åtgärder i huvudsaklig överensstämmelse med förslagen i prome
morian. Vissa av förslagen till åtgärder för ökade kontakter mellan forskning och
näringsliv har — till den del de avser området teknisk forskning och utveckling
— behandlats i prop. 1968: 68 (s. 41).
I promemorian anför arbetsgruppen (s. 42) att vetenskapen idag präglas av ett
intimt och komplicerat samspel mellan forskning och teknik. Ett väsentligt problem
är att fördela tillgängliga resurser så att man får en balanserad utveckling.
Kvalitet och långt driven specialisering utmärker enligt gruppen (s. 43) vårt
näringsliv. Under senare år har det internationella konkurrensläget skärpts. Kraven
på större koncentration på utveckling av nya och specialiserade produkter har ökat.
Forskningen vid svenska läroanstalter står enligt gruppens mening inom de flesta
områden på hög nivå. Vårt land har dock begränsade resurser. För att man skall
kunna nå lönsam storlek på avancerade utvecklingsprojekt anser gruppen att det
är nödvändigt att man kopplar samman näringslivets erfarenhet av kvalificerat
utvecklingsarbete med resurserna vid universitet och högskolor, vilka byggts ut
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kraftigt till följd av den stora studerandetillströmningen. Att aktivera redan existe
rande resurser är enligt gruppens uppfattning (s. 46 och 58) lämpligare än att
skapa nya enheter för uppdragsforskning. Särskilda institut, bolag, stiftelser eller
liknande organ för uppdragsforskning bör därför tills vidare inte komma till stånd
annat än då speciella förhållanden föreligger.
Arbetsgruppen stryker under (s. 45) att ett starkt latent behov föreligger av
vidgad samverkan i form av uppdragsforskning mellan statlig, kommunal och
enskild praktisk verksamhet och forskningen vid universitet och högskolor. Detta
behov är inte begränsat till enbart de tekniska eller naturvetenskapliga områdena
utan gäller inte minst samhällsvetenskapligt orienterat utvecklingsarbete.
Enligt arbetsgruppen (s. 47, 59 och 69) bör balansen mellan kortsiktig konsulta
tions- och serviceverksamhet och långsiktigt forskningssamarbete vara sådan att
den vetenskapliga verksamheten och utbildningen vid universitet och högskolor
bevarar sin karaktär. Uppdragsverksamhetens omfattning bör därför vägas mot
institutionernas övriga verksamhet. Rutinbetonad service — som kan ges fördel
aktigare av t. ex. provningsanstalt — bör inte förekomma.
Det föreslagna forskningssamarbetet innebär enligt arbetsgruppens mening (s. 46)
att institutionerna kan tillföras för utbildningen stimulerande arbetsuppgifter och
värdefulla resurser. Vidare framhåller gruppen (s. 51) — under erinran om 1963
års forskarutrednings förslag (SOU 1966: 67) — bl. a. att forskningsuppgifter i
större utsträckning än tidigare bör kunna sökas i näringslivets och samhällsinstitu
tionernas problem. Detta bör enligt gruppen bidra till att minska klyftan mellan
utbildningsmiljön vid universitet och högskolor och arbetsmiljön utanför dessa.
Samarbetsformerna måste enligt arbetsgruppen (s. 67) anpassas till varje projekts
speciella karaktär. Enskilda forskare och institutioner skall kunna organisera en
del av sin verksamhet som uppdragsforskning. Frågan om antagande av uppdrag
bör prövas av vederbörande forskare och prefekt från såväl forsknings- som utbildningssynpunkt. Vidare måste konsistoriet enligt gruppens mening (s. 58) tillför
säkras samma tillsyn över uppdragsverksamheten som över andra angelägenheter
vid läroanstalten.
Riksrevisionsverket har på Kungl. Maj:ts uppdrag — med anledning av riks
dagens revisorers berättelse över 1962 års granskning av statsverket (s. 292, SU
1963: 124, rskr 274) — utrett frågan om redovisningen m. m. av inkomster av
serviceverksamhet vid universitet och högskolor. Gruppen redovisar verkets syn
punkter och förslag (s. 31—40) och utgår från dessa i sina förslag rörande redo
visning och finansiering av uppdragsverksamheten. Gruppen tar (s. 56) som ut
gångspunkt principen om full kostnadstäckning. Ersättning bör utgå inte endast
för extra personal och andra särskilda kostnader som föranleds av uppdraget
utan även för kostnader för den fasta personalen, utnyttjande av apparatur, loka
ler m. m. Gruppen stryker under (s. 57) att de ekonomiska förhållandena bör
regleras så att verksamheten kan bedrivas på affärsmässiga grunder. Detta inne
bär bl. a. att full ersättning inte alltid bör tas ut i ett initialskede, då den ekono
miska bärkraften i den forskning som skall byggas upp inte kan påvisas. Kravet
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på full kostnadstäckning får vidare inte utformas så, att för utbildningen och
forskningen särskilt värdefulla projekt måste avvisas. Taxebestämmelser för upp
dragsverksamheten bör enligt gruppen (s. 71) fastställas av universitetskanslersämbetet i samråd med riksrevisionsverket. I detta sammanhang föreslår arbets
gruppen (s. 62) att kostnaderna för förvaltning av medel för uppdragsverksamhet
och medel från forskningsråd, enskilda stiftelser m. m. (jfr prop. 1967: 1 bil. 10
s. 287 och prop. 1968: 1 bil. 10 s. 297) skall täckas genom ett pålägg som bör
uppgå till en procent av influtna medel.
Arbetsgruppen föreslår vidare (s. 56) att uppdragsverksamhetens omfattning
skall redovisas genom att samtliga inkomster tas upp på riksstatens inkomstsida.
Eventuella överskott av verksamheten bör få disponeras av vederbörande institu
tion. Den andel av influtna medel som får disponeras bör enligt gruppen (s. 61)
fastställas som ett genomsnitt över flera budgetår och bestridas från ett förslags
anslag på riksstatens utgiftssida. Gruppen föreslår även (s. 62 och 72) finansierings
former för anskaffning av dyrbarare utrustning i samband med uppdragsverksam
heten. I promemorian förs också fram (s. 74—77) vissa förslag rörande sekretess-,
patent- och kontraktsfrågor samt (s. 77—82) förslag beträffande kontaktfrämjande
åtgärder (jfr prop. 1968: 68 s. 41).
Med anledning av Kungi. Maj:ts uppdrag om utredning av frågor rörande
serviceverksamheten inom det separationstekniska området (jfr prop. 1967: 1
bil. 10 s. 264) har arbetsgruppen (s. 85—-102) utarbetat förslag till organisation
m. m. av en s. k. separationscentral i Uppsala. Enligt gruppen bör styrelsen för
teknisk utveckling svara för den fortsatta handläggningen av förslaget.
Föredraganden
Universiteten är på många håll i världen inne i en omdaningsprocess. Till detta
bidrar kanske främst den utomordentligt snabba ökning av studerandeantalet som
f. n. äger rum i flertalet länder. I sammanhanget bör nämnas också den intensiva
debatt som på nationellt och internationellt plan pågår om universitetens ställning
i samhället. Även i vårt land ägnas uppmärksamhet åt frågor om universitetens roll
i samhällsutvecklingen och om samarbetet mellan universiteten och andra utbild
nings- och forskningsinstitutioner, myndigheter och enskilda organ. Det är enligt
min mening väsentligt att alla berörda parter engageras i diskussionen om dessa
frågor och om utbildnings- och forskningsmiljön.
En av de mest aktuella frågorna inom universitetssektorn gäller vad som i all
mänhet benämns utbildningsdemokratin. Vid våra universitet och högskolor har
såväl de studerande som olika kategorier av lärare och assistenter sedan länge ga
ranterats inflytande på frågor som rör utbildningen. Utvecklingen visar dock att
det är angeläget att problemen rörande samverkan mellan studerande, lärare och
övrig personal ägnas ökad uppmärksamhet. Jag vill i sammanhanget erinra om att
Kungl. Maj:t i juli 1968 bemyndigade universitetskanslersämbetet att under bud
getåren 1968/69 och 1969/70 bedriva försöksverksamhet på detta område. Även
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för de till utbildningsdepartementet hörande läroanstalter som ligger utanför ämbe
tets verksamhetsfält har under hösten 1968 beslutats om motsvarande aktiviteter.
Den kraftiga ökning av antalet studerande som pågår också i Sverige sedan ett
tiotal år utgör bakgrund för direktiven till 1968 års utbildningsutredning (U 68),
som efter Kungl. Majrts bemyndigande tillsattes av chefen för utbildningsdeparte
mentet i april 1968. Expansionen inom de humanistiska och samhällsvetenskap
liga fakulteterna har varit starkare än vad som förutsågs vid statsmakternas beslut
år 1965 om utbyggnaden av universitet och högskolor (prop. 141, SU 173, rskr
411). Också fördelningen av de studerande mellan fakulteter har blivit en annan
än den väntade. U 68, vars huvuduppgifter blir att finna metoder för en balanserad
utveckling av hela det eftergymnasiala utbildningsområdet, har fått i uppdrag att
se över bl. a. omfattning och struktur inom denna sektor. En viktig utgångspunkt
vid utredningens bedömning av dessa frågor är samhällets behov av utbildad arbets
kraft. Hänsyn måste därvid tas även till den pågående internationaliseringen av ar
betsmarknaden. Också andra faktorer såsom samhällets resurser och de utbildningssökandes önskemål måste självfallet beaktas av utredningen.
U 68 har som nyss framgått föreslagit ett nytt system för lokalplanering för ickelaborativa ämnen vid eftergymnasiala läroanstalter. Liksom utredningen anser jag
att Kungl. Maj:t bör fastställa de lokalytor som får disponeras för dessa ämnen.
Detta innebär att nuvarande ramtalsbegrepp inte längre kommer att användas för
ifrågavarande ämnen. Prövningen av nya byggnadsobjekt bör självfallet ske på hit
tillsvarande sätt.
Utbyggnaden av universitet och högskolor kommer under nästa budgetår att
fortsätta enligt tidigare fastställda planer. Sålunda kommer bl. a. enheterna för
teknisk och medicinsk utbildning och forskning i Linköping (jfr prop. 1968: 83,
SU 119, rskr 273) att inleda sin verksamhet den 1 juli 1969. Beträffande vissa
spärrade ämnen och utbildningslinjer undersöks f. n. i anslutning till U 68:s arbete
möjligheterna att redan nästa läsår öka antalet nybörjarplatser. Jag finner det
angeläget att — i de fall förutsättningar föreligger att till rimlig kostnad snabbt
öka intagningskapaciteten vid sådana ämnen och utbildningslinjer — dessa möjlig
heter att förbättra balansen i det eftergymnasiala utbildningssystemet tas tillvara.
Det bör emellertid framhållas att de åtgärder som kan föranledas av U 68:s
undersökningar kan medföra högre kostnader än vad som i det följande beräknas
under de förslagsvis betecknade avlöningsanslagen till lärarpersonal för budgetåret
1969/70.
En tid efter innevarande läsårs början visade det sig att av olika anledningar ett
antal intagningsplatser vid spärrade utbildningslinjer stod obesatta. Genom sär
skilda åtgärder, som vidtagits på initiativ av universitetskanslers ämbetet och efter
beslut av Kungl. Maj:t i början av november 1968, har en betydande del av dessa
platser kunnat besättas. Eftersom en situation av det slag som uppstod under den
gångna hösten är otillfredsställande från såväl samhällets som den enskildes syn
punkt, bör enligt min mening åtgärder vidtas i syfte att en upprepning skall kunna
förebyggas. Bland åtgärder som bör övervägas vill jag nämna dels generell be
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gränsning av de studerandes möjligheter att på sent stadium före terminens början
byta utbildningslinje, dels — på vissa linjer — intagning av studerande till ett antal
som överstiger antalet tillgängliga nybörjarplatser. Som förutsättning för att berör
da läroanstalter skall få fullt ut disponera medel för kursanslag m. m. vid spärrad
utbildningslinje bör vidare normalt gälla att samtliga nybörjarplatser vid linjen ta
gits i anspråk.
De höga närvarotalen vid de filosofiska fakulteterna betingas av dels den starka
tillströmningen av studerande, dels i många ämnen långa studietider. Sistnämnda
förhållande liksom risken för att misslyckas med studierna inom den i huvudsak
fria studieordningen vid dessa fakulteter utgör allvarliga problem för stora grupper
av studerande. Dessa förhållanden utgjorde bakgrund för statsmakternas beslut år
1965 (prop. 141, SU 173, rskr 411) att utbildningen vid de filosofiska fakulteterna
skulle ges en fastare organisation. En arbetsgrupp inom universitetskanslersämbetet
har därefter utarbetat förslag till fasta studiegångar vid dessa fakulteter. Efter re
missbehandling har ämbetet i oktober 1968 presenterat sitt förslag. Jag avser
att i annat sammanhang föreslå Kungl. Maj:t att lägga fram proposition i detta
ärende för årets riksdag. Därvid kommer även frågan om förstärkning av resurser
na för studierådgivning m. m. att tas upp.
Kompetensutredningen, som har i uppdrag att utarbeta förslag till nya bestäm
melser om bl. a. behörighet att vinna tillträde till studier vid universitet och hög
skolor, har föreslagit försöksverksamhet med generell dispens från vissa av de
behörighetskrav som nu gäller för tillträde till studier i vissa ämnen vid filosofisk
fakultet. Försöksverksamheten föreslås avse studier av begränsad omfattning,
nämligen sammanlagt högst tre betygsenheter i högst tre ämnen. Remissbehand
lingen av kompetensutredningens förslag har nyligen avslutats. Utredningen och
remissinstanserna anför flera skäl som talar för en försöksverksamhet av detta
slag. Jag avser att inom kort underställa Kungl. Maj:t förslag till beslut i ärendet.
Under de senaste fyra åren har de stora inskrivningsårgångarna från början av
1960-talet nått fram till universitetens högstadium, varför särskilt de filosofiska
fakulteterna har fått en kraftigt ökad belastning på detta stadium. Även om sta
tistiken på området synes vara osäker, är det uppenbart att antalet aktiva licentiander och doktorander har ökat mycket kraftigt. Mellan höstterminen 1960 och
höstterminen 1967 torde ökningen ha uppgått till mer än 50 % i humanistiska äm
nen, mer än 200 % i samhällsvetenskapliga ämnen och mer än 100 % i matematisk-naturvetenskapliga ämnen. 1963 års forskarutredning har i sitt huvudbetänkan
de Forskarutbildning och forskarkarriär (SOU 1966: 67) påtalat behovet av öka
de insatser för forskarutbildning och forskarhandledning. En enhällig remissopinion
har funnit sådana åtgärder starkt motiverade. Departementschefen avser att sena
re i år föreslå Kungl. Maj:t att för riksdagen lägga fram en proposition om refor
merad forskarutbildning m. m.
Vid sin prioritering av förslagen för nästa budgetår har ämbetet fäst särskild
vikt vid en förstärkning av universitetens basresurser, dvs. kvalificerade medhjäl
pare, biträdespersonal och materiel m. m. Ämbetet betecknar en sådan förstärk
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ning av basresurserna som ett led i det rationaliseringsarbete som syftar till att ut
bildnings- och forskningsorganisationen skall utnyttjas så effektivt som möjligt.
Jag ansluter mig till ämbetets bedömning i detta avseende. Vid min medelsberäk
ning kommer jag att ta särskild hänsyn till ifrågavarande anslagsbehov. Jag vill
här framhålla att jag — liksom ämbetet -—- finner det önskvärt att behovet av
personal med intendentsuppgifter vid större institutioner tillgodoses.
Även för pedagogiskt utvecklingsarbete kommer väsentligt ökade resurser att
föreslås. Sålunda avses det särskilda utvecklingsanslaget bli i det närmaste tre
dubblat. Medel beräknas vidare bl. a. för en pedagogisk arbetsenhet inom universitetskanslersämbetet och för pedagogiska serviceenheter vid universitet och hög
skolor.
Jag vill här dels erinra om vad chefen för finansdepartementet tidigare denna
dag under för flera huvudtitlar gemensamma frågor anfört angående försöksverk
samhet med programbudgetering inom statsförvaltningen, dels nämna att en led
ningsgrupp för programbudgetering inom högre utbildning och forskning tillsatts
inom utbildningsdepartementet våren 1968. Arbetet inom denna grupp — liksom
inom en vid universitetskanslersämbetet parallellt arbetande grupp — bedrivs f. n.
efter i huvudsak tre linjer. Olika möjligheter till programindelning studeras fortlö
pande, för att man skall få fram det programalternativ som bäst tillgodoser den
högre utbildningens och forskningens behov. En annan aktivitet är att man under
söker och föreslår sådana rent budgettekniska åtgärder som kan vidtas på tidigt
stadium och som underlättar övergång till ett programbudgetsystem. Mina förslag
i det följande till anslagsomläggningar bör ses mot denna bakgrund. Parallellt med
dessa två uppgifter bedrivs f. n. ett omfattande utredningsarbete som avser främst
kartläggning av kostnaderna vid vissa institutioner. Inom utbildningsdepartementet
och universitetskanslersämbetet övervägs vidare nya former för tilldelning av lärarkrafter m. m. inom de filosofiska fakulteterna. Avsikten är att även på detta om
råde det administrativa förfarandet skall förenklas och större frihet ges på lokal
nivå vad gäller dispositionen av tilldelade medel. Jag återkommer till dessa frågor
i samband med mina förslag om utbildningens organisation vid de filosofiska fakul
teterna.
Universitetskanslersämbetet har, som jag nämnt i det föregående, föreslagit en
omläggning av den nuvarande redovisningen i riksstaten av medelsanvisningama
till universiteten och de under ämbetet hörande högskolorna. Anslagstekniska för
utsättningar för omläggningen har skapats bl. a. genom att medel för nästa bud
getår avses bli beräknade för pensionskostnader och andra sociala kostnader —
lönekostnadspålägg — under samma anslag som medel till avlöningar. Liksom
ämbetet finner jag ett genomförande av förslagen till omläggning vara ett steg i rikt
ning mot införande av programbudgetering. De utgör vidare ett väsentligt led i det
arbete som bedrivits under de senaste åren i syfte att konstruktionen av anslagen
till fakulteterna m. m. skall bli rationell.
De föreslagna driftkostnadsanslagen möjliggör betydande decentralisering av
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rätten att besluta om användningen av tillgängliga medel. Eftersom dessa anslag
avses få karaktär av reservationsanslag, får de lokala universitetsmyndigheterna
ökade möjligheter att planera sin verksamhet på längre sikt. Vidare bör rätten
till friare anslagsdisposition kunna stimulera intresset för rationaliseringar. Den
ökade friheten innebär emellertid också ökat ansvar för de lokala universitets
myndigheterna. Bi. a. måste konsistorierna — som ämbetet nämnt ■—- se till att
medel avsätts för utgifter för vikarier och löneökningar åt den personal som av
lönas av medel från nämnda anslag. Jag har tagit särskild hänsyn till medelsbehovet
för dessa ändamål vid mina anslagsberäkningar. Jag vill i sammanhanget fram
hålla att en anslagskonstruktion av föreslagen art sedan länge tillämpas beträffande
anslagen till forskningsråden och att erfarenheterna från detta område är goda.
Med hänvisning till det anförda finner jag att den av universitetskanslersämbetet föreslagna anslagsomläggningen bör genomföras. Som redan framgått innebär
detta att inför budgetåret 1969/70 anslagsposten Avlöningar till övrig personal,
anslaget Materiel m. m. samt medel som bestrids från anslaget Främjande av
ograduerade forskares vetenskapliga verksamhet m. m. bör slås samman fakultetsvis. I riksstaten för nästa budgetår bör sålunda till varje fakultet eller grupp av
fakulteter föras upp ett förslagsanslag till avlöningar till lärarpersonal och ett
reservationsanslag till driftkostnader. Under driftkostnadsanslagen bör medel be
räknas även för uppdragstillägg till dekaner, prefekter och studierektorer samt
vissa tjänstemän vid universitetsfilialerna. Medel för dessa tillägg har innevarande
budgetår beräknats under avlöningsanslaget till förvaltningarna m. m. Jag vill i
detta sammanhang framhålla att driftkostnadsanslagen är avsedda bl. a. för sådana
ändamål som är gemensamma för flera institutioner eller fakulteter — t. ex. för
gemensamma verkstäder, skrivcentraler och andra servicefunktioner samt för ge
mensamma utgifter av expenskaraktär. Det ankommer på konsistorierna att avsätta
medel för sådana ändamål liksom för ändamål som är gemensamma för flera
läroanstalter. Det kan vara lämpligt att de medel som avsätts redovisas separat
och att för de olika funktionerna särskilda inkomst- och utgiftsstater upprättas, i
vilka bl. a. avlöningskostnadema kan tas upp för den personal som anställs för
sådana funktioner. Vidare vill jag framhålla att universitetskanslersämbetet har att
meddela de föreskrifter som behövs rörande bl. a. användningen av anslagen.
Jag avser att i annat sammanhang föreslå Kungl. Maj:t att uppdraga åt univer
sitetskanslersämbetet att fastställa hur stor del av driftkostnadsanslaget som skall
disponeras för ograduerade forskares vetenskapliga verksamhet m. m. Eventuella
behållningar vid utgången av innevarande budgetår på de nuvarande reservations
anslagen till materiel m. m. och till främjande av ograduerade forskares vetenskap
liga verksamhet m. m. bör tills vidare få utnyttjas vid sidan av de nya driftkost
nadsanslagen.
I riksstaten bör vidare föras upp ett förslagsanslag benämnt Odontologiska
fakulteterna m. m.: Vissa tandsjukvårdskostnader, från vilket de av ämbetet angivna
utgifterna bör bestridas. Av det belopp av sammanlagt (9 070 000+1 384 000
+ 2 404 000=) 12 858 000 kr. som tagits upp för befintlig personal vid de
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odontologiska fakulteterna i sammanställningen i det föregående beräknar jag 4,3
milj. kr. under driftkostnadsanslaget till dessa fakulteter och resterande belopp
under anslaget till vissa tandsjukvårdskostnader.
Medel för avlöningskostnaderna vid förvaltningarna samt för vissa utgifter, som
innevarande budgetår bestrids från omkostnadsanslaget, bör i överensstämmelse
med ämbetets förslag beräknas under ett och samma anslag. För ändamålet bör
ett förslagsanslag benämnt Förvaltningarna m. m. vid universiteten och vissa hög
skolor föras upp i riksstaten för nästa budgetår.
Vidare bör det nuvarande omkostnadsanslaget ersättas med ett förslagsanslag be
nämnt Universiteten m. m.: Gemensamma driftkostnader. Under detta anslag bör
medel beräknas för bl. a. avlöningskostnaderna för fastighetstjänsten på universi
tetsorterna och för värme- och kraftcentralerna vid tekniska högskolan i Stockholm
och Chalmers tekniska högskola. Utgifterna för dessa ändamål bestrids innevarande
budgetår från avlöningsanslaget till förvaltningarna m. m. Vidare bör medel be
räknas under det gemensamma driftkostnadsanslaget till avlöningar åt arbetare vid
de botaniska trädgårdarna vid universiteten i Uppsala och Lund.
Mina beräkningar av driftkostnadsanslagen för nästa budgetår framgår av föl
jande sammanställning.
Belopp
Humanistiska fakulteterna ......................................
Teologiska fakulteterna ..........................................
Juridiska fakulteterna ..............................................
Samhällsvetenskapliga fakulteterna m. m..............
Medicinska fakulteterna m. m.................................
Odontologiska fakulteterna m. m.............................
Farmaceutiska fakulteten m. m...............................
Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna m. m.
Tekniska fakulteterna m. m.....................................

7 110 000
430 000
950 000
7 800 000
51 870 000
7 270 000
2 400 000
35 220 000
45 510 000
158 560 000

Liksom ämbetet finner jag att en fortsatt utveckling i riktning mot storinstitutio
ner kan leda till en bättre forskningsmiljö och mera rationell användning av till
gängliga resurser i fråga om personal, materiel, forskningsutrustning och lokaler
m. m. Tillkomsten av sådana storinstitutioner skapar enligt min mening goda för
utsättningar också för vidgat samarbete mellan universiteten och samhället i övrigt
kring forskningsprojekt av olika slag. Den inom universitetskanslersämbetet utar
betade promemorian Forskningssamverkan universitet och högskolor — närings
liv, vars innehåll jag i det föregående i korthet återgett, är ett exempel på det ökade
medvetandet om vikten av sådant samarbete.
Forskningsresurserna vid universitet och högskolor har som nämns i prome
morian under senare år kraftigt ökats i takt med den växande studerandetill
strömningen. Härigenom har större möjligheter skapats för forskningsinsatser i
samverkan med statlig, kommunal och enskild verksamhet. Inte minst gäller detta
näringslivet. En hårdnande internationell konkurrens ställer stora krav på teknisk
utveckling och innovationstakt. De frågor som hänger samman härmed har be
handlats i prop. 1968: 68, varvid föredragande statsrådet strök under vikten av
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att de högre läroanstalternas växande resurser utnyttjas för näringslivets och sam
hällets behov.
Även inom andra samhällssektorer än näringslivet är behovet av att utnyttja uni
versitetens och högskolornas resurser stort. Sålunda har t. ex. sedan länge en bety
dande del av trafiksäkerhetsforskningen utförts som uppdragsforskning vid högre
läroanstalter. Andra exempel som universitetskanslersämbetet nämnt i sin anslags
framställning är utvecklingsarbete på miljövårdsområdet samt forskning kring mål
och medel i bl. a. socialpolitiken samt samhälls- och bebyggelseplanering.
Denna utveckling av uppdragsforskningen, som jag sålunda finner ytterst ange
lägen, kräver att enkla och smidiga former utvecklas för verksamheten. De för
slag som lagts fram i den förutnämnda promemorian finner jag i huvudsak ända
målsenliga vad gäller såväl principerna för verksamheten som lösningarna av de
praktiska problem som är förknippade med denna. Jag ansluter mig till principen
att universitetens och högskolornas forskningssamverkan med samhället i övrigt
bör ske inom ramen för läroanstalternas nuvarande organisation och att särskilda
institut eller stiftelser för denna samverkan som regel inte bör inrättas. Jag vill
också framhålla att uppdragsforskning normalt inte skall avse sådan rutinbetonad
serviceverksamhet som kan utföras t. ex. vid provningsanstalt. Verksamheten måste
i stället vara sådan att den har ett naturligt samband med utbildnings- och forsk
ningsverksamheten i övrigt.
Jag ansluter mig till uppfattningen att ersättning för uppdragsverksamhet som
regel bör utgå enligt principen om full kostnadstäckning, så att alla kostnader
täcks för t. ex. personal, förbrukningsmateriel, utrustning och lokaler som utnyttjas
i verksamheten. Den anslagstekniska redovisningen av uppdragsverksamheten bör
övervägas ytterligare i det utredningsarbete rörande programbudgetering som på
går. Inkomsterna av uppdragsverksamhet har hittills redovisats under materielanslagen och bör — till följd av den anslagsomläggning som jag förordat — tills
vidare redovisas under de nya driftkostnadsanslagen. För att överblick över verk
samhetens omfattning skall bli möjlig bör en årlig sammanställning av den ekono
miska omslutningen upprättas av universitetskanslersämbetet. Jag avser att i
annat sammanhang föreslå Kungl. Maj:t att meddela föreskrifter härom.
Enligt gällande bestämmelser har konsistorierna allmän tillsyn över verksam
heten vid läroanstalterna. De har vidare att förvalta bl. a. de medel som flyter in
för uppdragsforskningen. En intensifierad sådan forskning skärper enligt min
mening kraven på denna tillsyn över verksamheten. Jag vill framhålla att konsisto
rierna har skyldighet att följa uppdragsverksamheten lika uppmärksamt som
övrig verksamhet vid läroanstalterna. Det åligger sålunda konsistorierna att så
snart anledning föreligger vidta de åtgärder som påkallas.
Dåvarande chefen för ecklesiastikdepartementet framhöll i 1967 års statsverksproposition (bil. 10 s. 287) att kostnaderna för förvaltningarnas arbete med att
ha hand om medel som ställs till förfogande av forskningsråd, enskilda stiftelser
m. m. eller som flyter in genom uppdragsverksamhet borde bestridas av dessa
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medel. I överensstämmelse med den förutnämnda principen om full kostnadstäck
ning bör för dessa kostnader en procent av influtna medel tas i anspråk fr. o. m.
nästa budgetår. Till denna fråga återkommer jag i det följande vid min anmälan av
anslaget till förvaltningarna m. m. vid universiteten och vissa högskolor (E 25).
Jag kommer därvid att förorda att medel beräknas för att göra det möjligt för för
valtningarna att dels ge information och service åt institutioner och enskilda fors
kare i frågor som berör uppdragsverksamheten, dels ha hand om de uppgifter som
hänger samman med konsistoriernas tillsyn över verksamheten.
Ett bifall till vad jag förordar i det följande under anslagen till fakulteterna
m. m. skulle — vid en fördelning lärosätesvis av medelsanvisningarna — för nästa
budgetår komma att innebära följande avrundade belopp till läroanstalterna.
Milj. kr.
Stockholm:
universitetet ..................................................................................................................
karolinska institutet .....................................................................................................
tekniska högskolan........................................................................................................

59,9
45,7

58,9

Uppsala:
universitetet ....................................................................................................................

97.2

Linköping ...........................................................................................................................

5,8

Lund:
universitetet ..................................................................................................................

128,4

Göteborg:
universitetet ..................................................................................................................
handelshögskolan ..........................................................................................................
Chalmers tekniska högskola .......................................................................................

52,6

Umeå:
universitetet

45,2

62,6
4,0

..................................................................................................................

E 4. Humanistiska fakulteterna: Avlöningar till lärarpersonal
E 5. Humanistiska fakulteterna: Driftkostnader

1967/68 Utgift .........
1968/69 Anslag ___
1969/70 Förslag ___

39 916 2111
40 477 0001
54 588 0002

Reservation ......................

450 5073

1 Anslagen Humanistiska fakulteterna: Avlöningar och Humanistiska fakulteterna: Materiel

m. m.
3 Därav avlöningar till lärarpersonal 47 478 000 kr. och driftkostnader 7 110 000 kr.
3 Anslaget Humanistiska fakulteterna m. m.: Materiel m. m.

Vid min anmälan av vissa gemensamma frågor rörande universiteten m. m. har
jag förordat att vissa anslagstekniska omläggningar skall genomföras i riksstaten
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för nästa budgetår. Enligt vad jag därvid anfört bör i riksstaten föras upp fakultetsvis fördelade anslag till dels avlöningar till lärarpersonal, dels driftkostnader.
Förevarande anslag avses för de humanistiska fakulteterna vid universiteten i
Uppsala, Lund, Göteborg, Stockholm och Umeå.
I följande sammanställning redovisas — med hänsyn till vad som i det före
gående anförts under vissa gemensamma frågor rörande universiteten m. m. —
endast lärarpersonal och belopp som hänför sig till sådan personal.
1968/69

Personal
Lärarpersonal.........................................................

Beräknad ändring 1969/70
UniversitetsFöredraganden
kanslersämbetet

752,5

+49

+ 34

Anslag
Utgifter
Avlöningar till lärarpersonal ..............................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70

36 056 500

+ 3 842 000

+ 2 973 500

—

+ 8 606 900
+ 569 700

+ 8 607 000
+ 369 000

Uppbördsmedel
Avkastning från vissa fonder m. m..................
Nettoutgift

504 000

+

+

35 552 500

86 000

+ 12 932 600

24 000

+ 11 925 500

Universitetskanslersämbetet
Tillströmningen av studerande till de humanistiska fakulteterna har enligt till
gänglig statistik fortsatt att öka även under läsåret 1967/68. De senaste årens
kraftiga expansion på lågstadiet återspeglas i ökande tryck på forskarutbildningsresurserna. Ämbetet fäster särskild vikt vid att forskarassistenttjänster inrättas även
vid de humanistiska fakulteterna.
Vid en utbyggnad av dessa fakulteter med högre tjänster bör man enligt ämbetet
speciellt uppmärksamma behovet av utbildning och forskning dels inom de este
tiskt inriktade vetenskaperna, dels rörande de afro-asiatiska språk- och kulturom
rådena. Ämbetet finner vidare planeringsskäl tala för beslut om fortsatt utbygg
nad av humanistiska fakulteten i Umeå.
På grundval av en särskild utredning föreslår ämbetet att de ibero-amerikanska
instituten i Stockholm och Göteborg inordnas i universiteten på dessa orter och i
samband därmed knyts till romanska institutionen (motsv.) samt ges en fast basor
ganisation.
I fråga om professurer omfattar ämbetets förslag en plan för utbyggnaden vid
de humanistiska fakulteterna vid universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg och
Stockholm t. o. m. budgetåret 1970/71 samt vid universitetet i Umeå t. o. m.
budgetåret 1971/72. I övrigt avser ämbetets förslag budgetåret 1969/70. Änd
ringsförslagen rörande lärarpersonal innebär i korthet.
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1. Professurer (1969/70 + 362 000 kr.).
Budgetår/ämne

Läro
anstalt

1969/70
Allmän språkvetenskap

Umeå

Etnografi, särskilt afrikanistik

Uppsala

Fonetik

Umeå

Litteraturvetenskap, särskilt dramaforskning
Musikvetenskap

Lund

1970/71
Franska, särskilt franskspråkig litteratur
Idéhistoria

Anmärkning

Beslutad 1968 (prop. 1 bil. 10 s. 248,
SU 41, rskr 114)
I stället för personlig professur i allmän
och jämförande etnografi
Beslutad 1968 (prop. 1 bil. 10 s. 248,
SU 41, rskr 114)

Stockholm
Göteborg
Umeå

Japanologi, särskilt modern japanska
Nordisk och jämförande fornkunskap

Stockholm
Göteborg

Vetenskapsteori

Umeå

1971/72
Engelska, särskilt modern engelska
Historia

Umeå
Umeå

Beslutad 1968 (prop. 1 bil. 10 s. 248,
SU 41, rskr 114)
Samtidigt indragning av dels arvode till
innehavare av personlig professur, dels
ett ordinarie universitetslektorat. Finan
siering delvis genom fondmedel
Beslutad 1968 (prop. 1 bil. 10 s. 248.
SU 41, rskr 114)

Den närmare inriktningen övervägs ytter
ligare av ämbetet

Anm. Därjämte stryker ämbetet under angelägenheten av att frågan om att behålla en pro
fessur inom det stadshistoriska området vid universitetet i Stockholm löses.

2. 4 universitetslektorat i Uo 22:25 (Lund 2, Göteborg 1 och Stockholm 1)
(+ 327 000 kr.).
3. Forslcardocenttjänst (Uppsala) (+ 38 000 kr.).
4. 5 forskarassistenttjänster (Uppsala 1, Lund 1, Göteborg 1, Stockholm 1 och
Umeå 1) (+ 295 000 kr.).
5. Medel för 4 000 assistenttimmar för forskning och allmänt institutionsarbete
(+ 180 000 kr.).
6. Ökad medelsanvisning till avlöning av vissa lärare (+ 1 845 000 kr.).
7. Löneomräkning (+ 1 365 000 kr.).
8. Lönekostnadspålägg (+ 8 607 000 kr.).
Härutöver har universitetskanslers ämbetet i särskild framställning föreslagit att
professuren i teaterhistoria vid universitetet i Stockholm skall i samband med
tjänstens återbesättande ändras till professur i teatervetenskap.
Med anledning av universitetskanslersämbetets förslag om att de ibero-amerikanska instituten i Stockholm och Göteborg skall inordnas i universiteten på dessa
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orter har en rad organisationer och enskilda lagt fram synpunkter i skilda skrivel
ser.

Föredraganden
Jag vill först erinra om vad jag i det föregående anfört vid min anmälan av vissa
gemensamma frågor rörande universiteten m. m.
Universitetskanslers ämbetet har — som nyss framgått — lagt fram förslag om
organisation m. m. av de ibero-amerikanska instituten i Göteborg och Stockholm.
Liksom ämbetet finner jag att göteborgsinstitutet, som hittills varit knutet till han
delshögskolan, den 1 juli 1969 bör föras över till universitetet i Göteborg. Med
hänsyn till att institutet har språkvetenskaplig inriktning bör det enligt min me
ning inordnas i universitetet som en del av institutionen för romanska språk. Verk
samheten vid detta institut finansieras i huvudsak genom avkastningen av en fond,
bildad av medel som Kungl. Maj:t år 1956 ställde till förfogande av handels- och
sjöfartsfondens varuutbytesmedel. Fondavkastningen bör även i fortsättningen an
vändas för motsvarande verksamhet. Vid min medelsberäkning i det följande för de
vetenskapliga biblioteken kommer jag att ta hänsyn till behovet av biblioteksservice
på det ibero-amerikanska området.
Beträffande ibero-amerikanska institutet i Stockholm avser jag att i annat sam
manhang föreslå Kungl. Maj:t att lägga fram proposition för årets riksdag. Detta
institut, vars verksamhet bör ägnas åt utbildning, dokumentation och forskning på
främst det samhällsvetenskapliga området, avses få självständig ställning med
anknytning till Stockholms universitet. I det följande kommer jag att förorda att
medel för ändamålet beräknas under särskild rubrik i riksstatförslaget.
Enligt beslut av 1960 års riksdag (SU 106, rskr 281) skulle en personlig, med
arvode förenad professur i nordisk och jämförande fornkunskap inrättas vid Göte
borgs universitet för chefen för Göteborgs arkeologiska museum, Carl-Axel Mo
berg. Professuren skulle få förenas med tjänsten som museichef. Arvodet, vilket
skulle utgå med ett belopp motsvarande skillnaden mellan museichefslönen och
professorslönen, har betalats av fondmedel. Moberg, som frånträtt museichefstjäns
ten, innehar numera ett ordinarie universitetslektorat i nordisk och jämförande forn
kunskap vid nämnda universitet. Kungl. Maj:t bör medge att Moberg skall få för
ena professuren med det ordinarie universitetslektoratet med samma avlönings- och
pensionsförmåner m. m. som han hittills haft. I fråga om Mobergs undervisningsskyldighet äger Kungl. Maj:t besluta.
Enligt statsmakternas beslut år 1968 (prop. 1 bil. 10 s. 248, SU 41, rskr 114)
skall vid universitetet i Umeå inrättas en professur i allmän språkvetenskap och
en professur i fonetik den 1 juli 1969. I fråga om förstnämnda tjänst har Kungl.
Maj:t — i överensstämmelse med universitetskanslersämbetets förslag — fastställt
ämnesbenämningen allmän språkvetenskap utan angivande av närmare inriktning
Jag beräknar nu medel för dessa tjänster. Vidare tar jag upp medel för 500 assi
stenttimmar i vartdera ämnet för forskning och allmänt institutionsarbete.
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Med stöd av riksdagens bemyndigande (jfr prop. 1966: 1 bil. 10 s. 361, SU 42,
rskr 125) har Kungl. Maj:t genom skilda beslut under år 1968 föreskrivit att dels
professuren i förhistorisk och medeltidsarkeologi vid universitetet i Lund fr. o. m.
den 1 juli 1968 skall benämnas professur i nordisk och jämförande fornkunskap,
dels professuren i romanska språk vid samma universitet fr. o. m. den 1 juli 1969
skall benämnas professur i romanska språk, särskilt franska. Vidare bör profes
suren i teaterhistoria vid universitetet i Stockholm — såsom universitetskanslersämbetet föreslagit — i samband med tjänstens återbesättande ändras till professur
i teatervetenskap.
Därjämte har Kungl. Maj:t beslutat inrätta sammanlagt sju ordinarie universitetslektorat den 1 juli 1968, nämligen ett i vart och ett av ämnena franska språ
ket, historia och litteraturhistoria med poetik vid universitetet i Uppsala, ett i vart
dera av ämnena nordisk och jämförande fornkunskap och spanska språket vid
universitetet i Göteborg, ett i franska språket vid universitetet i Stockholm samt
ett i engelska språket vid universitetet i Umeå.
Frågan om medel för inrättande av ytterligare docenttjänster samt tjänster som
forskarassistent avser departementschefen att ta upp vid sin anmälan av den förut
nämnda frågan om reformerad forskarutbildning.
I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar under före
varande avlöningsanslag än sådana av automatisk natur. Med hänvisning till anslagssammanställningen beräknar jag anslaget till avlöningar till lärarpersonal till
(35 552 500+ 11 925 500 =) 47 478 000 kr. Vidare beräknar jag i överens
stämmelse med vad jag anfört i det föregående vid min anmälan av vissa gemen
samma frågor rörande universiteten m. m. anslaget till driftkostnader till
7 110 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att
a) bemyndiga Kungl. Maj:t att ändra benämningen av profes
suren i teaterhistoria vid universitetet i Stockholm enligt vad jag
förordat i det föregående,
b) till Humanistiska fakulteterna: Avlöningar till lärarpersonal
för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 47 478 000
kr.,
c) till Humanistiska fakulteterna: Driftkostnader för budget
året 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 7 110 000 kr.
E 6. Teologiska fakulteterna: Avlöningar till lärarpersonal
E 7. Teologiska fakulteterna: Driftkostnader

1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag .........

2 885 1231
3 077 0001
4 036 0002

Reservation ........................

18 9903

1 Anslagen Teologiska fakulteterna: Avlöningar och Teologiska fakulteterna: Materiel m. m.
2 Därav avlöningar till lärarpersonal 3 606 000 kr. och driftkostnader 430 000 kr.
3 Anslaget Teologiska fakulteterna: Materiel m. m.
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Vid min anmälan av vissa gemensamma frågor rörande universiteten m. m. har
jag förordat att vissa anslagstekniska omläggningar skall genomföras i riksstaten
för nästa budgetår. Enligt vad jag därvid anfört bör i riksstaten föras upp fakultetsvis fördelade anslag till dels avlöningar till lärarpersonal, dels driftkostnader.
Förevarande anslag avses för de teologiska fakulteterna vid universiteten i Upp
sala och Lund.
I följande sammanställning redovisas — med hänsyn till vad som i det före
gående anförts under vissa gemensamma frågor rörande universiteten m. m. —
endast lärarpersonal och belopp som hänför sig till sådan personal.
1968/69

Personal
Lärarpersonal

.......................................................

Anslag
Utgifter
Avlöningar till lärarpersonal ..............................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70
Uppbördsmedel
Avkastning från vissa fonder ............................
Nettoutgift

Beräknad ändring 1969/70
Föredraganden
Universitets
kanslersämbetet

52,5

+3

of.

2 827 200

+ 240 000

+ 105 000

+ 674 000
+ 31 000

-[-674 UÖÖ

200

of.

of.

2 827 000

+ 945 000

+ 779 000

Universitetskanslersämbetet
På grundval av förslag från de båda teologiska fakulteterna finner ämbetet att
dessa den 1 juli 1969 bör ombildas till religionsvetenskapliga fakulteter. Ämbetet
föreslår vidare att statsmakterna fattar principbeslut om att fakulteternas verk
samhet skall täcka dels allmän religionsvetenskap — exempelvis religionshistoria,
religionsfilosofi, religionssociologi, religionspsykologi och religionspedagogik —
dels religionsvetenskap med tonvikt på kristendomsforskning — exempelvis exege
tik, kristendomens historia, dagens kyrkor och samfund samt tros- och livsåskådningsproblem. Sedan ett sådant principbeslut fattats, avser ämbetet att successivt
lägga fram förslag om bl. a. ändrad inriktning av vissa befintliga tjänster. Vidare
bör enligt ämbetet en professur i religionssociologi inrättas vid universitetet i Lund
den 1 juli 1970.
Utbildningen vid ifrågavarande fakulteter är nära berörd av en reformering av
lärarutbildningen vid de filosofiska fakulteterna. Ämbetet har i syfte att få konse
kvenserna av en dylik reform för den teologiska utbildningen belysta låtit en expert
grupp överväga bl. a. möjligheterna att även i fortsättningen samordna lärarutbild
ningen i kristendomskunskap och religionskunskap med prästutbildningens första
del. Denna expertgrupp har i december 1968 avgett förslag i ärendet.
För budgetåret 1969/70 föreslår ämbetet i fråga om lärarpersonal.
1. Ökad medelsanvisning till avlöning av vissa lärare (+ 166 000 kr.).
2. Löneomräkning (+ 105 000 kr.).
3. Lönekostnadspålägg (+ 674 000 kr.).
Eb

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 10: Utbildningsdepartementet

289

1968 års kyrkomöte har anhållit (kskr 24) om utredning av de krav på studie
organisation och examensstadga som bör ställas med anledning av församlings
arbetets behov av akademiskt utbildad arbetskraft.
Vidare har biskopsmötet i särskild skrivelse hemställt att lärartjänster förenade
med heltidstj änstgöring skall inrättas vid de praktisk-teologiska övningskurserna
i Uppsala och Lund. Universitetskanslersämbetet har avgett yttrande i ärendet.
Föredraganden
Jag vill först erinra om vad jag i det föregående anfört vid min anmälan av
vissa gemensamma frågor rörande universiteten m. m.
Universitetskanslersämbetet har — som redan framgått — lagt fram förslag om
att de teologiska fakulteterna skall erhålla ändrad benämning och att ökad vikt
skall läggas vid de religionsvetenskapliga delarna av fakulteternas ämnesområde.
Jag hälsar detta initiativ med stor tillfredsställelse. Det är enligt min mening ange
läget att verksamheten vid dessa fakulteter inriktas på sätt ämbetet föreslagit.
Mycket talar för att även fakultetsbenämningen ändras. De av ämbetet framlagda
förslagen är emellertid beroende av att ställning tas till dels målet för utbild
ningen vid fakulteterna — dvs. vilken yrkesverksamhet utbildningen bör förbereda
för — dels sambandet mellan teologiska fakulteterna och svenska kyrkan.
Jag avser att i annat sammanhang föreslå Kungl. Maj:t att föranstalta om ut
redning av den religionsvetenskapliga utbildningens mål. Uppdraget bör innefatta
även spörsmålet om utbildningens organisation, bl. a. möjligheterna till institutionell
samordning av ämnen inom den religionsvetenskapliga utbildnings- och forsk
ningsorganisationen med närbesläktade ämnen inom humanistisk och samhälls
vetenskaplig fakultet. Innan här berörda frågor är närmare utredda, är jag inte
beredd att definitivt ta ställning till förslaget om ändrad benämning av teologiska
fakulteterna. I avvaktan på resultatet av nämnda utredning bör ämbetet gå vidare i
sin strävan att få till stånd en förskjutning av tyngdpunkten i de teologiska fakul
teternas utbildnings- och forskningsverksamhet mot ämnen som religionshistoria,
religionsfilosofi, religionspsykologi, religionssociologi m. m.
1968 års kyrkomöte har som förut nämnts aktualiserat frågan om prästutbild
ningens organisation m. m. Vidare har universitetskanslersämbetet föreslagit att
den praktisk-teologiska utbildningen skall skiljas från universiteten. Chefen för
utbildningsdepartementet avser med anledning härav att föreslå Kungl. Maj:t att
låta tillkalla särskild sakkunnig för att utreda frågan om den praktisk-teologiska
utbildningen.
Som jag nyss antytt finns f. n. visst samband mellan teologiska fakulteterna
och svenska kyrkan. Fakulteterna är nämligen representerade i Uppsala och
Lunds domkapitel samt i kyrkomötet. Chefen för utbildningsdepartementet har
för avsikt att efter samråd med chefen för justitiedepartementet föreslå Kungl. Maj:t
att låta utreda frågan om denna representations upphörande. Avsikten är att
frågan skall underställas nästa kyrkomöte.
10 — Bihang till riksdagens protokoll 1969.

1 saml.

Nr 1 Bil. 10

Eb
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Med hänvisning till anslagssammanställningen beräknar jag anslaget till avlö
ningar till lärarpersonal till (2 827 000 + 779 000 = ) 3 606 000 kr. Vidare be
räknar jag i överensstämmelse med vad jag anfört i det föregående vid min
anmälan av vissa gemensamma frågor rörande universiteten m. m. anslaget till
driftkostnader till 430 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att
a) till Teologiska fakulteterna: Avlöningar till lärarpersonal för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 3 606 000 kr.,
b) till Teologiska fakulteterna: Driftkostnader för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 430 000 kr.

E 8. Juridiska fakulteterna: Avlöningar till lärarpersonal
E 9. Juridiska fakulteterna: Driftkostnader

1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag .........

6 534 3141
7 182 0001
9 973 0002

Reservation ........................

24 6073

1 Anslagen Juridiska fakulteterna: Avlöningar och Juridiska fakulteterna: Materiel m. m.
2 Därav avlöningar till lärarpersonal 9 023 000 kr. och driftkostnader 950 000 kr.
3 Anslaget Juridiska fakulteterna: Materiel m. m.

Vid min anmälan av vissa gemensamma frågor rörande universiteten m. m. har
jag förordat att vissa anslagstekniska omläggningar skall genomföras i riksstaten
för nästa budgetår. Enligt vad jag därvid anfört bör i riksstaten föras upp fakultetsvis fördelade anslag till dels avlöningar till lärarpersonal, dels driftkostnader.
Förevarande anslag avses för de juridiska fakulteterna vid universiteten i Upp
sala, Lund och Stockholm.
I följande sammanställning redovisas — med hänsyn till vad som i det föregå
ende anförts under vissa gemensamma frågor rörande universiteten m. m. — en
dast lärarpersonal och belopp som hänför sig till sådan personal.
1968/69

Personal
Lärarpersonal .......................................................
Anslag
Utgifter
Avlöningar till lärarpersonal ............................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70
Uppbördsmedel
Avkastning från vissa fonder ............................
Nettoutgift

Eb

Beräknad ändring 1969/70
UniversitetsFöredraganden
kanslersämbetet

124

+22,5

+ 12,5

6 577 900

+ 1 239 000

+ 810 000

—

+ 1 569 000
+ 228 000

+ 1 569 000
+ 130 000

63 900

of.

of.

6 514 000

+ 3 036 000

+ 2 509 000
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Universitetskanslersämbetet
Med hänsyn till den starkt ökade tillströmning av studerande till de juridiska
fakulteterna som ägt rum under de senaste åren finner ämbetet det nödvändigt att
dessa fakulteters undervisningsresurser förstärks med bl. a. ytterligare universitetslektorat samt assistenttimmar för undervisningsändamål. Ämbetet föreslår vidare
att en professur i jämförande rättsvetenskap skall inrättas vid universitetet i Upp
sala den 1 juli 1970.
På initiativ av ämbetet utreds f. n. dels vissa frågor som hänger samman med
utbyggnaden på längre sikt av ifrågavarande fakulteter, dels frågan om fortbild
ning och vidareutbildning av jurister. Inom ämbetet uppmärksammas även möj
ligheterna att få till stånd ett större antal praktikplatser för nyexaminerade jurister.
För budgetåret 1969/70 föreslår ämbetet i fråga om lärarpersonal.
1. 3 forskarassistenttjänster (Uppsala 1, Lund 1 och Stockholm 1) (+ 176 000
kr.).
2. Medel för 3 extra universitetslektorat samt 3 000 assistenttimmar för under
visningsändamål (+ 380 000 kr.).
3. Medel för 1 500 assistenttimmar för forskning och allmänt institutionsarbete
(+ 67 000 kr.).
4. Ökad medelsanvisning till avlöning av vissa lärare (+ 599 000 kr.).
5. Löneomräkning (+ 244 000 kr.).
6. Lönekostnadspålägg (+ 1 569 000 kr.).
Enligt ämbetets mening skulle det vara värdefullt från lärarrekryterings- och
kontaktsynpunkt, om praktiskt verksamma jurister kunde under kortare tid ges
tjänstledighet för att som extra universitetslektorer delta i undervisningen vid juri
disk fakultet.
Presidenterna i rikets hovrätter har i yttrande över ämbetets förslag förklarat
sig beredda att medverka till att fiskal med bibehållen turordning i hovrätten skall
få tjänstgöra som universitetslektor ca ett år.
Föredraganden
Jag vill först erinra om vad jag i det föregående anfört vid min anmälan av
vissa gemensamma frågor rörande universiteten m. m.
För den professur i internationell rätt vid universitetet i Lund som enligt stats
makternas beslut (prop. 1968: 1 bil. 10 s. 253, SU 41, rskr 114) inrättats den
1 juli 1968 har Kungl. Maj:t — i överensstämmelse med universitetskanslersämbetets förslag — fastställt ämnesbenämningen internationell rätt utan angivande av
närmare inriktning. Kungl. Maj:t har vidare med stöd av riksdagens bemyndigande
(jfr prop. 1966: 1 bil. 10 s. 361, SU 42, rskr 125) föreskrivit att vid sagda uni
versitet dels professuren i civilrätt med internationell privaträtt, dels professuren
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i offentlig rätt med folkrätt skall ändras till resp. professur i civilrätt och professur
i offentlig rätt i samband med att ifrågavarande tjänster återbesätts.
Universitetskanslers ämbetet har lagt fram förslag om ytterligare universitetslektorat vid de juridiska fakulteterna. Jag beräknar här medel för ett nytt universitetslektorat vid var och en av de juridiska fakulteterna. Jag avser att i annat sam
manhang -—- efter förslag från universitetskanslersämbetet — föreslå Kungl. Maj:t
att besluta om tjänsternas närmare ämnesinriktning. De bör tills vidare ges for
men av extra universitetslektorat. Vidare beräknar jag medel för 1 000 assistent
timmar för undervisnings ändamål vid var och en av de juridiska fakulteterna samt
för en höjning av kursanslagen med sammanlagt 317 000 kr. utöver löneomräkning och lönekostnadspålägg för den befintliga organisationen.
Med hänvisning till anslagssammanställningen beräknar jag anslaget till avlö
ningar till lärarpersonal till (6 514 000 + 2 509 000 =) 9 023 000 kr. Vidare
beräknar jag i överensstämmelse med vad jag anfört i det föregående vid min
anmälan av vissa gemensamma frågor rörande universiteten m. m. anslaget till
driftkostnader till 950 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att
a) till Juridiska fakulteterna: Avlöningar till lärarpersonal för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 9 023 000 kr.,
b) till Juridiska fakulteterna: Driftkostnader för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 950 000 kr.

E 10. Samhällsvetenskapliga fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärarpersonal
E 11. Samhällsvetenskapliga fakulteterna m. m.: Driftkostnader

1967/68 Utgift .........
1968/69 Anslag ___
1969/70 Förslag ___

42 345 8081
44 093 0001
61 053 0002

Reservation ......................

251 4963

1 Anslagen Samhällsvetenskapliga fakulteterna m. m.: Avlöningar och Samhällsvetenskapliga

fakulteterna m. m.: Materiel m. m.
2 Därav avlöningar till lärarpersonal 53 253 000 kr. och driftkostnader 7 800 000 kr.
8 Anslaget Samhällsvetenskapliga fakulteterna m. m.: Materiel m. m.

Vid min anmälan av vissa gemensamma frågor rörande universiteten m. m. har
jag förordat att vissa anslagstekniska omläggningar skall genomföras i riksstaten
för nästa budgetår. Enligt vad jag därvid anfört bör i riksstaten föras upp fakultetsvis fördelade anslag till dels avlöningar till lärarpersonal, dels driftkostnader.
Förevarande anslag avses för dels de samhällsvetenskapliga fakulteterna vid
universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg, Stockholm och Umea, dels handelshög
skolan i Göteborg.
I följande sammanställning redovisas — med hänsyn till vad som i det före
gående anförts under vissa gemensamma frågor rörande universiteten m. m. —
endast lärarpersonal och belopp som hänför sig till sådan personal.
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Beräknad ändring 1969/70
UniversitetsFöredraganden
kanslersämbetet

Personal
Lärarpersonal .......................................................
Anslag
Utgifter
Avlöningar till lärarpersonal ..............................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70
Uppbördsmedel
Avkastning från vissa fonder m. m..................

925

+ 80,5

+ 70

38 842 900

+ 5 119 000

+ 4 587 700

+ 9 264 000
+ 847 000

+ 9 264 000
+ 724 000

+

+

Nettoutgift

38 679 300

163 600

2 000

+ 15 228 000

2 000

+ 14 573 700

Universitetskanslersämbetet
Antalet nyinskrivna studerande vid de samhällsvetenskapliga fakulteterna läs
året 1967/68 översteg med ca 40 % inskrivningstalet för läsåret 1966/67. Den
utomordentligt kraftiga expansion som ägt rum under de senaste åren har ställt
den samhällsvetenskapliga utbildningsorganisationen inför en rad svårlösta pro
blem. Ämbetet finner en utbyggnad av den fasta lärarorganisationen med nya
ordinarie tjänster vara nödvändig, om utbildningen på lågstadiet skall bli effek
tiv. Även med hänsyn till forskarutbildningen krävs enligt ämbetet en förstärk
ning av den permanenta organisationen. Sålunda föreslås inrättande av ett antal
forskarassistenttjänster.
Samhällets utveckling ställer fortlöpande forskningen och den högre utbild
ningen inför nya uppgifter. Bland speciella projekt som ämbetet funnit bör stöd
jas ingår inom den samhällsvetenskapliga sektorn högre tvärvetenskaplig utbild
ning rörande freds- och konfliktproblem samt målinriktad social forskning röran
de bl. a. effekterna av skilda socialpolitiska åtgärder.
I fråga om professurer omfattar ämbetets förslag en plan för utbyggnaden t. o. m.
budgetåret 1970/71. I övrigt avser ämbetets förslag budgetåret 1969/70. Ändringsförslagen rörande lärarpersonal innebär i korthet.
1. Professurer (1969/70 +190 000 kr.).
Budgetår/ämne
1969/70
Företagsekonomi, särskilt offentlig
ekonomi och förvaltning
Statistik, särskilt demografi
Statistik, särskilt officiell statistik
1970/71
Sjörätt och annan transporträtt
Socialpolitik

Läro
anstalt

Anmärkning

Göteborg
Göteborg
Stockholm

Förste innehavare prof. H. Hyrenius
Omvandling av preceptur i statistik sär
skilt offentlig statistikproduktion samt
ändring av ämnesbenämningen

Handelshög
skolan i
Göteborg
Stockholm

Finansiering delvis genom donationsme
del. Tjänstgöringsskyldighet för inneha
varen även vid de juridiska fakulteterna
Tjänstgöringsskyldighet för innehavaren
även vid socialhögskolorna
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2. Universitetslektorat i Uo 22:25 (handelshögskolan i Göteborg) (+81 000
kr.).
3. 7 forskarassistenttjänster (Uppsala 1, Lund 1, Göteborg 1, Stockholm 1,
Umeå 2 och handelshögskolan i Göteborg 1) (+ 411 000 kr.).
4. Medel för 1 000 assistenttimmar (handelshögskolan i Göteborg) (+ 45 000
kr.).
5. Medel för 2 500 assistenttimmar för forskning och allmänt institutionsarbete
(+ 112 000 kr.).
6. Ökad medelsanvisning till avlöning av vissa lärare (+ 3 690 000 kr.).
7. Löneomräkning (+ 1 437 000 kr.).
8. Lönekostnadspålägg (+ 9 264 000 kr.).
I särskild skrivelse har fakultetsrådet för ekonomutbildning vid universitetet i
Lund hemställt att en fjärde professur i företagsekonomi skall inrättas vid univer
sitetet den 1 juli 1969. I detta ärende har universitetslcanslersämbetet yttrat sig.
Med anledning av universitetskanslersämbetets förslag om en professur' i social
politik vid Stockholms universitet har vissa myndigheter efter remiss avgett ytt
rande. Därjämte har några organisationer lagt fram synpunkter i särskilda skrivel
ser. Vidare har samarbetsnämnden för socialhögskolorna kommit in med en fram
ställning angående frågan om forskning vid socialhögskolorna. Över denna fram
ställning har efter remiss en rad myndigheter och organisationer m. rn. yttrat sig.
Föredraganden
Jag vill först erinra om vad jag i det föregående anfört vid min anmälan av vissa
gemensamma frågor rörande universiteten m. m.
Universitetskanslersämbetet har föreslagit att en professur i statistik, särskilt
demografi, skall inrättas vid Göteborgs universitet den 1 juli 1969. Till detta för
slag kommer departementschefen att ta ställning vid anmälan av anslaget till sam
hällsvetenskaplig forskning (E51).
Vidare har ämbetet föreslagit att en professur i socialpolitik skall inrättas vid
Stockholms universitet den 1 juli 1970. Begreppet socialpolitik spänner över ett
utomordentligt brett forskningsfält. Jag är därför inte beredd att förorda inrät
tande av en professur i detta ämne. Det synes mig angeläget att samarbetsnämnden
för socialhögskolorna i samråd med universitetskanslersämbetet och socialstyrelsen
söker precisera vilka delar av det socialpolitiska området som bör prioriteras i
fråga om forskningsresurser.
Beträffande den professur i psykologi vid universitetet i Uppsala som enligt
statsmakternas beslut (prop. 1968: 1 bil. 10 s. 256, SU 41, rskr 114) inrättats den
1 juli 1968 har Kungl. Maj:t — i överensstämmelse med universitetskanslersäm
betets förslag — fastställt ämnesbenämningen psykologi, särskilt tillämpad psy
kologi.
Kungl. Maj:t har därjämte beslutat inrätta sammanlagt elva ordinarie universi
tetslektorat den 1 juli 1968, nämligen ett i vart och ett av ämnena företagsekono
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mi, nationalekonomi och sociologi vid universitetet i Uppsala, ett i vart och ett
av ämnena företagsekonomi, pedagogik och pedagogisk psykologi, sociologi, stats
kunskap och kulturgeografi med ekonomisk geografi vid universitetet i Göteborg
samt ett i vart och ett av ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och psyko
logi vid universitetet i Stockholm. Därutöver har Kungl. Maj:t beslutat inrätta
ett ordinarie universitetslektorat i nationalekonomi vid universitetet i Göteborg den
1 januari 1969.
Vidare har Kungl. Maj:t medgett att intagningen till ekonomutbildningen vid
universitetet i Umeå ökas från 100 till 140 studerande om året fr. o. m. innevaran
de läsår.
Till följd av den intagningsökning som ägde rum vid handelshögskolan i Göte
borg läsåret 1967/68 räknar jag nu medel för ytterligare ett universitetslektorat
i företagsekonomi, en tjänst som forskarassistent samt 1 000 assistenttimmar vid
denna högskola. Universitetslektoratet bör tills vidare ges formen av extra tjänst.
Jag avser att vid anmälan av frågan om utbildningens organisation vid filosofisk
fakultet m. m. ta upp frågan om den framtida omfattningen av ekonomutbildningen
i Göteborg.
Frågan om medel för inrättande av ytterligare tjänster som docent och forskar
assistent avser departementschefen att ta upp vid sin anmälan av den förut nämnda
frågan om reformerad forskarutbildning.
I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar under före
varande avlöningsanslag än sådana av automatisk natur. Med hänvisning till anslagssammanställningen beräknar jag anslaget till avlöningar till lärarpersonal
till (38 679 300 + 14 573 700 =) 53 253 000 kr. Vidare beräknar jag i överens
stämmelse med vad jag anfört i det föregående vid min anmälan av vissa gemen
samma frågor rörande universiteten m. m. anslaget till driftkostnader till 7 800 000
kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att
a) till Samhällsvetenskapliga fakulteterna m. m.: Avlöningar
till lärarpersonal för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag
av 53 253 000 kr.,
b) till Samhällsvetenskapliga fakulteterna m.m.: Driftkostnader
för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av
7 800 000 kr.
E 12. Medicinska fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärarpersonal
E 13. Medicinska fakulteterna m. ra.: Driftkostnader
1967/68 Utgift ......... 83 880 0001
1968/69 Anslag .... 89 225 0001
1969/70 Förslag .... 128 102 0002

Reservation

.................

3 004 1663

1 Anslagen Medicinska fakulteterna m. m.: Avlöningar och Medicinska fakulteterna m. m.:

Materiel m. m.
2 Därav avlöningar till lärarpersonal 76 232 000 kr. och driftkostnader 51 870 000 kr.
3 Anslaget Medicinska fakulteterna m. m.: Materiel m. m.
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Vid min anmälan av vissa gemensamma frågor rörande universiteten m. m. har
jag förordat att vissa anslagstekniska omläggningar skall genomföras i riksstaten
för nästa budgetår. Enligt vad jag därvid anfört bör i riksstaten föras upp fakultetsvis fördelade anslag till dels avlöningar till lärarpersonal, dels driftkostnader.
Förevarande anslag avses för de medicinska fakulteterna vid universiteten i Upp
sala, Lund, Göteborg och Umeå och vid karolinska institutet samt för den medi
cinska utbildnings- och forskningsenheten i Linköping. Vidare skall från dessa an
slag bestridas avlöningskostnader för viss preklinisk odontologisk utbildning, vissa
medicinska kurser inom blandad medicinsk och annan utbildning vid universitetet i
Uppsala, sjukgymnastutbildningen i Stockholm och Lund samt logopedutbildningen
och utbildningen i ämnet näringslära vid karolinska institutet.
I följande sammanställning redovisas — med hänsyn till vad som i det föregåen
de anförts under vissa gemensamma frågor rörande universiteten m. m. — endast
lärarpersonal och belopp som hänför sig till sådan personal.
1968/69

Personal
Lärarpersonal

Beräknad ändring 1969/70
UniversitetskansFöredraganden
lersämbetet m. m.

.......................................................

1 151

+ 129

+ 120

Anslag
Utgifter
Avlöningar till lärarpersonal ............................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation. .
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70. .

54 830 000

+ 8 832 000

+ 8 199 000

+ 13 308 000
+ 1 334 000

+ 13 308 000
+ 1 188 000

Uppbördsmedel
Avkastning från vissa fonder m. m..................
Nettoutgift

1 293 000

of.

of.

53 537 000

+23 474 000

+ 22 695 000

Universitetskanslersämbetet
Sista etappen i det utbyggnadsprogram för medicinsk utbildning som beslutats
av statsmakterna (prop. 1965: 141, SU 173, rskr 411) och som omfattar 72 intagningsplatser vid karolinska institutet avses börja läsåret 1969/70. Den kli
niska delen av utbildningen inom ramen för nämnda utbyggnad skall enligt gäl
lande planer förläggas till Huddinge sjukhus. Antalet medicinska utbildningsplat
ser under första studieåret kommer nästa läsår att gå upp till sammanlagt 916, av
vilka 196 i Uppsala, 190 i Lund, 168 i Göteborg, 82 i Umeå och 280 vid
karolinska institutet. Läsåret 1969/70 skall vidare enligt statsmakternas beslut
(prop. 1968: 83, SU 119, rskr 273) medicinsk utbildning i propedeutiska och kli
niska ämnen inledas i Linköping för årligen 84 studerande, som genomgått utbild
ning i teoretiska ämnen vid medicinska fakulteten i Uppsala. Det totala antalet stu
derande under läkarutbildning läsåret 1969/70 kommer enligt ämbetets beräkning
att uppgå till ca 5 100.
Universitetskanslersämbetet finner att utvecklingen inom de medicinska fa
kulteterna har medfört skärpta krav på att befintliga och tillkommande resurser
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skall utnyttjas så ändamålsenligt som möjligt. Sålunda har i skilda sammanhang
frågan tagits upp, om läraruppsättningen vid dessa fakulteter — med beaktande
av de speciella förhållanden som samhörigheten mellan medicinsk utbildning och
sjukvård betingar — nu fyller de anspråk som bör ställas på en effektiv utbildnings
organisation. Vissa frågor rörande personalstruktur och tjänstekonstruktioner bör
enligt ämbetets uppfattning prövas av en särskild arbetsgrupp. Ämbetet stryker i
sammanhanget under sin positiva inställning till att tjänster som universitetslektor
införs även i de kliniska ämnena.
Utbyggnaden av den medicinska utbildningsorganisationen ställer stora anspråk
på resurser under de närmast följande åren. Ämbetet har mot denna bakgrund i
övrigt tagit upp tjänster endast pa områden, inom vilka ökade eller nya insatser be
dömts vara särskilt angelägna. I fråga om professurer och laboraturer omfattar
ämbetets förslag en plan för utbyggnaden t. o. m. budgetåret 1970/71. För över
blickens skull tar ämbetet upp även de professurer som enligt statsmakternas be
slut skall komma till i Linköping under budgetåren 1971/72 och 1972/73 samt
tillhopa 21 professurer som ämbetet räknar med för läkarutbildningen vid Hud
dinge sjukhus och som enligt ämbetet bör komma till under budgetåren 1971/72__
1973/74. I övrigt avser ämbetets förslag budgetåret 1969/70. Ändringsförslagen
rörande lärarpersonal innebär i korthet.
1. Professurer (P) och laboratur (L) (1969/70 + 1 288 000 kr.).
Budgetår/ämne
1969/70
Bakteriologi1
Dermato-venereologi2
Farmakologi1
Infektionssjukdomar"
Infektionssjukdomar3
Klinisk bakteriologi
Klinisk bakteriologi
Klinisk farmakologi1
Klinisk kemi1

Läro
anstalt

Tjänst

Linköping
Lund/Malmö
Linköping
Lund
Göteborg
Uppsala

P
P
P
P
P
P

Karolinska
institutet
Linköping
Linköping

P

Anmärkning

Ordinariesättning av per
sonlig professur för G.
Laurel!
Omvandling av laboratur

P
P

Fr. o. m. 1.1.1970. Vakans
sättning tills nuvarande in
nehavaren av överläkartjänst avgår med pension
Klinisk kemi
Karolinska
P
Omvandling av laboratur.
institutet
Förste innehavare R. Blom
strand
Medicin1
Linköping
P
Tidigareläggning från 1.7.
1970 till 1.1.1970
Medicin, särskilt lungmedicin
Uppsala
P
Omvandling av lärartjänst
i Uo 22:25. Förste innehavare G. Dahlström
Neuropatologi
Göteborg
P
Personlig för P. Sourander. Samtidigt vakanssätt
ning av prosektur i patolo
gi
10* — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1 Bil. 10
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Anmärkning

Läro
anstalt

Tjänst
L

Socialmedicin1

Karolinska
institutet
Göteborg
Lund/Malmö
Lund/Malmö
Linköping
Lund/Malmö
Göteborg
Karolinska
institutet
Linköping

P

Fr. o. m. 1.1.1970

1970/71
Kirurgi1

Linköping

P

Tidigareläggning från 1.1.
1971 till 1.7.1970

Klinisk bakteriologi
Klinisk fysiologi1
Klinisk neurofysiologi

Linköping
Linköping

P
P
P

Näringslära4
Ortopedisk kirurgi1
Patologi1
Pediatrik2
Pediatrik3
Radiofysik, särskilt medicinsk
röntgenteknik1
Röntgendiagnostik1

Uppsala
Linköping
Linköping
Lund/Malmö
Göteborg
Linköping

P
P
P
P
P
P

Linköping

P

Linköping
Karolinska
institutet
Karolinska
institutet
Karolinska
institutet
Karolinska
institutet
Linköping
Linköping
Linköping
Karolinska
institutet
Linköping
Karolinska
institutet

P
P

P
P

Fr. o. m. 1.1.1972

Linköping
Karolinska
institutet
Karolinska
institutet
Karolinska
institutet
Karolinska
institutet
Linköping

P
P

Fr. o. m. 1.1.1973

P

Fr. o. m. 1.1.1973

Badgetår/ämne
Neuropsykofarmakologi
Näringslära
Oftalmiatrik2
Oto-rhino-laryngologi3
Patologi1
Psykiatri2
Psykiatri3
Psykiatri

1971/72
Dermato-venereologi1
Kirurgi5
Klinisk fysiologi5
Klinisk kemi5
Medicin5
Obstetrik och gynekologi1
Oftalmiatrik1
Oto-rhino-laryngologi1
Patologi5
Psykiatri1
Röntgendiagnostik5
1972/73
Anestesiologi1
Dermato-venereologi5
Internmedicinskt specialämne5
Klinisk bakteriologi3
Klinisk farmakologi5
Neurologi1

Eb

P
P
P
P
P
P
P

Klinisk inriktning

Vakanssättning tills vidare

Anknytning till läroanstalt
föreslås senare
Fr. o. m. 1.1.1971

Fr. o. m. 1.1.1972

P
P
P

Fr. o. m. 1.1.1972

P
P
P
P

Fr. o. m. 1.1.1972
Fr. o. m. 1.1.1972
Fr. o. m. 1.1.1972

P
P
P
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Budgetår/ämne
Ortopedisk kirurgi5
Pediatrik1
1973/74
Barnpsykiatri5
Infektionssjukdomar5
Kirurgisk! specialämne5
Neurologi5
Obstetrik och gynekologi5
Oftalmiatrik5
Oto-rhino-laryngologi5
Pediatrik5
Psykiatri5
Socialmedicinskt specialämne5

Läro
anstalt
Karolinska
institutet
Linköping
Karolinska
institutet
Karolinska
institutet
Karolinska
institutet
Karolinska
institutet
Karolinska
institutet
Karolinska
institutet
Karolinska
institutet
Karolinska
institutet
Karolinska
institutet
Karolinska
institutet

Tjänst
P
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Anmärkning
Fr. O. m. 1.1.1973

P
P

Fr. o. m. 1.1.1974

P

Fr. o. m. 1.1.1974

P
P

Fr. o. m. 1.1.1974

P
P
P
P

Fr. o. m. 1.1.1974

P

Fr. o. m. 1.1.1974

P

Fr. o. m. 1.1.1974

Beslutad 1968 (prop. 83 s. 69, SU 119, rskr 273).
Principbeslut 1963 (prop. 142 s. 56, SU 112, rskr 264).
Principbeslut 1965 (prop. 140 s. 67, SU 164, rskr 399).
Beslutad 1968 (prop. 1 bil. 10 s. 265, SU 41, rskr 114).
Upptagen i 1963 års universitets- och högskolekommittés betänkande Utbyggnaden av uni
versitet och högskolor. Lokalisering och kostnader. II (SOU 1965: 12 s. 147 och 148).

1
2
3
1
5

2. 3 forskardocenttjänster (Umeå 1 och karolinska institutet 2) ( + 191 000 kr.).
3. Övriga tjänster vid Uppsala universitet — enligt läkarutbildningsberedningens
bedömning — för den av 1965 års riksdag beslutade ökade läkarutbildningen vid
universitetet: 4 forskarassistenttjänster (jfr SOU 1965: 12 s. 92; prop. 1965: 141,
SU 173, rskr 411) (+ 147 000 kr.).
4. Övriga tjänster m. m. vid Lunds universitet enligt 1963 årsriksdagsbeslut,
varvid hänsyn tagits till att vissa tjänster redan inrättats i anledning av 1961 års
riksdagsbeslut om ökad läkarutbildning vid universitetet (prop. 1961: 108, SU 130,
rskr 328): 9 kliniska lärartjänster, 13 kliniska amanuenstjänster och 1 500 assistent
timmar samt höjning av kursanslaget (prop. 1963: 142, SU 112, rskr 264)
(+1 467 000 kr.).
5. Övriga tjänster m. m. vid Göteborgs universitet enligt 1965 års riksdagsbeslut,
varvid hänsyn tagits till att vissa tjänster redan inrättats i anledning av 1961 års
riksdagsbeslut om ökad läkarutbildning vid universitetet (prop. 1961: 108, SU 130,
rskr 328): 8 kliniska lärartjänster, forskarassistenttjänst, 16 kliniska amanuens
tjänster och 500 assistenttimmar samt höjning av kursanslaget (prop. 1965: 140,
SU 164, rskr 399) ( +1 444 000 kr.).
6. Övriga tjänster m. m. vid Umeå universitet — enligt läkarutbildningsberedEb
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ningens bedömning — för den av 1965 års riksdag beslutade ökade läkarutbildning
en vid universitetet: 2 kliniska lärartjänster och 5 kliniska amanuenstjänster samt
höjning av kursanslaget (jfr SOU 1965: 12 s. 168; prop. 1965: 141, SU 173, rskr
411) ( + 257 000 kr.).
7. Övriga tjänster m. m. vid karolinska institutet — enligt läkarutbildningsberedningens bedömning — för den av 1965 års riksdag beslutade ökade läkarutbild
ningen vid institutet: universitetslektorat i Uo 22:25, 3 forskarassistenttjänster och
4 000 assistenttimmar (jfr SOU 1965: 12 s. 147; prop. 1965: 141, SU 173, rskr
411) ( + 438 000 kr.).
8. Övriga tjänster m. m. vid den medicinska utbildnings- och forskningsenheten
i Linköping enligt 1968 års riksdagsbeslut om läkarutbildning i Linköping: 2 uni
versitetslektorat i Uo 22:25, 9 forskarassistenttjänster, klinisk lärartjänst, klinisk
amanuenstjänst och 11 625 assistenttimmar samt kursanslag (prop. 1968: 83, SU
119, rskr- 273) ( + 1 139 000 kr.).
9. Tjänster vid Uppsala universitet för blandad medicinsk och farmaceutiskkemisk utbildning enligt förslag från utredningen rörande vissa medicinska utbild
ningsfrågor m. m. (Stencil E 1966: 3; prop. 1968: 1 bil. 10 s. 243, SU 41, rskr
114): 3 universitetslektorat i Uo 22:25 ( + 245 000 kr.).
10. 500 assistenttimmar (karolinska institutet) ( + 22 000 kr.).
11. Höjning av kursanslaget vid karolinska institutet ( + 37 000 kr.).
12. Medel för vissa kostnader i samband med införande av ändrad studieord
ning vid de medicinska fakulteterna (SOU 1967: 51 samt socialstyrelsens och universitetskanslersämbetets betänkande, Läkares grundutbildning och vidareutbild
ning) ( + 369 000 kr.).
13. Löneomräkning ( + 3 032 000 kr.).
14. Lönekostnadspålägg (+ 13 308 000 kr.).
Universitetskanslers ämbetet har därjämte föreslagit att den sedan läsåret 1964/
65 försöksvis bedrivna utbildningen av logopeder vid karolinska institutet skall få
permanent karaktär (jfr prop. 1964: 1 bil. 10 s. 429, SU 55, rskr 158).
Därutöver har socialstyrelsen föreslagit, att en tidigare principbeslutad professur
i psykiatri vid universitetet i Lund, förenad med tjänst som överläkare vid den
rättspsykiatriska kliniken i Lund, skall inrättas den 1 juli 1969 (prop. 1961: 185
s. 47, 1 LU 49, rskr 398) ( + 90 000 kr.). Nämnda klinik, som förläggs i anslut
ning till S:t Lars sjukhus, avses bli tagen i bruk vid ungefär nämnda tidpunkt. Universitetskanslersämbetet har yttrat sig i ärendet.
Vidare har Stockholms stadskollegium hemställt att statens förhandlingsnämnd
skall ges i uppdrag att ta upp förhandlingar med Stockholms stad angående in
rättande av en professur i psykiatri vid något av stadens lasarett för psykiatrisk
vård.
Universitetet i Umeå har i särskild skrivelse hemställt att vid universitetet skall
inrättas dels en professur i urologi den 1 juli 1969, dels en professur i psykiatri
den 1 juli 1970.
Efo
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Förslag om läkares grundutbildning
Med anledning av Kungl. Maj:ts uppdrag den 3 december 1965 åt dåvarande
medicinalstyrelsen och universitetskanslersämbetet har dessa myndigheter gemen
samt låtit särskilda sakkunniga (numera överläkaren Lars Risholm och professorn
Nils Thyresson) utreda förutsättningarna för Sveriges anslutning till ett nordiskt
avtal om enhetliga regler för läkares specialistbehörighet samt möjligheterna att
begränsa tiden för läkarutbildningen fram till medicine licentiatexamen. På grund
val av de sakkunnigas förslag (SOU 1967: 51) och de synpunkter som förts fram
vid remissbehandlingen av detta förslag har socialstyrelsen och universitetskanslers
ämbetet i februari 1968 till Kungl. Maj:t överlämnat ett betänkande Läkares
grundutbildning och vidareutbildning (stencil). Över betänkandet har yttranden
avgivits av ett antal myndigheter och organisationer m. m. I ärendet har vidare
kommit in vissa särskilda skrivelser.
Den nuvarande läkarutbildningen fram till medicine licentiatexamen, som om
fattar 6Vi studieår, fastställdes av riksdagen i anledning av förslag i prop. 1954:
212 (SU 191, rskr 395). Utbildningen är upplagd enligt den översikt som åter
finns i nämnda proposition (s. 26), dock med den ändringen att sluttentamen i
patologi får avläggas först efter det fjärde studieåret.
Grundutbildningen, dvs. utbildningen fram till medicine licentiatexamen, skall
enligt ämbetsverkens förslag förkortas till 5Vi studieår genom att nuvarande
assistenttjänstgöringar utgår ur grundutbildningen för att i stället inordnas i den
allmäntjänstgöring om 18 månader som föreslås inleda vidareutbildningen. Läs
året vid de medicinska fakulteterna föreslås vidare fr. o. m. det tredje studieåret
omfatta 40 veckor, fördelade på två terminer om vardera 20 veckor. Grund
utbildningen skall enligt de båda verkens förslag indelas i tre stadier, nämligen
det prekliniska stadiet, det propedeutiska stadiet och det kliniska stadiet. Om
fattningen av dessa stadier och utbildningens uppläggning enligt förslaget framgår
av följande tablå.
Universitetskanslersämbetet har inte föreslagit några förändringar av innehållet
i det prekliniska stadiets kurser. Ämbetet avser emellertid att inom kort se över
utbildningsplanen för denna del av läkarutbildningen. Beträffande det propedeu
tiska stadiet innebär förslaget endast smärre ändringar i syfte att bättre samord
ning skall komma till stånd såväl mellan ämnena inbördes som med det följande
kliniska stadiet. Utbildningen i ämnet psykiatri föreslås bli förstärkt. Sluttentamina
i patologi, medicin och kirurgi bör vidare enligt ämbetsverken avläggas i anslut
ning till huvudkursen i resp. ämne.
För att kortare studietider skall nås och för att problemet med köer framför
vissa kliniska kurser skall kunna elimineras föreslår de båda verken att det i
huvudsak fria valet av kurser under det nuvarande s. k. fria kliniska skedet skall
ersättas av en bunden studiegång. Studieordningen under det kliniska stadiets
andra del föreslås liksom hittills omfatta tre terminer. Varje termin skall bestå
av två tioveckorsblock med bestämda kurskombinationer. Den bundna studieEb
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Föreslagen organisation av grundutbildningen
Termin
STUDIER TILL MEDICINE KANDIDATEXAMEN

Kunskapskontroll1

Prekliniska stadiet
I—II Anatomi — Histologi
Medicinsk statistik — Medicinsk genetik
III Allmän kemi — Medicinsk kemi
IV Medicinsk fysik — Fysiologi
Psykologi
Examen

T—T
K—K
K—T
K—T
K

STUDIER TILL MEDICINE LICENTIATEXAMEN
V—VI

VII
Vill

Propedeutiska stadiet
Medicinsk mikrobiologi — Farmakologi — Patologi
T—T—T
Kurs i klinisk propedeutik (K). Kursen innefattar förberedande under
visning i psykiatri jämte utvecklingspsykologi m. m. och ersätter nu
varande översiktskurser i medicin och kirurgi, kurs i kliniska under
sökningsmetoder, förberedande kurser i socialmedicin och röntgen
diagnostik samt demonstrationskurs i sjukvårdsteknik och fysikalisk
terapi.
Kurser i klinisk kemi (K) och klinisk fysiologi (K)
Viss samundervisning förutsätts ske.
Kliniska stadiet
Kliniska stadiets första del
5 mån. Medicin
T
5 mån. Kirurgi
T
Inom ramen för kurserna i medicin och kirurgi meddelas särskild un
dervisning i klinisk bakteriologi, klinisk farmakologi, klinisk fysiologi,
klinisk kemi, anestesiologi, lungmedicin, neurokirurgi, neurologi, orto
pedi, patologi, plastikkirurgi, radioterapi med tumördiagnostik, rönt
gendiagnostik, socialmedicin och thoraxkirurgi samt i viss utsträckning
även i andra ämnen, som anknyter till kursområdena.

Kliniska stadiets andra del
Block 1:
Dermato-venereologi — Infektionssjukdomar
Försvars- och katastrofmedicin del I eller II
Block 2:
Psykiatri
Försvars- och katastrofmedicin del I eller II
X Block 1:
Obstetrik och gynekologi (kursen innefattar undervisning i nyföddhetsperiodens pediatrik)
Block 2:
Oftalmiatrik
Oto-rhino-laryngologi (kursen innefattar viss tjänstgöring vid radioterapeutisk klinik)
Rättsmedicin
XI Block 1:
Pediatrik jämte barnpsykiatri (K)
Block 2:
Hygien — Neurologi — Socialmedicin
Examen

IX

1 T=tentamen och K=kursförhör.
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gången kan övergångsvis komma att medföra vissa problem för sjukvården med
hänsyn till möjligheterna att rekrytera vikarier och för de teoretiska institutionerna
med hänsyn till deras behov av sådana yngre lärare och handledare som parallellt
med sin undervisning bedriver kliniska studier. Ämbetsverken, som stryker under
fördelarna på längre sikt med den föreslagna studieordningen, framhåller att dessa
olägenheter bör kunna reduceras bl. a. genom successiv övergång till det nya
systemet.
Ämbetsverken föreslår att den nya studieordningen införs vid början av höst
terminen 1969 för de studerande som då inleder studier under något av de fyra
första studieåren. Förslaget innebär att medicine licentiatexamen enligt den nya
ordningen skall avläggas första gången i februari 1972.
Kostnaderna för de föreslagna förändringarna i grundutbildningen kan — med
utgångspunkt i 1967 års löne- och prisnivå — bedömas uppgå vid full utbyggnad
för samtliga medicinska läroanstalter — innefattande även den medicinska ut
bildnings- och forskningsenheten i Linköping — till ca 400 000 kr. Huvuddelen
av kostnaderna hänför sig till omläggningen av studiegången under det kliniska
stadiets andra del. Utöver det angivna beloppet tillkommer även vissa kost
nader av engångsnatur för olika övergångsåtgärder, vilka innefattar bl. a. av
veckling av existerande köer till vissa kliniska kurser. Universitetskanslersämbetet
har -—■ såsom redovisats i det föregående — för nästa budgetår uppskattat kostna
derna i samband med införande av den ändrade studieordningen till 369 000 kr.
De remissinstanser som yttrat sig över ämbetsverkens betänkande har i huvud
sak godtagit uppläggningen av grundutbildningen. Sveriges förenade studentkårer
accepterar i princip ett bundet kliniskt stadium men framhåller att även inom ett
bundet schema studieuppehåll måste tillåtas. Svenska landstingsförbundet och
Svenska stadsförbundet fäster uppmärksamheten på att det föreslagna utbild
ningssystemet — även om det medför vinster på längre sikt — under en över
gångsperiod kan föranleda vissa problem för sjukhus med uttalad läkarbrist på
grund av svårigheterna att rekrytera medicine kandidater till vikariat. Förbunden
pekar i sammanhanget på möjligheten att föra in ett ökat antal läkare från andra
länder på den svenska arbetsmarknaden under övergångsperioden.
Föredraganden
Jag vill först erinra om vad jag i det föregående anfört vid min anmälan av
vissa gemensamma frågor rörande universiteten m. m.
Beredningen av de förslag rörande läkares grundutbildning och vidareutbildning
som universitetskanslersämbetet och socialstyrelsen lagt fram är ännu inte av
slutad. Huvuddelen av förslagen rörande grundutbildningen avser begränsade för
ändringar inom ramen för nuvarande studieordning. Eftersom det är önskvärt att
myndigheternas förberedelsearbete kan inledas snarast möjligt, finner jag det efter
samråd med chefen för socialdepartementet motiverat att redan nu — medan
Eb
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beredningen av förslaget i övrigt ännu pågår — anmäla de ändringar som kan
genomföras inom ramen för gällande grundutbildning om 6V2 år.
Universitetskanslersämbetet och socialstyrelsen föreslår en bunden studiegång
under hela grundutbildningen för att gällande normalstudietid skall kunna reali
seras. Remissinstanserna har i stort sett inte haft något att invända mot denna
uppläggning av utbildningen. Jag finner förslaget välgrundat och förordar att det
genomförs. Ämbetsverken föreslår vidare att läsåret fr. o. m. tredje studie
året skall omfatta 40 veckor, fördelade på två terminer om vardera 20 veckor.
Jag biträder även detta förslag. Om den detaljerade utformningen och organisatio
nen av grundutbildningen bör Kungl. Maj:t äga besluta. Jag vill tillägga att ämbets
verkens förslag rörande detaljerna i grundutbildningen enligt min uppfattning är
väl avvägda och att de i allt väsentligt bör kunna genomföras.
I sammanhanget vill jag betona angelägenheten av att studiegången under det
kliniska stadiets andra avdelning vid de olika läroanstalterna görs så likartad som
möjligt. Liksom ämbetsverken är jag medveten om att vissa problem övergångsvis
kan uppkomma för sjukvården och för de teoretiska institutionerna vid genom
förande av en helt bunden studieordning under grundutbildningen. Olägenheterna
för sjukvården bör ■—- som ämbetsverken framhållit — kunna reduceras genom
en successiv övergång till den nya ordningen. Den utbyggnad av intagningskapaciteten vid medicinska fakulteterna som genomförts hittills under 1960-talet kan
vidare tillsammans med avvecklingen av existerande köer under den kliniska
utbildningen väntas medföra en betydande ökning av antalet nyexaminerade läkare
under övergångsperioden. Jag vill även erinra om att ett nytt rekryteringsområde
för lärarpersonal vid de teoretiska institutionerna skapats genom tillkomsten av
blandad medicinsk och naturvetenskaplig utbildning. I övrigt räknar jag med
att universitetskanslersämbetet vidtar de åtgärder som behövs för en smidig över
gång till den ändrade utbildningsordningen.
Mot bakgrund av vad jag nyss anfört finner jag att den ändrade studieordningen
bör gälla fr. o. m. höstterminen 1969 för de studerande som då börjar utbildning
under första, andra eller tredje studieåret. Detta innebär att utbildningen under
det kliniska stadiets andra del enligt den ändrade studieordningen inleds höstter
minen 1971 och att den första grupp studerande som följt denna ordning skall
börja assistenttjänstgöring vid utgången av februari 1973.
Mot de nyss redovisade kostnadsuppskattningarna har jag inte något att invända.
Universitetskanslersämbetet bör i samband med sina årliga anslagsframställningar
ange medelsbehovet för genomförande av förändringarna i grundutbildningen. I
överensstämmelse med ämbetets förslag beräknar jag för nästa budgetår 369 000
kr. för detta ändamål. I sammanhanget bör nämnas att Kungl. Maj:t innevarande
budgetår anvisat ca 320 000 kr. för anordnande av extra kliniska kursplatser vid
de medicinska fakulteterna.
Mina förslag i det föregående innebär att sluttentamina i medicin och kirurgi
liksom assistenttjänstgöring tills vidare — i avvaktan på att beredningen av ämbets
verkens förslag i övrigt slutförs — skall ske enligt nu gällande ordning.
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De medicinska fakulteternas intagningskapacitet, som nästa budgetår kommer
att öka med 72 nybörjarplatser för läkarutbildning till sammanlagt 916 platser,
har mer än fördubblats under 1960-talet. Till följd av tidigare beslutade och genom
förda intagningsökningar kommer det även nästa budgetår att krävas betydande
förstärkningar av den medicinska utbildningsorganisationen — såväl vid den nya
utbildnings- och forskningsenheten i Linköping som vid de befintliga läroanstal
terna. Vidare fordras ökade resurser för bl. a. den blandade medicinska och natur
vetenskapliga utbildning som inletts under innevarande läsår vid universitetet i
Uppsala. Genom att nya tjänster kommer till i samband med ökad läkarutbildning
förstärks även den medicinska forskningens resurser avsevärt. Utrymmet för andra
kvalitativa påslag är emellertid också under nästa budgetår begränsat.
Mot bakgrund av den brist på läkare som f. n. råder finner jag det angeläget
att den läkarpersonal som är avsedd för utbildnings- och forskningsändamål ut
nyttjas så effektivt som möjligt. Den av universitetskanslersämbetet aviserade ut
redningen rörande personalstruktur och tjänstekonstruktioner vid medicinska
fakulteterna bör kunna belysa hithörande problem. Jag avser att vid annat till
fälle föreslå Kungl. Maj:t att ge ämbetet i uppdrag att komma in med förslag om
att i den kliniska verksamheten föra in en ny typ av lärartjänster — t. ex. universitetslektorat — som i större utsträckning än befintliga tjänstetyper är inriktad
på utbildningsuppgifter. I sammanhanget bör också — mot bakgrund av vad jag
anfört i det föregående — beaktas de relcryteringsproblem i fråga om yngre lärare
som kan uppkomma vid de teoretiska institutionerna i samband med att en helt
bunden studieordning införs.
Frågan om förstärkning av den psykiatriska utbildnings- och forskningsorganisa
tionen i Umeå har tidigare övervägts i skilda sammanhang. I framställning från
Umeå universitet framhålls behovet av ytterligare en professur i psykiatri vid
universitetet i samband med att det från läsåret 1966/67 ökade antalet studerande
(jfr prop. 1965: 141 s. 136, SU 173, rskr 411) läsåret 1970/71 når fram till detta
ämne. Västerbottens läns landsting planerar en utbyggnad av den psykiatriska
vården vid Umeå lasarett. De lokaler som avses för detta ändamål kan enligt vad
jag erfarit stå färdiga tidigast år 1972. Intill dess får en ny professur ges proviso
risk förläggning. Jag förordar att Kungl. Maj:t inhämtar riksdagens bemyndigande
att — under förutsättning att ett för staten godtagbart avtal kan träffas med lands
tinget— inrätta en professur i psykiatri vid universitetet i Umeå den 1 juli 1970.
Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande bör i annat sammanhang uppdrag ges
åt statens förhandlingsnämnd att ta upp förhandlingar med Västerbottens läns
landsting rörande bl. a. professurens förläggning och inordnande i sjukvårdsorga
nisationen. Vidare bör universitetskanslersämbetet ges i uppdrag att komma in med
förslag till den närmare ämnesinriktningen av professuren.
Umeå universitet har i berörda framställning framhållit behovet från utbild
nings- och forskningssynpunkt av en förstärkning av det kirurgiska ämnesområdet
med en professur i urologi. Genom de snabba framstegen vid behandlingen av bl. a.
njursjukdomar har urologin kommit att framstå som en alltmer betydelsefull
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kirurgisk specialitet. Den fortgående utbyggnaden av den medicinska utbildningsoch forskningsorganisationen i Umeå motiverar enligt min mening en förstärkning
av det kirurgiska ämnesområdet. Jag förordar därför att en professur i urologi
inrättas vid universitetet i Umeå den 1 juli 1969. Jag avser att i annat samman
hang föreslå Kungl. Maj:t att till förste innehavare av denna professur utse nuva
rande överläkaren vid urologiska kliniken vid Umeå lasarett, docenten Lennart
Andersson. Denne har erhållit sin överläkartjänst på samma grunder som gäller
för tillsättning av professur.
Professur i rättspsykiatri finns f. n. endast vid karolinska institutet. Statsmak
terna har tidigare fattat principbeslut om att en professur inom detta ämnesområde
skall inrättas även vid universitetet i Lund (prop. 1961: 185, 1 LU 49, rskr 398).
Professuren skall vara förenad med tjänst som överläkare vid den rättspsykiatriska
kliniken i Lund. Nämnda klinik avses träda i funktion i början av nästa budgetår.
På grund bl. a. härav förordar jag att nämnda professur — som bör benämnas
professur i psykiatri, särskilt rättspsykiatri — inrättas den 1 juli 1969.
I överensstämmelse med statsmakternas beslut år 1963 (prop. 142, SU 112, rskr
264) skall bl. a. följande tjänster inrättas nästa budgetår vid universitetet i Lund,
nämligen en professur i infektionssjukdomar — vid sagda beslut benämnd professur
i klinisk epidemiologi — samt en professur i dermato-venereologi, en professur i
oftalmiatrik, en professur i oto-rhino-laryngologi och en professur i psykiatri. Av
dessa tjänster skall de fyra sistnämnda placeras i Malmö. Jag beräknar nu medel
för dessa tjänster. Jag avser att i annat sammanhang föreslå Kungl. Maj:t att utse
överläkaren vid Lunds lasarett, docenten Karl Emil Thulin till förste innehavare
av professuren i infektionssjukdomar, överläkaren vid Malmö allmänna sjukhus,
docenten Bertil Magnusson till förste innehavare av professuren i dermato-venereo
logi, överläkaren vid Malmö allmänna sjukhus, docenten Göte Österlind till förste
innehavare av professuren i oftalmiatrik och överläkaren vid Malmö allmänna
sjukhus, docenten Nils Lundgren till förste innehavare av professuren i oto-rhinolaryngologi. Docenten Magnusson har erhållit sin nuvarande tjänst på samma grun
der som gäller för professur. De övrigas kompetens till professur i resp. ämne
vitsordas i sakkunnigutlåtanden. Jag avser vidare att i annat sammanhang föreslå
Kungl. Maj:t att den föreslagna professuren i psykiatri i Malmö skall hållas
obesatt så länge innehavaren av den nuvarande överläkartjänsten vid den psykia
triska kliniken vid Malmö allmänna sjukhus är villig och oförhindrad att svara
för de med en professur förenade undervisningsuppgifterna.
Vid universitetet i Göteborg skall i överensstämmelse med statsmakternas beslut
år 1965 (prop. 140, SU 164, rskr 399) nästa budgetår inrättas bl. a. en professur i
infektionssjukdomar — vid sagda beslut benämnd professur i klinisk epidemiologi
—- och en professur i psykiatri. Jag beräknar medel för dessa båda tjänster, vilka
avses senare bli placerade vid Östra sjukhuset. I avvaktan på att Östra sjukhuset
blir färdigställt skall professuren i infektionssjukdomar placeras vid infektionssjukhuset och professuren i psykiatri vid Lillhagens sjukhus. Jag avser att i annat
sammanhang föreslå Kungl. Maj:t att utse den nuvarande överläkaren vid infekEb
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tionssjukhuset, docenten Per Hedlund till förste innehavare av professuren i infek
tionssjukdomar. Docenten Hedlund har erhållit sin nuvarande tjänst på samma
grunder som gäller för professur.
Enligt den av statsmakterna beslutade tidsplanen för inrättande av professurer
vid den medicinska enheten i Linköping (prop. 1968: 83, SU 119, rskr 273) skall
nästa budgetår tillkomma professurer i vart och ett av ämnena bakteriologi, farma
kologi, klinisk farmakologi, patologi, klinisk kemi och socialmedicin. Av dessa sex
tjänster skall de båda sistnämnda inrättas den 1 januari 1970. Jag beräknar nu me
del för här angivna professurer. I fråga om de för linköpingsenheten beslutade pro
fessurerna i medicin och kirurgi finner jag — med anledning av vad ämbetet an
fört — att de båda tjänsterna bör komma till tidigare än vad 1968 års riksdags
beslut medger. Jag föreslår därför att nämnda professur i medicin inrättas den
1 mars 1970 samt professuren i kirurgi den 1 november 1970. Vidare förordar
jag — i överensstämmelse med vad ämbetet begärt — att den medicinska enheten
i Linköping förstärks med en professur i klinisk bakteriologi, vilken bör inrättas den
1 juli 1970. Jag avser att i annat sammanhang föreslå Kungl. Maj:t att utse över
läkaren vid regionsjukhuset i Linköping, docenten Ragnar Berlin till förste inne
havare av professuren i medicin. Docenten Berlin har tidigare förklarats kompe
tent till professur i medicin. Vidare avser jag att i annat sammanhang föreslå
Kungl. Maj:t att den föreslagna professuren i klinisk kemi skall hållas obesatt så
länge innehavaren av den nuvarande överläkartjänsten vid regionsjukhusets klinisktkemiska laboratorium är villig och oförhindrad att svara för de med en professur
förenade undervisningsuppgifterna.
Med stöd av riksdagens bemyndigande (jfr prop. 1966: 1 bil. 10 s. 361, SU
42, rskr 125) har Kungl. Maj:t föreskrivit att dels professuren i klinisk epidemiologi vid karolinska institutet fr. o. m. den 1 juli 1968 skall benämnas professur i
infektionssjukdomar, dels professuren i radiopatologi vid karolinska institutet från
samma tidpunkt skall benämnas professur i tumörpatologi.
Enligt statsmakternas beslut förra året (prop. 1968: 1 bil. 10, s. 243, SU41,
rskr 114) har höstterminen 1968 blandad medicinsk och naturvetenskaplig utbild
ning startat i Uppsala. Utbildningen i medicinska ämnen omfattar tre terminer.
För den avslutande tredje terminen har universitetskanslersämbetet — i överens
stämmelse med det utredningsförslag som låg till grund för införande av utbild
ningen (Stencil E 1966: 3) — föreslagit att bl. a. tre ordinarie universitetslektorat
skall inrättas, nämligen två i sjukdomslära och ett i samhällsmedicin. De båda
lektoraten i sjukdomslära bör enligt ämbetet knytas till resp. kliniskt-fysiologiska
centrallaboratoriet och kliniskt-kemiska centrallaboratoriet. Jag beräknar nu medel
för berörda tjänster.
Universitetskanslersämbetet har föreslagit förstärkning av kursanslaget vid karo
linska institutet för anordnande av viss utbildning i tropikmedicin. Med anledning
härav har chefen för socialdepartementet tidigare denna dag beräknat medel för
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nämnda ändamål vid sin anmälan av anslaget till efterutbildning av viss sjuk
vårdspersonal. Vidare vill jag erinra om att Kungl. Maj:t fattat beslut av innebörd
att försöksverksamheten med utbildning av logopeder vid karolinska institutet
(jfr prop. 1964: 1 bil. 10 s. 429, SU 55, rskr 158) får pågå till utgången av
budgetåret 1969/70.
Universitetskanslersämbetet har lagt fram förslag om en rad åtgärder som krävs
vid de olika läroanstalterna nästa budgetår på grund av den pågående utbyggnaden
av läkarutbildningen (prop. 1963: 142, SU 112, rskr 264; prop. 1965: 140, SU
164, rskr 399; prop. 1965: 141, SU 173, rskr 411; prop. 1968: 83, SU 119, rskr
273). Jag tar nu — i huvudsaklig överensstämmelse med ämbetets förslag — upp
medel för förstärkningar fr. o. m. nästa budgetår enligt följande sammanställning.

Läroanstalt/tidpunkt/antal
Tjänst
m. m.

Ämne

Uppsala
universitet
1.7.
69

Universitets
lektor
Universitetslektor
Universitetslektor
Klinisk
lärare
Forskarassistent
Klinisk
amanuens
Assistent
timmar

1.1.
70

Lunds
Universitet
1.7.
69

1.1.
70

Göteborgs
Umeå
universitet universitet
1.7.
69

1.1.
70

1.7.
69

1.1.
70

Karolinska
institutet

1.1.

1.7.
69

70

Anatomi

i

Histologi

i

Patologi

Enheten i
Linköping

1.1.

1.7.
69

70

4
i

8
i

3

i

7

i

i

i

13

14

1 500

500

21

i
i

2

1

Summa

3

7

14
i

4 000

33

9 625 2 000 17 625

1 En av tjänsterna är avsedd företrädesvis för gynekologisk radioterapi.
2 Tjänsterna som klinisk lärare bör tills vidare inrättas som extra tjänster, bl. a. i avvaktan på
ställningstagande till de förslag som lagts fram av 1963 års klinikutredning (SOU 1966: 37).

Vid min medelsberäkning har jag vidare beaktat att kursanslagen vid medi
cinska fakulteterna i Lund, Göteborg och Umeå bör förstärkas. Likaså har jag
beräknat medel för timarvoderad undervisning vid linköpingsenheten.
Frågan om medel för inrättande av ytterligare tjänster som docent och forskar
assistent avser departementschefen att ta upp vid sin anmälan av den tidigare
nämnda frågan om reformerad forskarutbildning.
Med hänvisning till anslagssammanställningen beräknar jag anslaget till avlö
ningar till lärarpersonal till (53 537 000 + 22 695 000 =) 76 232 000 kr. Vidare
beräknar jag i överensstämmelse med vad jag anfört i det föregående vid min an
mälan av vissa gemensamma frågor rörande universiteten m. m. anslaget till drift
kostnader till 51 870 000 kr.
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Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att
a) godkänna vad jag i det föregående förordat om bunden
studiegång för läkares grundutbildning och om läsårets längd för
denna utbildning,
b) bemyndiga Kungl. Maj:t att inrätta professurer enligt vad
jag förordat i det föregående,
c) till Medicinska fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärar
personal för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
76 232 000 kr.,
d) till Medicinska fakulteterna m. m.: Driftkostnader för bud
getåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 51 870 000 kr.
E 14. Odontologiska fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärarpersonal
E 15. Odontologiska fakulteterna m. m.: Driftkostnader
1967/68 Utgift .........
1968/69 Anslag ___
1969/70 Förslag ....

24 324 0821
26 024 0001
28 022 0002

Reservation ......................

215 9453

1 Anslagen Odontologiska fakulteterna m. m.: Avlöningar och Odontologiska fakulteterna
m. m.: Materiel m. m.
2 Därav avlöningar till lärarpersonal 20 752 000 kr. och driftkostnader 7 270 000 kr.
3 Anslaget Odontologiska fakulteterna m. m.: Materiel m. m.

Vid min anmälan av vissa gemensamma frågor rörande universiteten m. m. har
jag förordat att vissa anslagstekniska omläggningar skall genomföras i riksstaten för
nästa budgetår. Enligt vad jag därvid anfört bör i riksstaten föras upp fakultetsvis
fördelade anslag till dels avlöningar till lärarpersonal, dels driftkostnader.
Förevarande anslag avses för de odontologiska fakulteterna vid universiteten i
Lund, Göteborg och Umeå samt vid karolinska institutet. Vidare skall från dessa
anslag utgå vissa medel till de statliga tandtekniker- och tandsköterskeskolorna.
I följande sammanställning redovisas — med hänsyn till vad som i det före
gående anförts under vissa gemensamma frågor rörande universiteten m. m. —
endast lärarpersonal och belopp som hänför sig till sådan personal.
1968/69

Personal

Beräknad ändring 1969/70
UniversitetsFöredraganden
kanslersämbetet

..................................................................

328

+ 41

+ 38

Avlöningar till lärarpersonal ...................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation. .
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70. .

13 872 000

+ 3 142 000

+ 3 001 000

+ 3 464 000
+ 448 000

+ 3 464 000
+ 415 000

+ 7 054 000

+ 6 880 000

Lärarpersonal

Anslag

13 872 000

Universitetskanslersämbetet
Antalet intagningsplatser till odontologisk utbildning uppgår fr. o. m. innevaran
de läsår till 380, av vilka 100 i Lund/Malmö, 120 i Göteborg, 60 i Umeå och 100
vid karolinska institutet. En av ämbetet tillsatt kommitté har i februari 1968 lagt
fram ett betänkande om den framtida dimensioneringen och organisationen av utEb
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bildningen vid stockholmsfakulteten. Betänkandet, som f. n. bereds inom ämbetet,
innehåller förslag om att dels nybörjarantalet skall ökas till 120 per år, dels intagningskapaciteten under en övergångsperiod av ca 10 år skall höjas till 200 plat
ser per år, varvid såväl fakultetens befintliga lokaler som en planerad nybyggnad i
anslutning till det blivande undervisningssjukhuset i Huddinge utnyttjas. Vidare
bör enligt kommittén utbildningen och tandsjukvården vid den nya enheten i Stock
holm/Huddinge organiseras på samma sätt som i Umeå och Göteborg.
Den pågående uppbyggnaden av odontologiska fakulteten i Göteborg (jfr prop.
1964: 161, SU 183, rskr 364) medför krav på ett betydande tillskott av resurser
även nästa budgetår. Med hänsyn härtill föreslår ämbetet endast ett fåtal tjänster vid
de övriga fakulteterna.
I fråga om professurer och laboraturer omfattar ämbetets förslag en plan för
utbyggnaden t. o. m. budgetåret 1970/71. I övrigt avser ämbetets förslag budget
året 1969/70. Ändringsförslagen rörande lärarpersonal innebär i korthet.
1. Professurer (P) och laboratur (L) (1969/70 +218 000 kr.).
Budgetår/ämne

Läroanstalt

Tjänst

1969/70
Oral mikrobiologi .......................
Parodontologi................................
Protetik...........................................

Göteborg
Umeå
Göteborg

L1
P1
P1

1970/71
Pedodonti ......................................

Göteborg

P1

Anmärkning

Omvandling av laboratur
Principbeslut 1967 (prop.
1 bil. 10 s. 255, SU 40,
rskr 113)
Principbeslut 1967 (prop. 1
bil. 10 s. 255, SU 40, rskr
113)* 2 3 4 5 6 7

1 Tillika övertandläkare.

2. Övriga tjänster m. m. vid universitetet i Göteborg enligt 1964 års princip
beslut: 10 lärare, tillika biträdande övertandläkare, 16 assistenttandläkare, 6 800
assistenttimmar samt vissa arvoden vid tandläkar- och tandteknikerutbildningen
(prop. 1964: 161, SU 183, rskr 364) ( + 1 884 000 kr.).
3. Forskarassistenttjänst (Umeå) ( + 59 000 kr.).
4. 2 assistenttandläkartjänster (Umeå) ( + 147 000 kr.).
5. Medel för genomförande av omläggning av utbildnings- och studieplanerna vid
universitetet i Lund och karolinska institutet ( + 93 000 kr.).
6. Löneomräkning (+1 189 000 kr.).
7. Lönekostnadspålägg ( + 3 464 000 kr.).
Föredraganden
Jag vill först erinra om vad jag i det föregående anfört vid min anmälan av vissa
gemensamma frågor rörande universiteten m. m.
Intagningskapaciteten vid de odontologiska fakulteterna har under 1960-talet
ökat med inemot 60 %. Större delen av ökningen hänför sig till den nya fakulteten
Eb
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i Göteborg. Som framgår av universitetskanslersämbetets anslagsframställningar
pågår inom ämbetet planering för en ytterligare kapacitetsökning, vilken beräknas
komma till stånd vid stockholmsfakulteten inom de närmaste åren.
I huvudsaklig överensstämmelse med fastställda riktlinjer för uppbyggnaden av
göteborgsfakulteten har universitetskanslersämbetet lagt fram förslag om ytterli
gare ett betydande antal tjänster, som fr. o. m. nästa budgetår fordras för tand
läkarutbildningen i Göteborg. Enligt statsmakternas beslut år 1967 (prop. 1 bil. 10
s. 255, SU 40, rskr 113) skall en professur i protetik inrättas vid universitetet i
Göteborg den 1 juli 1969. Tjänstinnehavaren skall tillika ha ställning som över
tandläkare. Jag beräknar medel för denna tjänst.
Ämbetet har i sitt förslag beträffande ämnet oral mikrobiologi i Göteborg tagit
upp en laboratur i stället för den tjänst som lärare, vilken avsetts komma till nästa
budgetår. Med hänsyn till ämnets betydelse för bl. a. den profylaktiskt inriktade
odontologiska forskningen finner jag ämbetets förslag väl motiverat. Jag beräknar
därför medel för en tjänst som laborator i oral mikrobiologi vid Göteborgs uni
versitet fr. o. m. den 1 juli 1969. Tjänstinnehavaren bör — som ämbetet föresla
git — tillika ha ställning som övertandläkare.
Jag tar upp medel även för de tjänster m. m. vid göteborgsfakulteten, som redo
visas i följande sammanställning. Vid min medelsberäkning har jag i överens
stämmelse med ämbetets förslag beaktat behovet också av viss förstärkning av
kursanslaget vid nämnda fakultet.
Ämne m. m.
Cariologi
Endodonti
Klinisk bettfysiologi
Käkortopedi
Käkprotetik
Odontologisk röntgen
diagnostik
Oral kirurgi
Oral mikrobiologi
Ortodonti
Parodontologi
Patologi
Protetik
Teknologi
Gemensamt

Tjänst m. m.
Lärare
Assistenttandläkare
Lärare
Assistenttandläkare
Lärare
Assistenttandläkare
Lärare
Lärare
Assistenttandläkare
Assistenttandläkare
Assistenttimmar
Lärare
Assistenttimmar
Lärare
Assistenttandläkare
Assistenttimmar
Lärare
Assistenttandläkare
Assistenttimmar
Lärare
Assistenttandläkare
Assistenttandläkare
Assistenttimmar

Tidpunkt/antal
1.7.69
1.1.70
1
2
1

Anmärkning

1
1
2

1
1
1
1
1
1
500

1
1

1 500
1
1
500
1
1

1
500

Gemensamma med
medicinska fakulteten

1
1
2 125

2
1
1 675

Innehavarna av här nämnda tjänster som lärare skall tillika vara biträdande
övertandläkare.
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I anslutning till verksamheten vid odontologiska fakulteten i Göteborg har en
ny tandteknikerskola inrättats den 1 juli 1968 (jfr prop. 1968: 1 bil. 10 s. 271).
Den äldre fristående tandteknikerskolan i Göteborg skall enligt Kungl. Maj:ts be
slut fortsätta sin verksamhet t. o. m. kalenderåret 1970, vilket innebär att intag
ning till skolkurs där äger rum sista gången i januari 1970. Vidare har Kungl.
Maj:t föreskrivit att en ny tandsköterskeskola skall komma till vid göteborgsfakulteten den 1 juli 1969 (jfr prop. 1964: 161 s. 67). Den befintliga fristående tandsköterskeskolan i Göteborg skall i samband därmed gå upp i den nya skolan. För
arvoden till lärare m. fl. vid den nya tandteknikerskolan räknar jag med ett ökat
medelsbehov nästa budgetår av 46 000 kr. Vid anmälan av anslaget till vissa
tandsjukvårdskostnader vid odontologiska fakulteterna kommer jag att ta upp vissa
medel i övrigt som behövs för verksamheten vid de båda nya skolorna under
nästa budgetår.
Såsom framhållits i skilda sammanhang bör utbildningen vid de odontologiska
fakulteterna ske inom ramen för i huvudsak enhetliga utbildnings- och studiepla
ner. Av detta skäl har för innevarande budgetår medel anvisats för att en omlägg
ning av gällande planer vid fakulteterna i Lund/Malmö och Stockholm skall kun
na genomföras. I syfte att denna omläggning skall kunna fortsättas under nästa
budgetår tar jag upp ett belopp av sammanlagt 93 000 kr.
Med hänvisning till anslagssammanställningen beräknar jag anslaget till avlö
ningar till lärarpersonal till (13 872 000 + 6 880 000 = ) 20 752 000 kr. Vidare
beräknar jag i överensstämmelse med vad jag anfört i det föregående vid min
anmälan av vissa gemensamma frågor rörande universiteten m. m. anslaget till
driftkostnader till 7 270 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att
a) till Odontologiska fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärar
personal för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
20 752 000 kr.,
b) till Odontologiska fakulteterna m. m.: Driftkostnader för
budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 7 270 000
kr.

E 16. Odontologiska fakulteterna m. m.: Vissa tandsjukvårdskostnader

Nytt anslag (förslag) ...

13 664 000

Vid min anmälan i det föregående av vissa gemensamma frågor rörande uni
versiteten m. m. har jag förordat att ett förslagsanslag, benämnt Odontologiska
fakulteterna m. m.: Vissa tandsjukvårdskostnader, skall föras upp i riksstaten för
nästa budgetår. Under detta anslag bör medel beräknas för sådana utgifter för
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tandsjukvårdande personal och för sådan ersättning åt tandtekniker- och tandsköterskepraktikanter som innevarande budgetår bestrids från avlöningsanslaget till
odontologiska fakulteterna m. m. Vidare bör under anslaget tas upp medel för
de ändamål, för vilka utgifterna innevarande budgetår bestrids från förslagsan
slaget Lärarkliniker vid odontologisk fakultet och från den anslagspost till för
brukningsmateriel för den praktiska verksamheten i anslutning till den odontolo
giska utbildningen, som i regleringsbrev har tagits upp under det nuvarande omkostnadsanslaget.
Universitetskanslersämbetet
Inkomsterna för utförd tandvård och avtalsenliga ersättningar från kommunala
huvudmän bör enligt ämbetets mening tillföras anslaget som uppbördsmedel. An
slagsredovisningen bör sålunda ges nettoutgiftskaraktär.
För befintlig personal innevarande budgetår, vilken ämbetet tar upp under detta
anslag, beräknar ämbetet lönekostnaderna efter löneomräkning, dvs. i 1968 års
löneläge, och inklusive lönekostnadspålägg tillsammans med ersättning åt tand
tekniker- och tandsköterskepraktikanter till 9 415 000 kr.
Under omkostnadsanslaget har innevarande budgetår beräknats 2 milj. kr. till
förbrukningsmateriel för den praktiska verksamheten i anslutning till den odonto
logiska utbildningen. För nästa budgetår bör enligt ämbetet ytterligare 350 000
kr. anvisas, huvudsakligen på grund av ökad omfattning av verksamheten vid
göteborgsfakulteten.
Anslaget till lärarkliniker vid odontologisk fakultet är för innevarande budgetår
i riksstaten uppfört med 600 000 kr. Utgifterna under anslaget uppgick budget
året 1967/68 till 1,6 milj. kr. Från anslaget bestrids vissa utgifter för lärarklinikerna vid de odontologiska fakulteterna i Stockholm och Malmö. Beträffande
tillkomsten av lärarklinikerna och syftet med desamma har redogörelse lämnats
i prop. 1949: 92.
Inkomsterna av den tandsjukvårdande verksamheten vid de odontologiska fa
kulteterna har för innevarande budgetår under en särskild inkomsttitel beräknats
till 1 milj. kr. Inkomsterna uppgick under budgetåret 1967/68 till 1 045 000 kr.

Föredraganden
Liksom universitetskanslersämbetet anser jag att samtliga inkomster och ut
gifter i samband med den tandsjukvårdande verksamheten bör redovisas under
förevarande anslag. Sålunda behövs inte längre någon särskild inkomsttitel för
detta ändamål.
Av den sammanställning som redovisats i det föregående under vissa gemen
samma frågor rörande universiteten m. m. framgår de av universitetskanslersäm
betet beräknade kostnaderna för nu befintlig personal, för vilken medel för inneEb
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varande budgetår beräknats under anslagsposten till avlöningar till övrig personal
under avlöningsanslaget till de odontologiska fakulteterna m. m. Dessa kostnader
— exklusive 1 562 000 kr. som innevarande budgetår beräknats till ersättning åt
tandtekniker- och tandsköterskepraktikanter — uppgår till (9 070 000 + 1 384 000
+ 2 404 000 = ) 12 858 000 kr. efter löneomräkning, dvs. i 1968 års löneläge,
och inklusive lönekostnadspålägg. Av sistnämnda belopp har jag i det föregående
beräknat 4,3 milj. kr. under driftkostnadsanslaget till de odontologiska fakulte
terna m. m. Under förevarande anslag tar jag sålunda upp resterande belopp, var
vid jag räknar medel för sammanlagt ca 300 tjänster, nämligen för bl. a. samt
liga tandsköterske- och sjukskötersketjänster, samtliga tjänster som röntgenbiträde
och kontrollbiträde, huvuddelen av teknikertjänsterna och samtliga tjänster som
avses för tandtekniker- och tandsköterskeskoloma. För nästa budgetår beräknar jag
medel för inemot 50 tjänster, av vilka ca 15 från den 1 januari 1970, vid uni
versitetet i Göteborg. Sammanlagt räknar jag under förevarande anslag med ett
medelsbehov för nästa budgetår av 9 711 000 kr. för tandsjukvårdande personal.
Till ersättning åt tandtekniker- och tandsköterskepraktikanter bör, bl. a. med
hänsyn till den ökade verksamheten i Göteborg vid de nya tandtekniker- och tandsköterskeskolorna, för nästa budgetår beräknas sammanlagt 2 023 000 kr.
För förbrukningsmateriel räknar jag med en ökning av 230 000 kr. För detta
ändamål bör för nästa budgetår sammanlagt 2 230 000 kr. beräknas. Medelsbe
hovet vid lärarklinikema beräknar jag till 1,6 milj. kr.
I överensstämmelse med riksrevisionsverkets inkomstberäkning för nästa bud
getår tar jag upp de inkomster som bör tillgodoföras anslaget till 1,9 milj. kr.
Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående beräknar jag anslaget till
(9 711 000 + 2 023 000 + 2 230 000 + 1 600 000 - 1 900 000 =) 13 664 000
ki'. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Odontologiska fakulteterna m. m.: Vissa tandsjukvårds
kostnader för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
13 664 000 kr.

E 17. Farmaceutåska fakulteten m. m.: Avlöningar till lärarpersonal
E 18. Farmaceutiska fakulteten m. m.: Driftkostnader
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag .........

3 753 9071
4 128 0001
5 639 0002

Reservation ..........................

2 5433

1 Anslagen Farmaceutiska fakulteten m. m.: Avlöningar och Farmaceutiska fakulteten m. m.:
Materiel m. m.
2 Därav avlöningar till lärarpersonal 3 239 000 kr. och driftkostnader 2 400 000 kr.
3 Anslaget Farmaceutiska fakulteten m. m.: Materiel m. m.
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Vid min anmälan av vissa gemensamma frågor rörande universiteten m. m. liar
jag förordat att vissa anslagstekniska omläggningar skall genomföras i riksstaten
för nästa budgetår. Enligt vad jag därvid anfört bör i riksstaten föras upp fakultetsvis fördelade anslag till dels avlöningar till lärarpersonal, dels driftkostnader.
Förevarande anslag avses för farmaceutiska fakulteten vid universitetet i Upp
sala samt för utbildningen av receptarier.
I följande sammanställning redovisas — med hänsyn till vad som i det före
gående anförts under vissa gemensamma frågor rörande universiteten m. m. — en
dast lärarpersonal och belopp som hänför sig till sådan personal.
1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Universitets
Föredraganden
kanslersämbetet

Personal
Lärarpersonal

.......................................................

52

+8

+ 3,5

2 383 000

+ 528 000

+ 256 000

-i- 568 000
+ 101 000

+ 568 000
+ 39 000

Anslag
Utgifter
Avlöningar till lärarpersonal ............................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation .
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70..
Uppbördsmedel
Avkastning från donationsfond .......................
Nettoutgift

7 000

of.

2 376 000

+ 1 197 000

of.
+

863 000

Universitetskanslersämbetet
Sedan den 1 juli 1968 ingår farmaceutiska fakulteten i universitetet i Uppsala.
Detta innebär att farmaceutiska institutet upphört som självständig läroanstalt.
Verksamheten är dock fortfarande förlagd till Stockholm. Överflyttningen till Upp
sala beräknas bli genomförd successivt. Där kommer huvuddelen av de farmaceu
tiska ämnena att placeras i nybyggnader på Artillerifältet.
Intagningskapaciteten vid farmaceutiska fakulteten skall i samband med flytt
ningen ökas från nuvarande 80 till 120 nybörjarplatser per år. Enligt den nya
utbildningsordning som tillämpas sedan läsåret 1967/68 (jfr prop. 1965: 141
s. 187, SU 173, rskr 411) leder utbildningen efter fem terminers studier till farmacie kandidatexamen och efter ytterligare tre terminers studier till farmacie ma
gisterexamen. Den första grupp studerande som följt den nya utbildningsordningen
kan beräknas avlägga farmacie kandidatexamen höstterminen 1969. Fr. o. m.
vårterminen 1970 kommer den därpå följande utbildningen att kunna bedrivas
vid dels en farmaceutisk linje, dels en medicinsk linje.
I fråga om professurer omfattar ämbetets förslag en plan för utbyggnaden t. o. m.
budgetåret 1970/71.1 övrigt avser ämbetets förslag budgetåret 1969/70. Ändrings
förslagen rörande lärarpersonal innebär i korthet.
Eb
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1. Professurer (1969/70 +90 000 kr.).
Budgetår/ämne
1969/70
Toxikologi

Läro
anstalt

Anmärkning

................................

Uppsala

Principbeslut 1965 (prop. 141 s. 189,
SU 173, rskr 411). Gemensam med medicinska fakulteten

1970/71
Mikrobiologi ..............................

Uppsala

Omvandling av laborator. Beslutad 1968
(prop. 1 bil. 10 s. 275, SU 41, rskr 114)

Anm. Enligt principbeslut är 1965 (prop. 141, SU 173, rskr 411) skall benämningen på profes
suren i farmakodynamik och toxikologi den 1 juli 1969 ändras till professur i farmakologi.

2. Övriga tjänster vid fakulteten enligt 1965 års principbeslut: 4 universitetslektorat i Uo 22:25, forskarassistenttjänst samt indragning av lektorat i botanik i IJe
20 och lärartjänst i kemi i Ue 16 (prop. 1965: 141 s. 189, SU 173, rskr 411)
( + 260 000 kr.).
3. 4 000 assistenttimmar ( + 180 000 kr.).
4. Höjning av kursanslag (+11 000 kr.).
5. Löneomräkning ( + 88 000 kr.).
6. Lönekostnadspålägg ( + 568 000 kr.).
Föredraganden
Jag vill först erinra om vad jag i det föregående anfört vid min anmälan av vissa
gemensamma frågor rörande universiteten m. m.
Med utgångspunkt i statsmakternas principbeslut år 1965 angående den farmaceutiska utbildnings- och forskningsorganisationen (prop. 141, SU 173, rskr 411)
har Kungl. Maj:t — som redan framgått — föreskrivit att farmaceutiska fakul
teten skall ingå i universitetet i Uppsala fr. o. m. den 1 juli 1968.
Personalorganisationen skall enligt statsmakternas nyssnämnda principbeslut för
stärkas nästa budgetår med ett antal lärartjänster, främst på grund av den nya utbildningsordning som f. n. genomförs vid fakulteten. En professur i toxikologi,
gemensam för farmaceutiska fakulteten och medicinska fakulteten, har sålunda av
setts bli inrättad vid universitetet i Uppsala den 1 juli 1969. I samband därmed
skall benämningen på den befintliga professuren i farmakodynamik och toxikologi
ändras till professur i farmakologi. Dessa beslut bör nu förverkligas. Vidare skall en
tjänst som forskarassistent komma till. Jag beräknar medel för dessa tidigare principbeslutade tjänster samt för ytterligare 2 500 assistenttimmar. Vid min medelsbe
räkning tar jag hänsyn till att — i överensstämmelse med 1965 års beslut —
tjänsten som lektor i botanik i Ue 20 skall dragas in vid utgången av juni 1969.
I samband med den planerade överflyttningen av verksamheten till Uppsala
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skall intagningskapaciteten vid fakulteten ökas. Överflyttningen kommer inte att
kunna inledas nästa budgetår. Någon ökning av antalet nybörjarplatser torde där
för inte bli aktuell läsåret 1969/70. Med hänsyn härtill beräknar jag inte nu medel
för de fyra universitetslektorat i kemiska ämnen som enligt 1965 års beslut skulle
inrättas budgetåret 1969/70. Den befintliga tjänsten som lärare i kemi i Ue 16 bör
tills vidare stå kvar i organisationen. I överensstämmelse med universitetskanslersämbetets förslag tar jag upp medel för en ökning av kursanslaget med 11 000 kr.
Med hänvisning till anslagssammanställningen beräknar jag anslaget till avlö
ningar till lärarpersonal till (2 376 000 + 863 000 = ) 3 239 000 kr. Vidare be
räknar jag i överensstämmelse med vad jag anfört i det föregående vid min anmä
lan av vissa gemensamma frågor rörande universiteten m. m. anslaget till drift
kostnader till 2 400 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att
a) bemyndiga Kungl. Maj:t att inrätta en professur i toxikologi
vid universitetet i Uppsala,
b) till Farmaceutiska fakulteten m. nu: Avlöningar till lärar
personal för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
3 239 000 kr.,
c) till Farmaceutiska fakulteten m. m.: Driftkostnader för bud
getåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 2 400 000 kr.

E 19. Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärar
personal
E 20. Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna m. m.: Driftkostnader
1967/68 Utgift ....
1968/69 Anslag ...
1969/70 Förslag ...

82 130 0091
Reservation
84
0220001
111
5410002

1 634 0923

1 Anslagen Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna m. m.: Avlöningar och Matematisknaturvetenskapliga fakulteterna m. m.: Materiel m. m.
2 Därav avlöningar till lärarpersonal 76 321 000 kr. och driftkostnader 35 220 000 kr.
3 Anslaget Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna m. m.: Materiel m. m.

Vid min anmälan av vissa gemensamma frågor rörande universiteten m. m. har
jag förordat att vissa anslagstekniska omläggningar skall genomföras i riksstaten
för nästa budgetår. Enligt vad jag därvid anfört bör i riksstaten föras upp fakultetsvis fördelade anslag till dels avlöningar till lärarpersonal, dels driftkostnader.
Förevarande anslag avses för de matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna vid
universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg, Stockholm och Umeå. Vidare skall från
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dessa anslag medel utgå för dels utbildningen till filosofiska examina i vissa ämnen
vid Chalmers tekniska högskola, dels vissa delar av utbildningen inom ämnesområ
det informationsbehandling vid denna högskola och tekniska högskolan i Stockholm.
I följande sammanställning redovisas — med hänsyn till vad som i det före
gående anförts under vissa gemensamma frågor rörande universiteten m. m. —
endast lärarpersonal och belopp som hänför sig till sådan personal.
1968/69

Personal
Lärarpersonal

.......................................................

Beräknad ändring 1969/70
Universitets
Föredraganden
kanslersämbetet

1 407

+ 73

+ 36.5

58 344 000

+ 5 743 000

+ 3 852 500

—

+ 13 916 000
+ 823 000

+ 13 916 000
+ 389 400

A nslag
Utgifter
Avlöningar till lärarpersonal ..............................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation..
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70..
Uppbördsmedel
Avkastning från vissa fonder m. m...................

176 700

Nettoutgift

58 167 300

+

4 200

+20 477 800

+

4 200

+ 18 153 700

Universitetskanslersämbetet
Naturvetarnas andel av totalantalet nyinskrivna studerande vid de icke spärrade
fakulteterna har under de senaste åren minskat. Även under läsåret 1967/68 har
tillströmningen av studerande till de matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna
blivit mindre än beräknat. En tänkbar förklaring till denna utveckling är enligt
ämbetets mening att de spärrade utbildningslinjerna byggts ut kraftigt under 1960talet.
Samhällets krav på universitetens medverkan i naturvårdsforskning medför be
hov av ökade resurser för de biologiska vetenskaperna. Inom universitetskanslers
ämbetet har bl. a. hithörande frågor utretts av 1965 års biologiutredning, vars be
tänkande Utbyggnadsplan för det biologiska grundforskningsområdet (stencil) —
framlagt i februari 1967 — ligger till grund för en rad förslag i ämbetets anslags
framställningar för nästa budgetår. Vidare har inom ämbetet lagts fram särskilda
utredningar om såväl det geovetenskapliga ämnesområdet som ämnet fysik. Dessa
utredningar tjänar som underlag för ämbetets fortsatta planering. Ämbetets förslag
till personalförstärkningar nästa budgetår har i övrigt till stor del koncentrerats till
forskarassistenttj änster.
I fråga om professurer omfattar ämbetets förslag en plan för utbyggnaden t. o. m.
budgetåret 1970/71. Därutöver föreslår ämbetet principbeslut om inrättande av två
professurer budgetåret 1971/72. I övrigt avser ämbetets förslag budgetåret 1969/
70. Ändringsförslagen rörande lärarpersonal innebär i korthet.
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1. Professurer (1969/70 +483 000 kr.).
Budgetår/ämne

Läroanstalt

1969/70
Biokemi ............................................... Uppsala
Fysiologisk botanik ............................ Uppsala
Kvartärgeologi .................................... Uppsala
Kvartärgeologi .................................... Lund
Kvartärgeologi ....................................

Stockholm

Mikrobiologi........................................
Teoretisk fysik, särskilt kvantkemi ..
Zoofysiologi ........................................
Zoofysiologi ........................................

Göteborg
Stockholm
Uppsala
Stockholm

1970/71
Ekologisk botanik................................
Ekologisk zoologi ..............................
Fysik, särskilt fasta tillståndets fysik
Fysiologisk botanik............................
Limnologi, särskilt vattenvård...........
Molekylärbiologi ................................

Stockholm
Lund
Umeå
Lund
Uppsala
Uppsala

Strukturkemi........................................

Stockholm

Anmärkning

Principbeslut 1967 (prop. 1 bil. 10 s.
265, SU 40, rskr 113)
Omvandling av laboratur. Förste inne
havare S. Florin
Omvandling av laboratur. Förste inne
havare T. Nilsson
Omvandling av laboratur. Förste inne
havare C.-G. Wenner
Första innehavare Inga Fischer-Hjalmars
Personlig för T. Gustafson. Vakanssätt
ning av laboratur

Beslutad 1968 (prop. 1 bil. 10 s. 280,
SU 41, rskr 114)
Förste innehavare P. Kierkegaard

1971/72
Astronomi, särskilt astrofysik........... Göteborg
Informationsbehandling, särskilt nu
merisk analys .................................. Umeå* I

2. Forskardocenttjänst (Göteborg) ( + 77 000 kr.).
3. 5 forskarassistenttjänster (Göteborg 1, Stockholm 1, Umeå 2 och Chalmers
tekniska högskola 1) ( + 294 000 kr.).
4. Medel för 10 500 assistenttimmar för forskning och allmänt institutionsarbete
( + 478 000 kr.).
5. ökad medelsanvisning till avlöning av vissa lärare ( + 3 075 000 kr.).
6. Löneomräkning ( + 2 159 000 kr.).
7. Lönekostnadspålägg (+ 13 916 000 kr.).
I särskild skrivelse har ämbetet — under erinran om att innehavaren av en per
sonlig professur i teoretisk fysik vid universitetet i Lund, Gunnar Källén, avlidit
— hemställt om åtgärder för att behovet av forskarhandledning m. m. i ämnet skall
tillgodoses.
Föredraganden
Jag vill först erinra om vad jag i det föregående anfört vid min anmälan av
vissa gemensamma frågor rörande universiteten m. m.
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Trots att intagningskapaciteten i spärrade naturvetenskapliga ämnen under de
senaste åren byggts ut kraftigt och trots att ökningen av antalet studerande vid de
matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna totalt sett blivit mindre än vad man
räknade med vid 1965 års riksdagsbeslut angående utbyggnaden av universitet och
högskolor m. m. (prop. 141, SU 173, rskr 411), har antalet sökande till flertalet
av de spärrade ämnena inom dessa fakulteter fortsatt att ligga väsentligt över an
talet befintliga nybörjarplatser. Som redan framgått pågår i anslutning till U 68:s
arbete undersökningar om man — bl. a. genom effektivare utnyttjande av tillgäng
liga resurser — kan öka intagningskapaciteten vid spärrade naturvetenskapliga äm
nen. Det är enligt min mening angeläget att man tar tillvara de möjligheter som kan
föreligga för en ökning av antalet intagningsplatser redan nästa läsår.
Det mikrobiologiska ämnesområdet intar en framträdande ställning bland de
biologiska vetenskaperna. Genom statsmakternas beslut har under den senaste
femårsperioden sammanlagt ett tiotal högre tjänster kommit till inom den mikro
biologiska forskningssektorn. Universitetskanslersämbetet har föreslagit att ämnet
mikrobiologi skall bli företrätt av professor även vid universitetet i Göteborg. För
slaget grundar sig på en framställning från biologisk-geografiska sektionen vid
universitetet, som — i likhet med bl. a. 1965 års biologiutredning — betonar att
viss differentiering i fråga om inriktningen av professurerna i mikrobiologi bör
komma till stånd. Med utgångspunkt i sektionens förslag förordar jag att en pro
fessur i marin mikrobiologi inrättas vid Göteborgs universitet den 1 juli 1969. I
anslutning till mitt förslag om professuren beräknar jag medel för 1 000 assistent
timmar för forskning och allmänt institutionsarbete.
Med anledning av att innehavaren av den personliga professuren i teoretisk
fysik vid universitetet i Lund, Gunnar Källén, avlidit, har matematisk-naturveten
skapliga fakulteten i Lund föreslagit att en professur i teoretisk fysik, särskilt hög
energifysik och fältteori, skall inrättas vid nämnda universitet den 1 juli 1969.
Mot bakgrund av bl. a. behovet av forskarhandledning förordar jag att en profes
sur i teoretisk fysik inrättas vid universitetet i Lund vid sagda tidpunkt. Den när
mare inriktningen av professuren bör ytterligare övervägas av ämbetet.
Enligt statsmakternas beslut år 1967 (prop. 1 bil. 10 s. 265, SU 40, rskr 113)
skall vid universitetet i Uppsala inrättas en professur i biokemi den 1 juli 1969.
Jag beräknar nu medel för denna tjänst. Vidare tar jag upp medel för 1 000 assis
tenttimmar för forskning och allmänt institutionsarbete i anslutning till denna pro
fessur.
Med stöd av riksdagens bemyndigande (jfr prop. 1966: 1 bil. 10 s. 361, SU 42,
rskr 125) har Kungl. Maj:t föreskrivit att benämningen av professuren i zoologi,
särskilt jämförande anatomi och histologi, vid universitetet i Uppsala, skall i sam
band med tjänstens återbesättande ändras till professur i morfologisk zoologi.
Därjämte har Kungl. Maj:t beslutat inrätta fyra ordinarie universitetslektorat den
1 juli 1968, nämligen ett i matematik vid universitetet i Uppsala, ett i informations
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behandling, särskilt administrativ databehandling, vid universitetet i Lund samt ett i
vartdera av ämnena matematik och oorganisk kemi vid universitetet i Göteborg.
Frågan om medel för inrättande av ytterligare tjänster som docent och forskar
assistent avser departementschefen att ta upp vid sin anmälan av den förut nämnda
frågan om reformerad forskarutbildning.
Jag beräknar här medel för sammanlagt 2 500 assistenttimmar för forskning och
allmänt institutionsarbete, varav 500 timmar i ämnet seismologi vid Uppsala uni
versitet och 2 000 timmar i ämnet geokosmofysik vid Umeå universitet.
I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar under före
varande avlöningsanslag än sådana av automatisk natur. Med hänvisning till anslagssammanställningen beräknar jag anslaget till avlöningar till lärarpersonal till
(58 167 300 + 18 153 700 = ) 76 321 000 kr. Vidare beräknar jag i överensstäm
melse med vad jag anfört i det föregående vid min anmälan av vissa gemensamma
frågor rörande universiteten m. m. anslaget till driftkostnader till 35 220 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att
a) bemyndiga Kungl. Maj:t att inrätta professurer enligt vad
jag förordat i det föregående,
b) till Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna m. m.: Av
löningar till lärarpersonal för budgetåret 1969/70 anvisa ett för
slagsanslag av 76 321 000 kr.,
c) till Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna m. m.:
Driftkostnader för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservations
anslag av 35 220 000 kr.

E 21. Tekniska fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärarpersonal
E 22. Tekniska fakulteterna m. m.: Driftkostnader
1967/68 Utgift ......... 96 294 6441
1968/69 Anslag ... 108 239 0001
1969/70 Förslag ... 145 672 0002

Reservation

.................

2 338 900’!

Anslagen Tekniska fakulteterna m. m.: Avlöningar och Tekniska fakulteterna m. m • Mate
riel m. m.
3 Därav avlöningar till lärarpersonal 100 162 000 kr. och driftkostnader 45 510 000 kr
3 Anslaget Tekniska fakulteterna: Materiel m. m.

Vid min anmälan av vissa gemensamma frågor rörande universiteten m. m. har
jag föiordat att vissa anslagstekniska omläggningar skall genomföras i riksstaten
för nästa budgetår. Enligt vad jag därvid anföll bör i riksstaten föras upp fakultetsvis fördelade anslag till dels avlöningar till lärarpersonal, dels driftkostnader.
Förevarande anslag avses för de tekniska fakulteterna vid universitetet i Lund,
tekniska högskolan i Stockholm och Chalmers tekniska högskola, den tekniska
utbildnings- och forskningsenheten i Linköping samt för civilingenjörsutbildningen
i Uppsala och utbildningen till teknisk magisterexamen i Örebro.
11 — Bihang till riksdagens protokoll 1969.

1 samt.

Nr 1 Bil. 10
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I följande sammanställning redovisas — med hänsyn till vad som i det före
gående anförts under vissa gemensamma frågor rörande universiteten m. m. —
endast lärarpersonal och belopp som hänför sig till sådan personal.
1968/69

Personal
Lärarpersonal

Beräknad ändring 1969/70
UniversitetsFöredraganden
kanslersämbetet

.......................................................

1 692

+ 117

+ 61

Anslag
Utgifter
Avlöningar till lärarpersonal ..............................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation..
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70. .

76 088 000

+ 7 679 000

+ 5 519 000

—

+ 18 148 000
+ 1 119 000

+ 18 148 000
+ 622 000

Uppbördsmedel
Avkastning från vissa fonder m. m..................
Nettoutgift

215 000

of.

of.

75 873 000

+ 26 946 000

+24 289 000

Universitetskanslersämbetet
Antalet intagningsplatser i första årskursen vid högre teknisk utbildning skall
enligt gällande utbyggnadsprogram öka med 200 fr. o. m. nästa budgetår och där
med nå upp till sammanlagt 2 486, av vilka 920 vid tekniska högskolan i Stock
holm, en ökning med 20 jämfört med innevarande budgetår, 756 vid Chalmers
tekniska högskola, 490 vid tekniska högskolan i Lund, som enligt statsmakternas
beslut förra året (prop. 1968: 83 s. 27, SU 119, rskr 273) skall gå in som en fakul
tet vid universitetet i Lund den 1 juli 1969, 60 vid den fyraåriga civilingenjörsut
bildningen vid universitetet i Uppsala, 40 vid utbildning till teknisk magisterexamen
i Örebro samt 180 för civilingenjörsutbildning och 40 för utbildning till teknisk
magisterexamen vid den nya tekniska enheten i Linköping, vilken skall starta sin
verksamhet höstterminen 1969 (prop. 1968: 83 s. 47, SU 119, rskr 273). Härtill
kommer sammanlagt 136 intagningsplatser i tredje årskursen, av vilka 56 vid tek
niska högskolan i Stockholm och 50 vid tekniska fakulteten i Lund, samtliga av
sedda för utbildning av s. k. universitetskemister (jfr prop. 1964: 1 bil. 10 s. 478
och prop. 1967: 1 bil. 10 s. 273), samt 30 vid den tvååriga civilingenjörsutbild
ningen i Uppsala, vid vilken intagning skall ske sista gången höstterminen 1970
(jfr prop. 1968: 1 bil. 10 s. 287). Enligt ämbetets mening bör 32 intagningsplatser
i tredje årskursen inom sektion K vid tekniska högskolan i Stockholm flyttas över
till första årskursen inför läsåret 1969/70. Ämbetet finner vidare att antalet ny
börjarplatser fr. o. m. läsåret 1969/70 bör ökas inom dels sektion F vid tekniska
högskolan i Stockholm med 15 till 60 per år, dels sektion M vid nämnda högskola
med 14 till 164 per år, dels sektion M vid Chalmers tekniska högskola med 6 till
156 per år.
I sitt planeringsarbete för teknisk utbildning och forskning har ämbetet funnit att
sådana åtgärder bör stödjas som syftar till bred samverkan mellan olika ämnesoch fakultetsområden och som öppnar nya vägar för kontakter mellan högskolor
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na, näringslivet och samhällsinstitutioner utanför utbildningssektorn. Enligt ämbetet
bör stöd ges särskilt åt tre forskargrupper som kommit till i nämnda syfte, näm
ligen materialcentrum vid tekniska högskolan i Stockholm samt samarbetsgruppen
för materialvetenskap och nämnden för vatten-, luft- och jordforskning vid Chal
mers tekniska högskola och universitetet i Göteborg.
Inom ämbetet har frågan om utformningen av den framtida byggnadsutbildningen utretts av en särskild sakkunnig. I ett betänkande, Byggnadsutbildningen vid de
tekniska högskolorna (stencil), berörs dels möjligheterna att öka samverkan mellan
sektionerna för väg- och vattenbyggnad, arkitektur och lantmäteri, dels formerna
för projekteringsundervisning inom arkitektursektionerna. Bakgrunden till utred
ningen utgörs av statsmakternas beslut år 1965 om att en studieinriktning för sam
hällsbyggnad skulle komma till stånd vid tekniska högskolan i Stockholm (prop.
141 s. 1j8, SU 173, rskr 411). I betänkandet föreslås ökad samverkan mellan
institutioner, sektioner och högskolor i fråga om undervisningen samt differen
tiering mellan professurer i samma eller närbesläktade ämnen för att en rationalise
ring skall komma till stånd inom befintliga ramar. Ämbetet finner att samhällsbyggarutbildningen bör genomföras i två etapper, av vilka den första bör inledas läs
året 1969/70 och den andra sedan bl. a. möjligheterna till samverkan med det ny
startade nordiska institutet för samhällsplanering undersökts (jfr prop. 1968: 20,
SU 48, rskr 131). I anslutning till betänkandet föreslår ämbetet att sektion A vid
tekniska högskolan i Stockholm förstärks med två professurer — en i byggnadsfunktionslära och en i stadsgestaltning — samt två universitetslektorat jämte medel
för övningsassistenter vid projekteringshandledning.
Även frågan om den skeppstekniska utbildningen och forskningen har utretts
inom ämbetet. Med hänsyn till att forskningen inom skeppstekniken alltmer kom
mit att ta upp grundläggande problem som bearbetas inom andra institutioner vid
högskolorna finner ämbetet att skeppsteknisk forskning även framgent bör bedri
vas i både Stockholm och Göteborg. Ämbetet hemställer att Kungl. Maj:t snarast
låter utreda frågan om formerna för ökad samverkan mellan sektion S vid Chal
mers tekniska högskola och statens skeppsprovningsanstalt. Den skeppstekniska ut
bildningen vid tekniska högskolan i Stockholm och Chalmers tekniska högskola
bör enligt ämbetets uppfattning i fortsättningen bedrivas inom nämnda högskolors
maskintekniska sektioner. De 26 intagningsplatserna vid studielinjen för skepps
teknik i Stockholm liksom de 36 intagningsplatserna vid sektion S i Göteborg bör
fr. o. m. nästa budgetår flyttas över till respektive maskintekniska sektion.
Ämbetets anslagsframställningar för nästa budgetår tar upp främst sådana tjäns
ter som fordras för utbyggnaden av den tekniska utbildningsorganisationen. Där
utöver för ämbetet fram förslag om bl. a. ett betydande antal forskarassistenttjäns
ter. I fråga om professurer omfattar ämbetets förslag en plan för utbyggnaden
t. o. m. budgetåret 1970/71. För överblickens skull tar ämbetet upp även de pro
fessurer som enligt statsmakternas beslut skall komma till i Linköping under bud
getåren 1971/72 och 1972/73.1 övrigt avser ämbetets förslag budgetåret 1969/70.
Ändringsförslagen rörande lärarpersonal innebär i korthet.
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1. Professurer (1969/70 +727 000 kr.).
Budgetår/ämne
1969/70
Byggnadsfunktionslära.......................
Byggnadsmateriallära" .......................
Hållfasthetslära3 ..................... ............
Informationsbehandling, särskilt numerisk analys3..................................
Materiefysik3 ......................................
Statistisk fysik ....................................

Anmärkning

Läro
anstalt1
KTH
KTH
Linköping
Linköping
Linköping
CTH

Stålbyggnad12 3......................................... KTH
Tillämpad matematik ....................... KTH
Tillämpad matematik3 ....................... Linköping
1970/71
Automatiseringsteknik ....................... KTH
Informationsteori3 .............................. Linköping
Kemisk reaktionsteknik..................... CTH
Konstruktionsmaterial ........................
Konstruktionsteknik3 .........................
Mätteknik3 ..........................................
Optimeringslära3..................................
Produktionsekonomi3 ..........................
Teoretisk fysik3....................................
Tillämpad elektronik3 .......................

Lund
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping

1971/72
Elautomatik och datamaskinteknik3 .
Hydraulik och pneumatik3 ...............
Industriell marknadsföring3...............
Industriell organisation3.....................
Produktionsteknik I3............................
Produktionsteknik II3 .......................
Reglerteknik3 ......................................

Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping

1972/73
Datatransmission3................................
Konstruktionsmaterial3 .....................
Medicinsk teknik I3 ............................
Medicinsk teknik II3 .........................
Telesystem3 ...........................................
Tillämpad fysik3..................................
Transportsystem3 ................................

Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping
Linköping

Förste innehavare A. Sjölander. Samti
digt indragning av laboratur i mekanik
Personlig för U. Grenander

1.1.1971
Samtidigt bortfall av personlig professur
i oljekemi för K. E. B. Schjånberg
1.1.1971
1.1.1971

1.1.1972
1.1.1972

1.1.1972

1.1.1973

1 KTH = tekniska högskolan i Stockholm; CTH = Chalmers tekniska högskola i Göteborg.
2 Beslutad 1968 (prop. 1 bil. 10 s. 289, SU 41, rskr 114).
3 Beslutad 1968 (prop. 83 s. 49, SU 119, rskr 273).

2. 13 universitetslektorat i Uo 22:25 (KTH 3, CTH 2, Lund 2, Linköping 4
och Uppsala 2) ( + 916 000 kr.).
3. 13 forskarassistenttjänster (KTH 3, CTH 5, Lund 4 och Uppsala 1) ( +
764 000 kr.).
4. 9 assistenter ( + 408 000 kr.).
5. Ökad medelsanvisning till avlöning av vissa lärare ( + 3 168 000 kr.).
6. Löneomräkning ( + 2 815 000 kr.).
7. Lönekostnadspålägg (+18 148 000 kr.).
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Föredraganden
Jag vill först erinra om vad jag i det föregående anfört vid min anmälan av vissa
gemensamma frågor rörande universiteten m. m.
Innan jag berör frågan om den fortsatta utbyggnaden av organisationen för högre
teknisk utbildning, vill jag erinra om att Kungl. Maj:t i anslutning till prop. 1968:83
(s. 47) gett universitetskanslersämbetet i uppdrag att närmare utreda förutsättning
arna för att vid landets samtliga tekniska högskolor införa dels en för flertalet ut
bildningslinjer sammanhållen grundutbildning, dels gemensam intagning till denna
grundutbildning. Vidare har Kungl. Maj:t uppdragit åt ämbetet att utreda frågan
om anordnande av teknisk utbildning — motsvarande de ämnesteoretiska delarna
av nuvarande utbildning för teknisk magisterexamen — inom ramen för en fastare
organisation av utbildningen vid de filosofiska fakulteterna. I avvaktan på ställ
ningstagande till hithörande frågor kommer — enligt Kungl. Maj:ts beslut den 28
juni 1968 — utbildning för teknisk magisterexamen inte att anordnas i Uppsala
(jfr prop. 1968: 1 bil. 10 s. 287).
Innevarande läsår är antalet nybörjarplatser i första årskursen vid högre tek
nisk utbildning 2 286. Hösten 1969 inleds enligt statsmakternas beslut förra året
(prop. 1968: 83 s. 47, SU 119, rskr 273) civilingenjörsutbildning i Linköping med
180 nybörjarplatser, av vilka 80 platser avser utbildningslinjen för teknisk fysik
och elektroteknik, 50 platser utbildningslinjen för maskinteknik samt 50 platser
ekonomingenjörsutbildning. Med anledning av statsmakternas beslut år 1965 (prop.
141 s. 137, SU 173, rskr 411) tillkommer vidare läsåret 1969/70 20 nybörjar
platser vid sektion E vid tekniska högskolan i Stockholm.
Universitetskanslersämbetet har — som nyss framgått — föreslagit vissa ytter
ligare intagningsökningar vid de tekniska högskolorna höstterminen 1969. I över
ensstämmelse med vad jag tidigare anfört vid min anmälan av vissa gemensamma
frågor rörande universiteten m. m. finner jag att dessa förslag bör genomföras.
Om pågående undersökningar i anslutning till U 68:s arbete ger vid handen att
förutsättningar föreligger, kan ytterligare ökningar av den högre tekniska utbild
ningen bli aktuella redan vid början av läsåret 1969/70.
Vid sektion K vid tekniska högskolan i Stockholm finns f. n. 56 intagningsplatser i tredje årskursen avsedda för universitetsstuderande med betyg i kemi,
matematik och fysik (jfr prop. 1964: 1 bil. 10 s. 478, SU 55, rskr 158). Till denna
utbildning av s. k. universitetskemister har hittills endast ett fåtal studerande
anmält sig. Med hänsyn härtill föreslår ämbetet att 32 av nämnda intagningsplatser skall föras över från tredje till första årskursen inför läsåret 1969/70.
Förslaget bör enligt min mening genomföras. Vidare bör ämbetet i annat samman
hang ges i uppdrag att undersöka möjligheterna att dels föra över ytterligare intagningsplatser från tredje till första årskursen vid nämnda sektion, dels vidta mot
svarande åtgärd vid sektion K vid tekniska fakulteten i Lund.
Universitetskanslersämbetet har — som redan framgått — låtit utreda vissa
frågor som hänger samman med den skeppstekniska utbildningen och forsk
ningen. I överensstämmelse med ämbetets förslag förordar jag att den skepps
tekniska utbildningen fr. o. m. läsåret 1969/70 skall bedrivas vid sektionerna för
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maskinteknik vid tekniska högskolan i Stockholm och Chalmers tekniska hög
skola. Utbildningslinjen för flygteknik vid förstnämnda högskola bör tills vidare
utgöra en självständig sektion.
Enligt beslut vid förra årets riksdag (prop. 1968: 83 s. 46, SU 119, rskr 273)
kommer utbildningen för teknisk magisterexamen i Linköping att tillhöra den
tekniska utbildnings- och forskningsenheten där fr. o. m. den 1 juli 1969. Vidare
bör — såsom ämbetet föreslagit — utbildningen för teknisk magisterexamen i
Örebro vid nämnda tidpunkt organisatoriskt inordnas under universitetet i Uppsala
som en del av universitetsfilialen.
Dåvarande chefen för ecklesiastikdepartementet uttalade i prop. 1964:50
(s. 450) angående universitetens och högskolornas organisation och förvaltning
m. m. att stora institutioner, omfattande flera professorer, laboratorer och andra
forskare, utgör en mera fruktbar miljö för forskning och forskarutbildning än
enprofessorsinstitutioner. Enligt min mening är det från rationaliseringssynpunkt
väsentligt att storinstitutioner, gemensamma för två eller flera läroanstalter, kom
mer till stånd. Erfarenheterna av institutionsorganisationen för vissa matematisk
naturvetenskapliga ämnen, som är gemensamma för Göteborgs universitet och
Chalmers tekniska högskola, är till övervägande delen positiva. Enligt vad jag er
farit diskuteras f. n. ett motsvarande samarbete i Stockholm mellan universitetet
och tekniska högskolan. Jag finner det angeläget att dessa diskussioner snabbt leder
till resultat och räknar med att universitetskanslersämbetet lägger fram härav be
tingade förslag.
Vid tekniska högskolan i Stockholm har förslag utarbetats om inrättande av
ett forskningsorgan med uppgift att dels bedriva forskning i tillämpad matematik,
dels utföra forskningsuppdrag inom samma ämnesområde. Ingeniörsvetenskapsakademien har i anslutning härtill föreslagit att professorn i försäkringsmatematik
och matematisk statistik vid universitetet i Stockholm, Ulf Grenander, skall
engageras som vetenskaplig ledare för nämnda forskningsorgan. För Grenander
bör därvid — enligt akademien — inrättas en personlig professur i tillämpad
matematik. Liksom universitetskanslersämbetet anser jag att det från samhällets
synpunkt är angeläget att en förstärkning av forskningen inom det aktuella ämnes
området kommer till stånd. Med hänsyn härtill förordar jag att en för Grenander
personlig professur i tillämpad matematik inrättas vid tekniska högskolan i Stock
holm den 1 juli 1969. Jag räknar med att Grenander -— vid bifall till förslaget
— ges säte och stämma även i matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Stock
holms universitet. Det bör i annat sammanhang uppdragas åt ämbetet att komma
in med förslag om undervisningsskyldighetens omfattning m. m.
Den av statsmakterna beslutade studieinriktningen mot samhällsbyggnad inom
sektionerna V, A och L vid tekniska högskolan i Stockholm (prop. 1965: 141
s. 138, SU 173, rskr 411; prop. 1967: 1 bil. 10 s. 276, SU 40, rskr 113) avses
komma till stånd nästa läsår. En väsentlig förutsättning för att byggnadsutbildningen skall kunna genomföras är — framhåller ämbetet — att en professur
i byggnadsfunktionslära inrättas. Inom detta ämne studeras grunderna för byggnadsprojekteringen och utvecklas metoder för att funktionskraven i skilda byggEb
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nadstyper, t. ex. bostäder, sjukhus och industrier, skall kunna bestämmas. De
växande statliga och kommunala investeringarna i vårdbyggnader, skolor och laboratorielokaler m. m. ökar enligt min mening behovet av utbildning och forsk
ning kring hithörande problem. Med hänsyn härtill förordar jag — på grundval av
universitetskanslersämbetets förslag — att en professur i byggnadsfunktionslära in
rättas vid tekniska högskolan i Stockholm den 1 juli 1969.
I överensstämmelse med förslag i prop. 1968: 1 (bil. 10 s. 289) har riksdagen
tidigare beslutat (SU 41, rskr 114) att två professurer skall inrättas vid tekniska
högskolan i Stockholm den 1 juli 1969, nämligen en i stålbyggnad och en i bygg
nadsmateriallära. Vidare har statsmakterna förra året beslutat (prop. 1968: 83,
SU 119, rskr 273), att fyra professurer skall inrättas vid den tekniska utbildningsoch forskningsenheten i Linköping den 1 juli 1969, nämligen en i vart och ett av
ämnena tillämpad matematik, informationsbehandling, särskilt numerisk analys,
materiefysik och hållfasthetslära. Jag räknar nu medel för ifrågavarande tjänster.
Utvecklingen inom den moderna datatekniken har gjort det möjligt att be
handla även mycket komplicerade kemiska reaktionssystem med hög grad av till
förlitlighet. Därmed ges större möjlighet att föra över kemiska processer från
laboratorieskala till industriskala. Med hänsyn till den betydelse en vidgad utbild
ning och forskning i ämnet kemisk reaktionsteknik kan få för bl. a. den kemiska
industrin föreslår universitetskanslersämbetet att en professur i nämnda ämne
inrättas vid Chalmers tekniska högskola. Denna tjänst bör enligt ämbetet komma
till vid den tidpunkt då professorn Karl Schjånberg avgår med pension från sin
personliga professur i oljekemi. I överensstämmelse med ämbetets förslag för
ordar jag att en professur i kemisk reaktionsteknik inrättas vid Chalmers tekniska
högskola den 1 juli 1970.
Vid tekniska högskolan i Stockholm skall enligt Kungl. Majts beslut fr. o. m.
den 1 juli 1968 finnas ytterligare två ordinarie universitetslektorat, av vilka ett
i informationsbehandling, särskilt administrativ databehandling, och ett i informa
tionsbehandling, särskilt numerisk analys. Med anledning av ämbetets förslag beräk
nar jag vidare medel från den 1 juli 1969 för ytterligare tio ordinarie universitets
lektorat enligt följande sammanställning.
Läroanstalt

Sektion

Ämne

Lunds universitet
Tekniska högskolan i Stockholm

M
V
A
A
M
K

Maskinkonstruktion
Vattenbyggnad1
Husbyggnad
Stadsbyggnad
Konstruktionsmaterial F
Kemisk apparatteknik2
Tillämpad matematik
Tillämpad matematik
F öretagsekonomi3
Mekanik

Chalmers tekniska högskola
Tekniska enheten i Linköping

1 Samtidigt indragning av medel för assistenttjänst.
- Samtidigt indragning av medel för tjänst som biträdande lärare.
“ Undervisningsskyldighet även vid universitetsfilialen i Linköping.
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Frågan om medel för inrättande av ytterligare tjänster som docent och forskar
assistent avser departementschefen att ta upp vid sin anmälan av den förut nämnda
frågan om reformerad forskarutbildning.
Jag räknar med att nu utgående medelsanvisningar till arvoden åt speciallärare
och biträdande lärare samt ersättningar åt extra universitetslektorer, tillfälliga
lärare, assistenter och övningsassistenter vid högre teknisk utbildning — samman
lagt 46 950 000 kr. — nästa budgetår bör höjas med 1 853 000 kr. utöver löneomräkning och lönekostnadspålägg för den befintliga organisationen. Kungl. Maj:t
bör äga fördela det totala beloppet för ifrågavarande ändamål efter förslag av
universitetskanslersämbetet.
I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar under ifråga
varande avlöningsanslag än sådana av automatisk natur. Med hänvisning till
anslagssammanställningen beräknar jag anslaget till avlöningar till lärarpersonal
till (75 873 000 + 24 289 000 =) 100 162 000 kr. Vidare beräknar jag i överens
stämmelse med vad jag anfört i det föregående vid min anmälan av vissa gemen
samma frågor rörande universiteten m. m. anslaget till driftkostnader till
45 510 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att
a) bemyndiga Kungl. Maj:t att inrätta professurer enligt vad
jag förordat i det föregående,
b) till Tekniska fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärarper
sonal för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
100 162 000 kr., varav 1 043 000 kr. att avräknas mot automobilskattemedlen,
c) till Tekniska fakulteterna m. m.: Driftkostnader för budget
året 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 45 510 000 kr.
E 23. Vetenskapliga bibliotek: Avlöningar
1967/68 Utgift ......... 18 247 9031
1968/69 Anslag ___
19 791 0001
1969/70 Förslag ___
26 550 000
1 Anslagen Kungl. biblioteket: Avlöningar, Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek och Uni
versitetsbiblioteken m. fl. bibliotek: Avlöningar

I enlighet med vad departementschefen i det föregående inledningsvis nämnt vid
sin anmälan av anslagen under avsnittet Bb. Arkiv, museer m. m. bör från ett nytt
förslagsanslag med här angiven rubrik bestridas avlöningskostnaderna vid kungl.
biblioteket och vid statens psykologisk-pedagogiska bibliotek. Från anslaget bör
vidare bestridas avlöningskostnader vid de bibliotek för vilka medel innevarande
budgetår beräknats under förslagsanslaget Universitetsbiblioteken m. fl. bibliotek:
Avlöningar, dvs. universitetsbiblioteken i Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå samt
biblioteken vid karolinska institutet, handelshögskolan i Göteborg, tekniska hög
skolan i Stockholm och Chalmers tekniska högskola samt de juridiska och matematisk-naturvetenskapliga biblioteken vid universitetet i Stockholm. Innevarande
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budgetår har under skilda anslag beräknats sammanlagt 19 753 000 kr. för avlö
ningar vid de bibliotek för vilka medel för nästa budgetår bör tas upp under före
varande nya anslag.
Universitetsbiblioteken i Lund, Göteborg och Umeå svarar också för biblioteks
service åt socialhögskolorna på dessa orter. Universitetsbiblioteket i Uppsala läm
nar motsvarande service åt nordiska afrikainstitutet och socialhögskolan i Örebro.
Som jag nämnt vid min anmälan av anslagen till farmaceutiska fakulteten, ingår
denna fakultet sedan den 1 juli 1968 i universitetet i Uppsala. Personalen vid fakul
tetens bibliotek har därvid förts över till universitetsbiblioteket där. Verksamheten
är dock fortfarande förlagd till Stockholm.
Kungl. biblioteket har som nationalbibliotek bl. a. till uppgift att samla, förvara
och tillhandahålla i landet framställda och utgivna tryckta skrifter samt utomlands
utgivna tryckta skrifter som är utgivna på svenska, av svenska författare eller avser
svenska förhållanden. I bibliotekets uppgifter ingår vidare att ge ut de nationalbiografiska publikationerna och accessionskatalog över utländsk litteratur i svenska
forskningsbibliotek, att svara för den centrala katalogiseringen av det svenska tryc
ket samt att även i övrigt främja utvecklingen av svenskt biblioteksväsen. Biblio
teket är också lokalt forskningsbibliotek inom de rättsvetenskapliga, humanistiska
och samhällsvetenskapliga ämnesområdena. Inom det humanistiska ämnesområdet
svarar biblioteket för biblioteksservice åt universitetet i Stockholm. Biblioteket
är vidare tillsynsmyndighet för stifts- och 1 andsbiblioteken. Slutligen finns inom
biblioteket bibliografiska institutet, nationalfonoteket och statens biblioteksdepå,
vilka svarar för vissa av bibliotekets centrala åligganden, samt en biblioteksskola.
Från anslagen till kungl. biblioteket bestrids innevarande budgetår kostnaderna
för forskningsbiblioteksrådet, som är ett organ för samråd i frågor av gemensamt
intresse för de vetenskapliga biblioteken. Rådet har särskilt att behandla frågor om
arbetsfördelningen mellan biblioteken, bokanskaffning, bokvård, bibliografiskt ar
bete och rationaliseringsåtgärder av teknisk och annan art.
Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek är landets vetenskapliga specialbib
liotek för ämnesområdena psykologi och pedagogik.
I följande sammanställning redovisas avlöningskostnaderna m. m. vid de biblio
tek för vilka medel bör beräknas under förevarande anslag.
1968/69

Avlöningar till tjänstemän..................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation. .
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70. .
Arvoden och särskilda ersättningar ...............

Beräknad ändring 1969/70
MyndigFöredraganden
heterna

19 740 000

+ 3 815 000

+ 1 833 000

—
13 000

+ 4 752 000
+ 613 000
of.

+ 4 752 000
+ 211000
+
1 000

19 753 000

+ 9 180 000

+ 6 797 000

Av de angivna beloppen 3 815 000 kr. och 1 833 000 kr. avser 917 000 kr.
löneomräkning. I följande sammanställning redovisas den beräknade personalen in
nevarande budgetår vid de skilda biblioteken. Av sammanställningen framgår vidare
fördelningen av avlöningskostnaderna — exklusive lönekostnadspålägg och i 1 00011* — Bihang till riksdagens protokoll 1969.

1 saml. Nr 1 Bil. 10
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tal kr. — av (19 740 000 + 917 000=) 20 657 000 kr. för denna personal efter
löneomräkning, dvs. i 1968 års löneläge. Av sammanställningen framgår också för
delningen av de kostnadsökningar — exklusive nämnda pålägg — av resp.
(3 815 000-917 000 = ) 2 898 000 kr och (1 833 000-917 000 = ) 916 000 kr.
som följer av myndigheternas och mina egna förslag till medelsberäkningar för yt
terligare personal.
Befintlig personal 1968/69
Bibliotekarier

Förste
biblioteksass.
(A 20) m. fl.

Kungl. biblioteket .....................
Statens psykologisk-pedagogiska
bibliotek ......................................
Universitetsbiblioteken nu fl.
bibliotek ......................................
Stockholm
universitetet ............................
karolinska institutet...............
tekniska högskolan ...............
Uppsala ......................................
Linköping....................................
Lund .............................................
Göteborg
universitetet ............................
handelshögskolan .................
Chalmers tekniska högskola .
Umeå ...........................................

Övrig
perso
nal

Summa
perso
nal

Löne
kost
nad

Beräknad ändring
1969/70
Myndig Föredra
heterna ganden

31

16

97

144

4 656

+ 927

+326

2

1

4

7

229

+ 130

of.

90

55

396

541

15 772

+ 1 841

+ 590

11
26
29

14
35
38
139
—
137

400
1 040
1 102
4 006
—
3 865

+
+
+
+
+
+

14
118
119
188
579
232

—135
+ 20
+ 30
+ 70
+285
+ 160

97

+ 302'}
+ 18,
+ 68

3

4
6
25
—
22

5
3
14

ICO

—

—

11

104

8

16
—
2
4

65
5
21
35

28
47

2 973
155
830
1 400

123

72

497

692

20 657

16
1
5

6

+ 85

+ 203

+ 25
+ 50

+2 898

+ 916

Kungl. biblioteket
Kungl. biblioteket erinrar om att statskontoret på Kungl. Maj:ts uppdrag utreder
de vetenskapliga bibliotekens inre organisation och vissa övriga frågor rörande
dessa bibliotek, vilket givetvis kan påverka den fortsatta utvecklingen på skilda
punkter. Planläggningen av den framtida samverkan mellan kungl. biblioteket i in
nerstaden, biblioteksorganisationen i Frescati och statens biblioteksdepå i Bålsta
framhålls som en brådskande angelägenhet, där betydande rationaliseringsvinster
kan uppnås genom en ingående planering på ett tidigt stadium.
Statskontoret har yttrat sig över kungl. bibliotekets anslagsframställning.
Ändringsförslagen för nästa budgetår innebär i korthet följande.
1. Förste bibliotekarietjänst och samtidig indragning av bibliotekarietjänst, bib
liotekarietjänst, konservatortjänst i A 22 och samtidig indragning av personlig
tjänst i A 15, 3 förste biblioteksassistenttjänster i A 20 samt 5 biträdestjänster för
bibliotekets uppgifter som national- och forskningsbibliotek ( + 358 420 kr.).
2. Avdelningsdirektörstjänst (ADB-verksamhet), intendentstjänst i A 26, 4,5
biträdestjänster samt ökad medelsanvisning för extra arbetskraft (111 600 kr.) för
bibliotekets centrala åligganden ( + 513 254 kr.).
3. Förste bibliotekarietjänst och samtidig indragning av bibliotekarietjänst, 3
förste biblioteksassistenttjänster i A 20, 2 biträdestjänster samt ökad medelsanvis
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ning för extra arbetskraft (12 193 kr.) avseende bibliotekets service åt universitetet
i Stockholm ( + 212 784 kr.).
4. ökad medelsanvisning för forskningsbiblioteksrådets verksamhet ( + 53 781
kr.).
5. Löneomräkning (+193 375 kr.).
Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek
Ändringsförslagen för nästa budgetår innebär i korthet följande.
1. Dokumentalisttjänst i A 24 och amanuenstjänst för litteraturtjänst och bibliografisk service m. m. ( + 97 534 kr.).
2. Biträdestjänster ( + 62 538 kr.).
3. Löneomräkning ( + 9 260 kr.).
Universitetskanslersämbetet
Den snabba utvecklingen under efterkrigstiden har medfört ständigt ökade krav
på biblioteken vid universitet och högskolor. Forskningsbibliotekens nyttjare har
allt större, berättigade fordringar på effektiv service. Den internationella vetenskap
liga litteratur- och tidskriftsproduktionens kraftiga expansion kräver en motsva
rande utbyggnad av bibliotekens resurser. Med ett siffermaterial beträffande låneverksamhetens utveckling belyser ämbetet de ökade kraven under 1960-talet på bib
lioteken.
I avvaktan på resultaten av bl. a. den i det föregående nämnda utredningen inom
statskontoret begränsas förslagen om anslagshöjningar till sådana som gör det
möjligt att bygga upp en biblioteksorganisation i Linköping och en viss fortsatt
upprustning av befintliga bibliotek.
Ändringsförslagen för nästa budgetår innebär i korthet följande.
1. överbibliotekarietjänst i B 6, 3 förste bibliotekarietjänster, bibliotekarietjänst
och samtidig indragning av motsvarande tjänst vid universitetet i Stockholm, intendentstjänst i A 24, förste biblioteksassistenttjänst i A 20, 7 biträdestjänster samt
medelsanvisning för extra arbetskraft (54 000 kr.) och samtidig indragning av en
biträdestjänst vid universitetet i Stockholm för linköpingsbiblioteket (+628 000
kr.).
2. Förste bibliotekarietjänst (matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid uni
versitetet i Stockholm) ( + 70 000 kr.).
3. 4 bibliotekarietjänster (Uppsala 1, Lund 1, Göteborg 2) ( + 246 000 kr.).
4. 3 dokumentalisttjänster i A 24 (karolinska institutet, tekniska högskolan i
Stockholm, Chalmers tekniska högskola) (+170 000 kr.).
5. 10,5 kvalificerade medhjälpare (Uppsala 2, Lund 2, Göteborg 3, Umeå 2,
handelshögskolan i Göteborg 0,5, tekniska högskolan i Stockholm 1) ( + 490 000
kr.).
6. 21,5 biträdestjänster (Uppsala 3, Lund 5, Göteborg 4, Stockholm 1, Umeå 4,
karolinska institutet 3, tekniska högskolan i Stockholm 1,5, Chalmers tekniska hög
skola 1) ( + 657 000 kr.).
7. Löneomräkning ( + 715 000 kr.).
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Vissa biblioteksfrågor i Stockholm
Dåvarande chefen för ecklesiastikdepartementet behandlade i prop. 1965: 1
(bil. 10 s. 81) frågan om biblioteksservice åt universitetet i Stockholm. Han fram
höll därvid att kungl. biblioteket borde fungera som universitetsbibliotek åt detta
universitet med undantag för det naturvetenskapliga ämnesområdet. Beträffande
socialvetenskapliga biblioteket och statens psykologisk-pedagogiska bibliotek ut
talade han att universitetskanslersämbetet och riksbibliotekarien i samråd med
övriga berörda myndigheter borde utreda och inkomma med förslag rörande
dessa biblioteks organisatoriska samordning med kungl. biblioteket och universi
tetets biblioteksenheter. Ämbetet har med särskild skrivelse i februari 1968 —
med överlämnande av en utredning som gjorts av en särskild tillkallad sakkunnig
jämte yttrande över utredningen som avgivits av ett antal myndigheter och organi
sationer — lagt fram förslag, i vilka riksbibliotekarien instämt, om den framtida
organisationen av de två ifrågavarande biblioteken.
Utredningsmannen skisserar för socialvetenskapliga bibliotekets del två alterna
tiv. Det ena innebär att biblioteket integreras fullständigt med den planerade biblioteksorganisationen i Frescati för de humanistiska, samhällsvetenskapliga och juri
diska ämnesområdena och det andra att biblioteket förläggs till den planerade bibli oteksbyggnaden i Frescati men behåller sin karaktär av specialbibliotek och sin
administrativa anknytning till socialhögskolan i Stockholm. Utredningsmannen
förordar för sin del — med instämmande av konsistoriet vid universitetet i Stock
holm och styrelsen för socialhögskolan — sistnämnda alternativ. Bibliotekssakkunniga remissinstanser ansluter sig å andra sidan till det förstnämnda alternativet
med hänvisning till att litteraturförvärv och biblioteksservice inom det samhällsve
tenskapliga området såvitt möjligt bör samordnas. Universitetskanslersämbetet, som
inte kan finna några rationella skal för en parallellorganisation i Frescati inom detta
ämnesområde, förordar att socialvetenskapliga biblioteket i samband med flytt
ningen till Frescati integreras i den biblioteksorganisation som planeras där. Biblio
tekets personal bör därvid — på samma sätt som personalen vid universitetets
humanistiska och slaviska biblioteksenheter — redovisas under kungl. biblio
teket.
Vad gäller statens psykologisk-pedagogiska bibliotek finner utredningsmannen
att dess karaktär av specialbibliotek bör bevaras. Han är inte beredd att föreslå
några större organisatoriska förändringar, innan det blir klart om biblioteket skall
stanna kvar i de nuvarande lokalerna vid Hagagatan. Skulle biblioteket flyttas till
Frescati torde det dock enligt utredningsmannen vara nödvändigt att ompröva frå
gan om bibliotekets organisation. Han framhåller i sammanhanget att vissa låntagargrupper, bl. a. vid lärarhögskolan, vid en sådan flyttning skulle få sämre möj
ligheter att utnyttja bibliotekets samlingar.
;Så gott som samtliga remissinstanser tillstyrker att statens psykologisk-pedago
giska bibliotek bevaras som fristående specialbibliotek samtidigt som de förordar
vidgad samordning med kungl. biblioteket och universitetet. Flera bibliotekssakEb
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kunniga instanser förutsätter dock att bibliotekets organisatoriska ställning prövas
på nytt, om en utflyttning till Frescatiområdet blir aktuell. För en sådan flytt
ning uttalar sig bl. a. skolöverstyrelsen och konsistoriet vid universitetet i Stock
holm, medan bibliotekets styrelse anser att det bör vara förlagt i ett centralt läge
i Stockholm.
Universitetskanslersämbetet framhåller att den i utredningen redovisade fördel
ningen på låntagarkategorier av hemlån under en period år 1965 visar att lärare
och studerande vid universitetet utgjorde omkring en tredjedel av låntagarna. Av
besökarna i läsesalen torde andelen universitetsstuderande enligt ämbetet vara be
tydande. Bibliotekets betydelse för lärare och studerande vid universitetet kan
vidare antas ha ökat sedan biblioteket flyttat från de äldre lokalerna vid Hantverkargatan till lokaler vid Hagagatan och där fått ökade utrymmen i ett läge
som är mer tillgängligt för berörda universitetsinstitutioner. För att de beteende
vetenskapliga ämnenas litteraturbehov skall kunna tillgodoses effektivt efter en
flyttning till Frescatiområdet är det enligt ämbetets bedömning nödvändigt att
antingen psykologisk-pedagogiska biblioteket förläggs till detta område eller att
nya biblioteksresurser för dessa ämnen byggs upp där. Att det senare alternativet
bör undvikas är enligt ämbetet uppenbart. Ämbetet föreslår därför att ifråga
varande bibliotek förläggs till Frescati och där samordnas såväl lokal- som funktionsmässigt med övriga biblioteksenheter. Enligt ämbetet kan detta i och för sig
ske utan en organisatorisk samordning. Ämbetet finner dock flera skäl tala för att
detta bibliotek på samma sätt som ämbetet föreslagit beträffande socialvetenskap
liga biblioteket integreras i den planerade biblioteksorganisationen. Enligt ämbetets
bedömning utesluter detta inte särskilda anordningar för att i möjligaste mån
bevara de fördelar som psykologisk-pedagogiska bibliotekets karaktär av special
bibliotek erbjuder. Universitetskanslersämbetet avser att senare återkomma till
bl. a. denna fråga.
Statskontoret, vilket — som jag tidigare nämnt — på uppdrag av Kung!. Maj:t
ser över de vetenskapliga bibliotekens inre organisation, har i juli 1968 yttrat sig
över universitetskanslers ämbetets ifrågavarande skrivelse. Ämbetsverket har vidare
i ett yttrande i oktober 1968 över ett av lokal- och utrustningsprogramkommittén
för Stockholm upprättat lokalprogram för en biblioteksbyggnad på Frescatiområdet
tagit upp vissa frågor rörande organisationen av biblioteksservicen åt universitetet
i Stockholm. Enligt statskontorets uppfattning bör de två ifrågavarande biblio
teken förläggas till Frescati. Praktiska skäl talar vidare enligt ämbetsverket för
att dessa bibliotek såväl organisatoriskt som funktionellt samordnas med andra
samhällsvetenskapliga biblioteksenheter i Stockholm. Verket föreslår också vissa
övergångsanordningar i fråga om de två bibliotekens organisation.
Statskontoret tar upp även frågan om organisationen av biblioteksverksamheten
inom det matematiskt-naturvetenskapliga området och efterlyser — bl. a. mot
bakgrund av den snabba utvecklingen i fråga om vetenskaplig information och
dokumentation inom områdena för teknik och naturvetenskap — en närmare
analys av möjligheterna till samordning med tekniska högskolans bibliotek.
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Föredraganden
Kungl. bibliotekets centrala funktioner inom forskningsbiblioteksväsendet lik
som dess ansvar för biblioteksservice åt universitetet i Stockholm får allt större
betydelse. Detta motiverar att utgifterna vid nämnda bibliotek ses i sammanhang
med utgifterna vid övriga vetenskapliga bibliotek i landet. Under förevarande
anslagsrubrik bör därför, som departementschefen nämnt i det föregående, medel
anvisas till avlöningskostnaderna vid kungl. biblioteket och statens psykologisk
pedagogiska bibliotek samt vid universitetsbiblioteken m. fl. bibliotek.
Jag vill i detta sammanhang stryka under att den föreslagna omläggningen av
den nuvarande redovisningen i riksstaten av medelsanvisningarna till de skilda
biblioteken inte innebär att några ändringar sker beträffande organisationen av
och verksamheten vid de skilda biblioteken. Som jag tidigare nämnt pågår emel
lertid ett utredningsarbete inom statskontoret som kan leda till förändringar av den
inre organisationen av dessa bibliotek.
I det föregående har jag redogjort för de förslag som universitetskanslersämbetet
lagt fram om den framtida organisationen av socialvetenskapliga biblioteket och
statens psykologisk-pedagogiska bibliotek. Innan jag går in på de framlagda för
slagen, vill jag framhålla att den första av de nybyggnader för icke-laborativa
institutioner som nu uppförs inom Frescatiområdet beräknas bli inflyttningsklar
till höstterminen 1970 (jfr prop. 1968: 26 s. 6 och 10). Denna byggnad avses in
rymma lokaler för bl. a. socialhögskolan och vissa samhällsvetenskapliga ämnen
vid universitetet i Stockholm. Med hänsyn till planeringen av bibliotekslokalerna
i Frescati är det därför angeläget att ställning tas till organisationen av biblioteksservicen åt universitetet och socialhögskolan. Utgångspunkten är härvid att kungl.
biblioteket — i enlighet med vad dåvarande chefen för ecklesiastikdepartementet
anförde i prop. 1965: 1 (bil. 10 s. 81, SU 8 s. 24, rskr 8) — skall fungera som
universitetsbibliotek åt universitetet i Stockholm utom vad gäller det naturveten
skapliga ämnesområdet. Mot denna bakgrund framstår universitetskanslersämbetets förslag att socialvetenskapliga biblioteket och statens psykologisk-pedagogiska
bibliotek skall integreras i den planerade biblioteksorganisationen i Frescati som
följdriktiga.
Enligt min mening talar övervägande skäl för att den fortsatta planeringen av
bibliotekslokalerna i Frescati bör utgå från att statens psykologisk-pedagogiska
bibliotek, som universitetskanslersämbetet föreslagit, skall förläggas dit och nära
samordnas med biblioteksorganisationen i övrigt. Jag finner det emellertid vara
av stor vikt att fördelarna med bibliotekets karaktär av specialbibliotek bevaras.
Som jag nämnt i det föregående avser ämbetet att återkomma till bl. a. denna
fråga. I avvaktan härpå är jag inte beredd att nu ta ställning till frågan, om statens
psykologisk-pedagogiska bibliotek bör behålla sin nuvarande organisatoriskt fri
stående ställning eller inte.
Vad gäller socialvetenskapliga biblioteket finner jag skälen för den av univer
sitetskanslersämbetet föreslagna integrationen i den planerade biblioteksorganisa
tionen i Frescati övertygande. Socialhögskolan och vissa samhällsvetenskapliga
institutioner vid universitetet beräknas, som jag nämnt, redan höstterminen 1970
Eb

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 10: Utbildningsdepartementet

335

flytta till nya lokaler på Frescatiområdet. De åtgärder som behövs för att då ge
högskolan och universitetsinstitutionerna god biblioteksservice måste därför för
beredas redan under nästa budgetår. Kungl. biblioteket bör, med hänsyn till dess
funktion som universitetsbibliotek inom bl. a. det samhällsvetenskapliga ämnes
området, ha huvudansvaret för uppbyggnaden inom detta område av biblioteks
verksamheten i Frescati. Socialvetenskapliga biblioteket bör därför vid början av
nästa budgetår inordnas i kungl. bibliotekets organisation. För biblioteksservice åt
socialhögskolorna utanför Stockholm svarar de olika universitetsbiblioteken (jfr
prop. 1968: 1 bil. 10 s. 294). På motsvarande sätt bör kungl. biblioteket sköta
sådan service åt socialhögskolan i Stockholm.
Som jag redovisat i det föregående har statskontoret tagit upp frågan om
organisationen av biblioteksservicen åt universitetet i Stockholm inom det matematiskt-naturvetenskapliga ämnesområdet. Ämbetsverket har därvid föreslagit att
möjligheterna till en samordning med tekniska högskolans bibliotek skall analy
seras. Frågan om service åt universitetet inom det nämnda ämnesområdet har
vidare behandlats av riksmuseiutredningen i betänkandet Vetenskapsakademiens
bibliotek (Stencil E 1966: 15), i vilket betänkande förslag till avtal om samverkan
med Vetenskapsakademien på detta område läggs fram. Jag har för egen del kom
mit till att en lösning av universitetets biblioteksproblem inom ifrågavarande
ämnesområde måste grundas på en samlad överblick över bibliotekssituationen
inom detta och angränsande områden. I sammanhanget måste sålunda uppmärk
sammas att på kort avstånd från universitetsområdet i Frescati finns fyra högre lä
roanstalter med goda biblioteksresurser, nämligen karolinska institutet, tekniska
högskolan, skogshögskolan och veterinärhögskolan. Vetenskapsakademiens biblio
tek ligger vidare i direkt anslutning till universitetsområdet. De samlade resurserna
måste givetvis användas så att samtliga berörda läroanstalter ges effektivast
möjliga biblioteksservice. En rationell samverkan och arbetsfördelning mellan de
skilda biblioteken måste därför åstadkommas. Jag har efter samråd med chefen för
jordbruksdepartementet kommit till den uppfattningen att en närmare utredning
bör göras av dessa frågor. En huvuduppgift i utredningsarbetet bör vara att klar
göra hur universitetets behov av biblioteksservice inom det matematisk-naturvetenskapliga området skall tillgodoses såväl på längre sikt som på kort sikt,
i det senare fallet eventuellt i form av provisoriska åtgärder och övergångsanordningar. Jag avser att i annat sammanhang föreslå Kungl. Maj:t att ge statskontoret
i uppdrag att utreda dessa frågor. Detta ämbetsverk har redan, som jag förut nämnt,
i uppdrag att se över de vetenskapliga bibliotekens inre organisation.
Som framgår av sammanställningen i det föregående har jag beräknat 326000 kr.
—■ jämte lönekostnadspålägg — för ökad personal vid kungl. biblioteket. Av
detta belopp avser 147 000 kr. avlöningskostnader för befintliga tjänster m. m.
vid socialvetenskapliga biblioteket, bl. a. en förste bibliotekarietjänst i Ae 30.
I överensstämmelse med kungl. bibliotekets förslag beräknar jag — i syfte att
ledningsfunktionen för institutionstjänsten vid universitetet i Stockholm skall för
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stärkas — medel för en ny förste bibliotekarietjänst i Ae 28 med samtidig indrag
ning av en bibliotekarietjänst. För att en utbyggd service inom det samhällsveten
skapliga området åt universitetet och socialhögskolan skall komma till stånd
beräknar jag vidare medel för ytterligare en bibliotekarietjänst i Ae 24. De medel
som härutöver ställs till kungl. bibliotekets förfogande möjliggör att 4—6 nya assi
stent- och biträdestjänster kan inrättas.
I enlighet med vad jag anförde i prop. 1968: 83 (s. 26) avses en för de tekniska
och medicinska enheterna samt universitetsfilialen gemensam biblioteksorganisation
komma till i Linköping den 1 juli 1969. Jag beräknar nu medel för den tjänst
som överbibliotekarie i Be 6 som enligt vad jag anförde i nämnda proposition bör
inrättas vid sagda tidpunkt. Vidare beräknar jag medel för en förste bibliotekarie
tjänst i Ae 30 och viss ytterligare personal samt för de tjänster m. m. vid univer
sitetsfilialens bibliotek, bl. a. en bibliotekarietjänst i Ae 24, som innevarande bud
getår redovisas under universitetet i Stockholm.
Vid mina anslagsberäkningar för nästa budgetår har jag räknat med en be
tydande förstärkning av resurserna vid universitetsbiblioteket i Lund med hänsyn
till att detta bibliotek har att svara för biblioteksservice åt den tekniska fakulteten.
Av samma skäl som anförts för t. ex. socialvetenskapliga bibliotekets inord
nande i en större biblioteksorganisation har jag funnit att universitetsbiblioteket i
Göteborg vid ingången av nästa budgetår bör ta över ansvaret för biblioteks
service åt handelshögskolan i Göteborg. Vid min medelsberäkning för univer
sitetsbiblioteket i Göteborg har jag tagit särskild hänsyn till behovet av en för
stärkning av institutionstjänsten i Göteborg på det samhällsvetenskapliga området
samt till att biblioteket skall svara för utökad biblioteksservice på det ibero-amerikanska området.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att till Vetenskapliga bibliotek: Avlöningar för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 26 550 000 kr.

E 24. Vetenskapliga bibliotek: Bokinköp m. m.
1967/68 Utgift .........
1968/69 Anslag ....
1969/70 Förslag ....

7 971 93T
9 155 0001
11 240 000

Reservation ......................

293 2891

1 Anslagen Kungl. biblioteket: Bokinköp och bokbindning, Bokinköp och bokbindning vid sta
tens psykologisk-pedagogiska bibliotek samt Universiteten och vissa högskolor: Bokinköp m. m.

I enlighet med vad departementschefen i det föregående inledningsvis anfört
vid sin anmälan av anslagen under avsnittet Bb. Arkiv, museer m. m. bör från detta
nya reservationsanslag bestridas kostnaderna för bokinköp m. m. vid kungl. biblio
teket, statens psykologisk-pedagogiska bibliotek samt biblioteken vid universiteten
och de under universitetskanslersämbetet hörande högskolorna.
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Kungl. biblioteket
Om biblioteket skall kunna fullgöra sina uppgifter som nationalbibliotek och som
forskningsbibliotek inom framförallt de humanistiska och samhällsvetenskapliga
områdena krävs en radikal förbättring av anslaget för inköp och bindning av böc
ker. Särskilt angeläget har detta blivit genom bibliotekets växande uppgifter som
centralt bibliotek för universitetet i Stockholm samt de förpliktelser som skötseln
av nationalfonoteket och lånecentralen för tidningsfilm medför. Biblioteket hänvisar
till att forskningsbiblioteksrådet framhållit att man med stöd av senast tillgängliga
internationella statistik bör räkna med en årlig ökning av den vetenskapliga bok
produktionen med ca 10 %. Samtidigt kan man räkna med en årlig prisökning
på utländsk vetenskaplig litteratur med 10 %.
Av den begärda ökningen om 1 189 000 kr. utgör 863 000 kr. medelsanvisningar
av tillfällig natur. Dessa anvisningar begärs för anskaffning av mikrofilmer av
tidningar (641 000 kr.), mikrofilmning av bibliotekets isländska handskrifter
(17 000 kr.), inköp av auditivt material (25 000 kr.), emballering av dagstidningar
(90 000 kr.) samt för komplettering av bibliotekets samhällsvetenskapliga litteratur
(90 000 kr.).
Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek
Med hänsyn till ökad utlåning samt stigande bok- och tidskriftspriser föreslås
en ökning av anslaget med 25 000 kr.
Universitetskanslersämbetet
Ämbetet föreslår att anslaget höjs med 2,5 milj. kr. Av detta belopp hänför
sig 397 000 kr. till att medelsanvisningama för ändamål av tillfällig natur föreslås
bli ökade från 920 000 kr. till 1 317 000 kr.
Förslagen till ökning av medelsanvisningarna — bortsett från föreslagna anvis
ningar för ändamål av tillfällig natur — framgår av följande sammanställning
(1 000-tal kr.).

Kungl. biblioteket ....................................
Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek ...............................................................
Universitetsbiblioteken m. fl. bibliotek
Stockholm
universitetet ........................................
karolinska institutet ...........................
tekniska högskolan ...........................
Uppsala .....................................................
Linköping ...................................................
Lund ...........................................................
Göteborg
universitetet ........................................
handelshögskolan ................................
Chalmers tekniska högskola...............
Umeå .........................................................

1967/68

1968/69

1 044

1 190

+ 326

+ 1 100

80
6 165

90
6 955

+ 25
+2 103

+ 35
+ 950

390
360
410
1 450

435
410
485
1 620

Beräknad ändring 1969/70
Myndig
Föredra
heterna
ganden

—

—

1 530

1 725

+
+
+
+
+
+

70
85
135
375
498
365

+ 85
+ 40
+ 45
+ 160
+ 220
+ 175

1 180
55
360
430

1 315
60
415
490

+ 300
+ 15
+ 105
+ 155

+ 130
+
5
4- 40
4- 50

7 289

8 235

+ 2 454

+ 2 085
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Föredraganden
Detta nya reservationsanslag bör på samma sätt som det för innevarande budget
år uppförda anslaget Universiteten och vissa högskolor: Bokinköp m. m. fungera
som ramanslag för verksamheten vid respektive bibliotek.
För kungl. biblioteket och statens psykologisk-pedagogiska bibliotek bör så
ledes utgifter bestridas från förevarande anslag och anslaget Universiteten m. m.:
Gemensamma driftkostnader med samma fördelning av utgifterna mellan de två
anslagen som vid universitetsbiblioteken. Jag har vid min anslagsberäkning beaktat
att under anslaget Kungl. biblioteket: Omkostnader och anslaget Statens psykolo
gisk-pedagogiska bibliotek för innevarande budgetår beräknas respektive ca
815 000 kr. och ca 20 000 kr. för ändamål, bl. a. vissa reseersättningar, expenser
och publikationstryck, för vilka utgifterna nästa budgetår sålunda bestrids från före
varande anslag.
Liksom för innevarande budgetår har jag beräknat 920 000 kr. för ändamål av
tillfällig natur. Jag tar därvid upp 280 000 kr. för den fortsatta uppbyggnaden av
bokbeståndet vid filialbiblioteken i Örebro, Växjö och Karlstad. Filialbiblioteket
i Linköping inordnas vid ingången av nästa budgetår i det nya biblioteket för de
högre utbildnings- och forskningsenheterna på denna ort. För detta bibliotek har
jag utöver det i sammanställningen upptagna beloppet av 220 000 kr. beräknat
390 000 kr. för nästa budgetår för retroaktiv bokanskaffning, dvs. sammanlagt
610 000 kr. För universitetet i Umeå tar jag upp en tillfällig medelsanvisning av
250 000 kr., varav 150 000 kr. för viss kemilitteratur samt för de återstående
ändamål som tagits upp av 1962 års umeåkommitté (jfr prop. 1964: 74 s. 25)
och 100 000 kr. för fortsatt uppbyggnad av resurserna inom det humanistiska äm
nesområdet.
Den anslagsökning av 85 000 kr. som jag tagit upp för universitetet i Stockholm
hänger delvis samman med att vissa utgifter för inköp av samhällsvetenskaplig
litteratur som innevarande budgetår bestrids från socialhögskolornas omkostnadsanslag för nästa budgetår bör bestridas från förevarande anslag. Denna ändring
är en följd av mina förslag rörande socialvetenskapliga biblioteket under anslaget
Vetenskapliga bibliotek: Avlöningar.
I enlighet med vad jag anfört i det föregående bör anslaget för nästa budgetår
föras upp med (8 235 000 + 2 085 000 + 920 000 = ) 11 240 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Vetenskapliga bibliotek: Bokinköp m. m. för budget
året 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 11 240 000 kr.
E 25. Förvaltningarna m. m. vid universiteten och vissa högskolor
1967/68 Utgift ......... 21 417 6761
1968/69 Anslag .... 21 804 0001
1969/70 Förslag .... 23 560 000
1 Anslaget Förvaltningarna m. m. vid universiteten och vissa högskolor: Avlöningar

I enlighet med vad jag anfört i det föregående vid min anmälan av vissa gemen
samma frågor rörande universiteten m. m. bör från detta anslag bestridas de avEb
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löningskostnader för förvaltningarna m. m. vid universiteten, karolinska institutet,
de tekniska högskolorna och handelshögskolan i Göteborg som innevarande bud
getår bestrids från förslagsanslaget Förvaltningarna m. m. vid universiteten och
vissa högskolor: Avlöningar. Avlöningskostnaderna för fastighetstjänsten på uni
versitetsorterna och för värme- och kraftcentralerna vid tekniska högskolan i
Stockholm och Chalmers tekniska högskola bör dock som jag därvid anfört be
stridas från det nya anslaget till gemensamma driftkostnader vid universiteten
m. m.
Som jag nämnt vid min anmälan av anslagen till farmaceutiska fakulteten, in
går denna sedan den 1 juli 1968 i universitetet i Uppsala. Farmaceutiska institu
tet har sålunda upphört som självständig läroanstalt. Personalen vid institutets för
valtning har därvid överförts till förvaltningen vid universitetet.
I följande sammanställning redovisas den beräknade personalen vid förvalt
ningarna innevarande budgetår samt de beräknade avlöningskostnaderna — exklu
sive lönekostnadspålägg och i 1 000-tal kr. — för denna personal efter löneomräkning, dvs. i 1968 års löneläge.
Befintlig personal 1968/69

Uppsala universitet ...............
Lunds universitet och tekniska
högskolan i Lund...............
Göteborgs universitet ...........
Stockholms universitet...........
Umeå universitet ...................
Karolinska institutet...............
Handelshögskolan i Göteborg
Tekniska högskolan i Stockholm ....................................
Chalmers tekniska högskola .

Handläggande
personal

övrig
personal

Summa

Lönekostnad

22

67

89

2 582

24
14
14
8
8
1

85
38
63
36
44
6

109
52
77
44
52
7

3 064
1 576
2310
1 264
1 493
167

10
8
109

57
45
441

67
53
550

1 874
1 465
15 795

Utöver de i sammanställningen upptagna kostnaderna har innevarande budgetår
under det nuvarande förslagsanslaget till förvaltningarna också beräknats 500 000
kr. för registrering av studerande vid filosofisk fakultet m. m., 600 000 kr. för
vissa kostnader i samband med införande av fasta studiegångar vid de filosofiska
fakulteterna och för punktinsatser på studierådgivningsområdet i ämnen där
sådana åtgärder är särskilt påkallade och 200 000 kr. för personal vid AV-centraler.
Från det nuvarande förvaltningsanslaget bestrids vidare kostnaderna för en
tjänst som director musices i vardera Uppsala och Lund samt för tre personliga
tjänster, två i Uppsala och en i Lund, för motionsverksamhet för studerande.
Från en anslagspost till arvoden och särskilda ersättningar utgår slutligen bl. a.
uppdragstillägg till rektorer, dekaner, prefekter och studierektorer samt representationsbidrag till rektorer.
Från det nya förvaltningsanslaget bör även, som jag föreslagit vid min anmälan
av vissa gemensamma frågor rörande universiteten m. m., bestridas kostnader för
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publikationstryck, datamaskintid m. m. och övriga expenser vid förvaltningarna
samt för resor i gemensamma angelägenheter vid ifrågavarande läroanstalter.
I följande sammanställning redovisas de belopp som innevarande budgetår be
räknats för de ändamål som bör hänföras till förevarande anslag samt de beräk
nade ändringarna för budgetåret 1969/70.
1968/69

Utgifter
Avlöningar till tjänstemän ................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70 .
Arvoden och särskilda ersättningar...................
Vissa reseersättningar ........................................
Publikationstryck .................................................
Datamaskintid m. m..............................................
Övriga expenser ...................................................
Uppbördsmedel
Avkastning från vissa fonder m. m...................
Ersättning för förvaltningskostnader ...............
Nettoutgift

Beräknad ändring 1969/70
UniversitetsFöredraganden
kanslersämbetet

16 680 500

+ 2 471 000

+1 358 500

_
2 625 000
99 000
550 000
600 000
1 280 000
21 834 500

+ 3 977 000
+ 428 000
+ 177 000
+ 21 000
+ 34 000
+ 130 000
+ 100 000
+ 7 338 000

+ 3 977 000
+ 173 000
—2 431 000
+ 21000
+ 34 000
+ 130 000
+ 100 000
+ 3 362 500

336 500
—
21 498 000

of.
—
+ 7 338 000

of.
+ 1 300 500
+ 2 062 000

Universitetskanslersämbetet
Ändringsförslagen rörande personal för nästa budgetår innebär i korthet föl
jande.
1. Förvaltningsorganisationen för utbildnings- och forskningsenheterna i Lin
köping bör utformas i huvudsaklig överensstämmelse med förslagen i ämbetets
yttrande över betänkandet Linköpings högskola. Teknisk högre utbildning och
forskning i Linköping. Del II (SOU 1967: 55; jfr prop. 1968: 83 s. 11 och 18)
(+ 1 020 000 kr.).
2. Ny förvaltningsorganisation vid universitetet i Lund (+ 251 000 kr.).
3. 4,5 byråsekreterartjänster för uppgifter i samband med kurslitteraturbevak
ning (+ 252 000 kr.).
4. Fortsatt uppbyggnad av AV-centraler (+ 492 000 kr.).
5. Byrådirektörstjänst och samtidig indragning av förste byråsekreterartjänst
samt förste byråintendent (Chalmers tekniska högskola), förste byråsekreterar
tjänst (Göteborg), byråsekreterartjänst (karolinska institutet) samt 4 biträdestjänster
(Umeå 2, tekniska högskolan i Stockholm 1 och Chalmers tekniska högskola 1)
(+ 274 000 kr.).
6. Löneomräkning (+ 788 000 kr.).
7. Lönekostnadspålägg (+ 3 977 000 kr.).
Ämbetets förslag i fråga om förstärkning av utbildningsbyråerna för studieråd
givning m. m. kommer jag att ta upp vid min anmälan av frågan om organisationen
av utbildningen vid filosofisk fakultet. Jag avser att i annat sammanhang föreslå
Kungl. Maj:t att underställa årets riksdag denna fråga.
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Ämbetet har lagt fram förslag till ny förvaltningsorganisation för universitetet
i Lund med anledning av statsmakternas beslut att universitetet och tekniska hög
skolan i Lund skall utgöra en organisatorisk enhet fr. o. m. den 1 juli 1969 (jfr
prop. 1968: 83, SU 119, rskr 273). Ämbetet föreslår att förvaltningen, som nu
är uppdelad på en utbildningsbyrå och en administrativ byrå, skall organiseras
på tre byråer, nämligen utbildningsbyrå, administrativ byrå och planeringsbyrå,
samt på en allmän sektion. Ämbetet redovisar även att universitetet i Lund den 1
juli 1969 — enligt planer som riksrevisionsverket upprättat — avses bli central
kameralmyndighet för universitetet, socialhögskolan i Lund och landsmålsarkivet
där samt föreslår att försök görs med en intern revisions- och kontrollfunktion vid
universitetet.
Kostnaderna för den av ämbetet föreslagna personalorganisationen vid förvalt
ningen i Lund beräknas budgetåret 1969/70 medföra ett ökat medelsbehov av
251 000 kr.
Föredraganden
Universitets- och högskoleförvaltningarna, som fick sin nuvarande organisation
genom statsmakternas beslut år 1964 (prop. 50, SU 119, rskr 293) är i princip
uppdelade på dels en utbildningsbyrå/avdelning, dels en administrativ byrå/
avdelning som svarar för juridiska och personaladministrativa ärenden samt pla
neringsfrågor. Med anledning av ett förslag från universitetskanslersämbetet om
särskilda enheter för planeringsuppgifter — direkt underställda förvaltningsche
ferna — vid de större förvaltningarna framhöll dåvarande chefen för ecklesiastik
departementet i 1967 års statsverksproposition (bil. 10 s. 286) att det var viktigt
att universitetskanslersämbetet i sitt rationaliseringsarbete rörande förvaltnings
organisationen vid universitet och högskolor ägnade särskild uppmärksamhet åt
planeringsfunktionerna, lämpligen genom försöksverksamhet vid någon eller några
läroanstalter.
Jag är inte beredd att nu föreslå att förvaltningen vid universitetet i Lund ges
en organisation som avviker från den som beslutades 1964. Däremot anser jag
det önskvärt att en utvidgad försöksverksamhet bedrivs vid de skilda läroanstal
terna avseende förvaltningsverksamhetens olika funktioner och att därvid en för
stärkt planeringsfunktion prövas vid förvaltningen i Lund. Erfarenheter kan däri
genom vinnas som kan läggas till grund för en eventuell omprövning av 1964 års
beslut om förvaltningarnas organisation.
De beräknade kostnaderna innevarande budgetår för de två förvaltningsorgani
sationerna i Lund uppgår som redovisats i det föregående till sammanlagt 3 064 000
kr. i 1968 års löneläge och exklusive lönekostnadspålägg, vilket inklusive nämnda
pålägg motsvaras av ca 3 770 000 kr. För avlöningskostnader vid förvaltningen
i Lund bör för nästa budgetår ytterligare 100 000 kr. beräknas. Inom ramen
för de medel som därmed står till förfogande bör bestridas bl. a. kostnaderna för de
speciella sekretariatsresurser som enligt vad jag nämnt i prop. 1968: 83 (s. 27)
kan komma att behövas för att den tekniska fakultetens kontakter med närings
livet skall underlättas (2).
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Den interimsstyrelse som sedan januari 1968 under universitetskanslersämbetet
fungerar som ledningsorgan för de tekniska och medicinska utbildnings- och forsk
ningsenheterna i Linköping (jfr prop. 1968: 83 s. 24) bör även under nästa budget
år svara för denna uppgift, varvid kostnaderna för styrelsen och dess sekretariat
bör bestridas från åttonde huvudtitelns kommittéanslag (1).
För nästa budgetår beräknar jag ytterligare 400 000 kr. för personal vid AVcentralerna och för bevakning av kurslitteraturfrågor. Till ämbetets förslag rörande
kurslitteraturfrågorna återkommer departementschefen i det följande vid anmälan
av anslaget till pedagogiskt utvecklingsarbete m. m. vid universitet och högskolor
(E 45) (3, 4).
Universitetskanslersämbetet har funnit en förstärkning av inköpsfunktionen vid
universitet och högskolor angelägen. Ämbetet har redogjort för den samordning
av inköpsverksamheten som påbörjats vid läroanstalterna i Göteborg. Jag finner
de initiativ som tagits i syfte att större effektivitet skall nås vid inköpen på lokal
nivå värdefulla som komplement till de åtgärder som vidtas centralt och för vilka
jag redogjort i det föregående vid min anmälan av anslaget till utrustningsnämnden
vid universitet och högskolor (E 3). För förstärkningar av de administrativa by
råerna/avdelningarna vid förvaltningarna, främst vad gäller inköpsfunktionerna,
beräknar jag för nästa budgetår sammanlagt 170 000 kr. Jag har därvid beaktat
behovet av att förvaltningen vid universitetet i Göteborg tillförs ökade resurser med
anledning av bl. a. de ökade arbetsuppgifterna till följd av tillkomsten av den odon
tologiska fakulteten (5).
Jag har i det föregående vid min anmälan av vissa gemensamma frågor rörande
universiteten m. m. uttalat att kostnaderna för förvaltningarnas arbete med att ha
hand om medel som ställs till förfogande av forskningsråd, enskilda stiftelser m. m.
eller som flyter in genom uppdragsverksamhet bör bestridas av dessa medel. Med
utgångspunkt i att en procent av influtna medel i genomsnitt skall tas i anspråk
för att täcka dessa kostnader beräknar jag — på grundval av en av universitets
kanslersämbetet redovisad undersökning — ersättningen för förvaltningskostnaderna
till ca 1,3 milj. kr. för budgetåret 1969/70. Denna ersättning bör redovisas som
uppbördsmedel under förevarande anslag.
I enlighet med vad jag anfört vid min anmälan i det föregående av vissa ge
mensamma frågor rörande universiteten m. m. bör medel beräknas under före
varande anslag för att göra det möjligt för förvaltningarna att ge information och
service, dels åt institutioner och enskilda forskare i frågor som hänger samman med
uppdragsverksamheten, dels åt olika avnämarkategorier om forskningsverksamhe
ten vid läroanstalterna. För dessa ändamål och för det arbete som hänger samman
med konsistoriernas tillsyn över uppdragsverksamheten beräknar jag en anslags
ökning av 250 000 kr.
Slutligen vill jag erinra om att, som jag anfört vid min anmälan av vissa ge
mensamma frågor rörande universiteten m. m., medel för uppdragstillägg till dekaner, prefekter och studierektorer samt vissa tjänstemän vid universitetsfilialerna
för nästa budgetår har beräknats under driftkostnadsanslagen. Under anslagsposten
Arvoden och särskilda ersättningar under förevarande anslag har jag därför endast
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beaktat medelsbehovet för uppdragstillägg till rektorer, prorektorer och valda
ledamöter av konsistorier samt för representationsbidrag till rektorer.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att till Förvaltningarna m. m. vid universiteten och vissa hög
skolor för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
23 560 000 kr.
E 26. Universiteten m. m.: Gemensamma driftkostnader
1967/68 Utgift ......... 33 085 7901
1968/69 Anslag ___ 30 155 0001
1969/70 Förslag .... 112 450 000
Anslagen Kungl. Biblioteket: Omkostnader och Universiteten och vissa högskolor Omkostnader.

I enlighet med vad jag anfört i det föregående vid min anmälan av vissa ge
mensamma frågor rörande universiteten m. m. ersätter förevarande förslagsanslag
det nuvarande omkostnadsanslaget till universiteten och de under universitetskanslersämbetet hörande högskolorna. Medel för publikationstryck, datamaskintid
m. m. och övriga expenser vid förvaltningarna samt för resor i gemensamma an
gelägenheter vid ifrågavarande läroanstalter för nästa budgetår har jag dock i det
föregående beräknat under anslaget till förvaltningarna vid dessa läroanstalter.
Vidare har jag för nästa budgetår beräknat medel för förbrukningsmateriel för
den praktiska verksamheten i anslutning till den odontologiska utbildningen under
det nya förslagsanslaget Odontologiska fakulteterna m. m.: Vissa tandsjukvårds
kostnader.
Jag har vidare framhållit i det föregående att de avlöningskostnader för fastighetstjänsten på universitetsorterna och för värme- och kraftcentralerna vid tek
niska högskolan i Stockholm och Chalmers tekniska högskola som innevarande
budgetår belastar anslaget till förvaltningarna bör bestridas från förevarande an
slag. I följande sammanställning redovisas den beräknade personalen innevaran
de budgetår och de beräknade kostnaderna — exklusive lönekostnadspålägg och
i 1 000-tal kr. — för denna personal efter löneomräkning, dvs. i 1968 års löne
läge.
Befintlig personal 1968/69
Personal
Lönekostnad

Fastighetstjänsten
Stockholm .......................................................
Uppsala ...........................................................
Lund .............................................................
Göteborg .......................................................
Umeå ...............................................................
Värme- och kraftcentralerna
KTH ..............................................
CTH ...............................................................

31
18
18
17
5

802
467
446
146
447

89

2 308

13

412
356

25

768
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Från anslaget bör bestridas även de avlöningskostnader för arbetare vid de bo
taniska trädgårdarna vid universiteten i Uppsala och Lund för vilka medel inne
varande budgetår beräknats under avlöningsanslaget till de matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna.
Från detta anslag bör, som jag nämnt vid min anmälan av anslaget Vetenskap
liga bibliotek: Bokinköp m. m. (E 24), bestridas utgifter även vid kungl. biblioteket
och statens psykologisk-pedagogiska bibliotek för de ändamål, för vilka medel be
räknas under anslaget.
I följande sammanställning redovisas de belopp som innevarande budgetår be
räknats för de ändamål som bör hänföras till förevarande anslag samt de av universitetskanslersämbetet och — vad gäller kungl. biblioteket och statens psyko
logisk-pedagogiska bibliotek — av dessa myndigheter beräknade ändringarna för
budgetåret 1969/70. Av sammanställningen framgår också mina egna beräk
ningar.
1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Myndigheterna
Föredraganden

Utgifter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

Sjukvård m. m................................................
Reseersättningar
........................................
Bränsle, lyse och vatten ............................
Renhållning och städning .......................
Telegram och telefon ................................
Vissa expenser vid akademiska högtidlig
heter m. m........................................................
Ersättning till Umeå stad för vissa lokaler
för universitetsbiblioteket............................
Lokalhyror .....................................................
Avlöningar vid fastighetstjänsten ...........
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig personal
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ...................................................
Avlöningar vid värme- och kraftcentra
lerna .............................................................
Beräknat lönekostnadspålägg för befintlig
personal .........................................................
Arbetare vid de botaniska trädgårdarna
vid universiteten i Uppsala och Lund ....
Beräknat lönekostnadspålägg för befintlig
personal .........................................................

101 500
+
108 000
+
197 000
+
+ 2 796 000
+ 303 500

5 000

of.

+

140 000

+

42 000

_

42 000
+ 78 713 000
+ 446 000

_

+

531 000

+

531 000

+

57 000

+

7 000

727 000

+

41 000

+

41 000

—

+

174 000

+

174 000

—

2 109 000
—

717 000
—

29 124 000

Uppbördsmedel

104 000
109 000
+
+ 974 000
+ 3 093 000
+ 300 500

393 500
532 000
10 843 000
10 944 000
2 676 500

743 000
28 381 000

42 000
+ 78 713 000
231 000
+

of.

of.
+

165 000

+ 84 670 500
+

28 000

+ 84 642 500

+

165 000

+ 83 326 000
—

743 000

+ 84 069 000

Universitetskanslersämbetet
1. Ökad medelsanvisning till renhållning och städning för vissa utgifter för
parkskötsel vid universiteten i Uppsala och Lund, som innevarande budgetår be
strids av medel för underhållskostnader som tagits upp i staten för statens all
männa fastighetsfond (+ 550 000 kr.).
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2. Nybyggnad för universitetsbiblioteket i Umeå kommer att tas i bruk till den
1 januari 1969. Samtidigt upphör det med Umeå stad träffade avtalet om provi
soriska lokaler för universitetsbiblioteket (jfr prop. 1966: 1 bil. 10 s. 484). Någon
ersättning till Umeå stad för dessa lokaler erfordras därför inte längre (— 42 000
kr.).
3. Ämbetet föreslår att tiden för försöksverksamhet med ny fastighetstjänstorganisation (jfr prop. 1967: 1 bil. 10 s. 285) utsträcks till att omfatta även budget
året 1969/70.
4. 9 tjänster vid fastighetstjänsten (+ 304 000 kr.).
5. Löneomräkning för fastighetstjänsten (+ 199 000 kr.).
6. Löneomräkning för värme- och kraftcentralerna (+ 41 000 kr.).
Föredraganden
De inkomster som innevarande budgetår redovisas som uppbördsmedel under
omkostnadsanslaget avser ersättningar för bränsle, lyse och vatten. Vid min be
räkning av medelsbehovet för detta ändamål för nästa budgetår har jag dragit av
dessa ersättningar, vilka bedömts komma att uppgå till ca 770 000 kr.
Jag beräknar ytterligare 30 000 kr. till avlöningskostnader vid fastighetstjänsten
i Göteborg med hänsyn till de ökade arbetsuppgifterna till följd av bl. a. till
komsten av nybyggnaden för odontologiska fakulteten.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att till Universiteten m. m.: Gemensamma driftkostnader för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 112 450 000
kr.

E 27. Decentraliserad akademisk utbildning m. m.
1967/68 Utgift .............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag...........

2 630 968
2 399 000
1 000 000

Reservation ....................

3 136 184

Från förevarande reservationsanslag bestrids kostnader för decentraliserad aka
demisk utbildning och akademisk utbildning anordnad av Hermods korrespon
densinstituts stiftelse. Ansvaret för dessa utbildningsgrenar vilar enligt gällande
bestämmelser på universitetskanslersämbetet.
1968/69

1. Decentraliserad akademisk utbildning ....
2. Bidrag till Hermods korrespondensinstituts
stiftelse .............................................................
3. Till Kungl. Maj:ts disposition.....................

2 022 000

376 000
1 000
2 399 000

Beräknad ändring 1969/70
UniversitetsFöredraganden
kanslersämbetet
-22 000 j

+ 24 000 |

—1 399 000

— 1 000 J
+ 1000

—1399 000
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Universitetskanslersämbetet
1. Decentraliserad akademisk ettbetygsutbildning anordnas f. n. i vissa huma
nistiska, samhällsvetenskapliga och matematisk-naturvetenskapliga ämnen. Bud
getåret 1967/68 anordnades 42 kurser på 20 orter. Antalet studerande i dessa
kurser uppgick till ca 1 100. Svårigheter att rekrytera lärare i framför allt de sam
hällsvetenskapliga ämnena har hindrat en utökning av antalet kurser. Ämbetet
utgår emellertid från att den decentraliserade akademiska ettbetygsutbildningen
skall kunna ökas ut i samma utsträckning som under de senaste budgetåren. Me
delsbehovet för ifrågavarande kurser beräknas till 2 milj. kr. Ämbetet har därvid
räknat med att kunna ta i anspråk reserverade medel.
Ämbetet förutsätter att man inom ramen för disponibla medel skall få anordna
även tvåbetygsutbildning efter Kungl. Maj:ts prövning i varje särskilt fall.
2. Bidrag till Hermods korrespondensinstituts stiftelse har de senaste budget
åren utgått med oförändrat belopp. Höjda undervisningsarvoden och en beräknad
ökning av antalet studerande motiverar emellertid en uppräkning av medelsanvis
ningen. I samband med att man genomför en ändrad organisation av utbildningen
vid de filosofiska fakulteterna blir en omarbetning av de korrespondenskurser som
nu är i brak aktuell. Ämbetet räknar med att den befintliga reservationen kan ut
nyttjas för detta ändamål.
Föredraganden
Reservationen på anslaget har ökat från ca 1 354 000 kr. vid utgången av bud
getåret 1966/67 till ca 3 136 000 kr. vid utgången av budgetåret 1967/68.
Liksom universitetskanslersämbetet räknar jag med att reservationen på ansla
get bör kunna utnyttjas på sådant sätt att verksamheten utökas i samma utsträck
ning som under de senaste budgetåren. Jag avser att senare föreslå Kungl. Maj:t
att ställa reservationen till ämbetets disposition.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att till Decentraliserad akademisk utbildning m. m. för budget
året 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 1 000 000 kr.

E 28. Bidrag till Handelshögskolan i Stockholm
1967/68 Utgift .............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag...........

2 208 200
1 563 000
1 578 000

Finansieringen av verksamheten vid Handelshögskolan i Stockholm regleras ge
nom ett avtal den 23 januari 1954. I detta avtal har vidtagits vissa ändringar, av
vilka den senaste trädde i kraft den 1 juli 1967, då det årliga statliga bidraget till
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högskolan fastställdes till 1 553 200 kr. Avtalets giltighetstid har sedermera för
längts till den 30 juni 1979. Under anslaget Främjande av ograduerade forskares
vetenskapliga verksamhet m. m. är innevarande budgetår ett belopp av 15 000 kr.
upptaget för Handelshögskolan i Stockholm. Medel för detta ändamål bör nästa
budgetår beräknas under förevarande anslag. Från anslaget bestrids kostnader
även för arvoden åt av Kungl. Maj:t utsedda ledamöter och suppleanter i handels
högskolans direktion samt åt revisor för granskning av handelshögskolans och handelshögskoleföreningens räkenskaper. Med hänsyn till vad jag här anfört finner
jag att anslaget för nästa budgetår bör föras upp med 1 578 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Bidrag till Handelshögskolan i Stockholm för budgetåret
1969/70 anvisa ett anslag av 1 578 000 kr.

E 29. Vissa kostnader för utbildningen vid filosofisk fakultet, m. m.
Med anledning av riksdagens beslut år 1965 angående utbyggnaden av univer
sitet och högskolor m. m. (prop. 141, SU 173, rskr 411) uppdrog Kungl. Maj:t
den 21 januari 1966 åt universitetskanslersämbetet att utreda och komma in med
förslag beträffande en fastare organisation av utbildningen fram till primär
examen vid de filosofiska fakulteterna. Vidare uppdrog Kungl. Maj:t den 14 april
och den 12 maj 1967 — med anledning av riksdagens beslut år 1967 angående
reformerad lärarutbildning (prop. 4, SU 51, rskr 143) — åt universitetskanslers
ämbetet att komma in med förslag beträffande bl. a. organisationen av den ämnesteoretiska utbildningen för adjunktstjänst i allmänna, tekniska och ekonomiska läro
ämnen samt förslag till bestämmelser om betygssättning och examination vid denna
utbildning. Universitetskanslersämbetet har den 15 oktober 1968 kommit in med
förslag i anledning av Kungl. Maj:ts förutnämnda uppdrag. Jag har för avsikt att
senare föreslå Kungl. Maj:t att lägga fram proposition i ämnet för 1969 års riksdag.
I avvaktan härpå bör under förevarande rubrik i riksstatförslaget föras upp ett pre
liminärt beräknat belopp av 2 500 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Vissa kost
nader för utbildning vid filosofisk fakultet, m. m. för budgetåret
1969/70 beräkna ett förslagsanslag av 2 500 000 kr.

E 30. Vissa kostnader för reformerad forskarutbildning m. m.
Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 5 juni 1963 tillkallade dåvarande
chefen för ecklesiastikdepartementet den 17 juni samma år sakkunniga för att
utreda frågan om forskarutbildningen och forskarkarriären m. m. De sakkunniga
Eb
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antog benämningen 1963 års forskarutredning. Med skrivelse den 10 november
1966 har utredningen lagt fram betänkandet Forskarutbildning och forskarkarriär
jämte bilagor (SOU 1966: 67—68). Som redan framgått avser departementschefen
att senare föreslå Kungl. Maj:t att lägga fram proposition i ämnet för 1969 års
riksdag. I avvaktan härpå bör under förevarande rubrik i riksstatförslaget föras
upp ett preliminärt beräknat belopp av 8 600 000 kr. Jag hemställer, att Kungl.
Maj:t föreslår riksdagen
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Vissa kost
nader för reformerad forskarutbildning m. m. för budgetåret
1969/70 beräkna ett förslagsanslag av 8 600 000 kr.
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Vissa högskolor m. m.

Vissa gemensamma frågor
Intagningskapaciteten vid eftergymnasiala utbildningslinjer utanför universitetssektorn har i stort sett fördubblats under perioden 1960/61—1967/68. Social
högskolorna hör till den grupp av läroanstalter som expanderat särskilt starkt. Vid
åtskilliga av de från universiteten fristående läroanstalterna är likväl konkurren
sen om de tillgängliga platserna mycket hård. Antalet inträdessökande vid social
högskolorna har innevarande läsår varit ca 6 000, medan antalet nybörjarplatser
är 1 020. Vid journalisthögskolorna har ca 1 700 sökande konkurrerat om 240
platser. Som framgått i det föregående har 1968 års utbildningsutredning (U 68)
fått i uppdrag bl. a. att föreslå nya riktlinjer för utbyggnaden av den eftergymna
siala utbildningen under en period efter början av 1970-talet. Beträffande vissa
utbildningslinjer prövar utredningen f. n. möjligheterna att redan nästa läsår öka
intagningskapaciteten. I sammanhanget bör nämnas att Kungl. Maj:t med anled
ning av en framställning från U 68 om ökad socionomutbildning medgett att —
utöver tidigare fastställd intagningskapacitet av sammanlagt 930 platser läsåret
1968/69 — totalt ytterligare 90 nybörjarplatser får anordnas vårterminen 1969,
av vilka 30 vid var och en av högskolorna i Stockholm, Göteborg och Umeå.
I såväl socionom- som journalistutbildningen ingår obligatorisk studiepraktik.
På grund av svårigheterna att få fram tillräckligt antal lämpliga praktikplatser är
det nödvändigt att tills vidare behålla nuvarande intagningsbegränsningar vid dessa
utbildningslinjer. Inom ramen för socionomutbildningen pågår f. n. försök med
särskilda praktikcentra, vid vilka praktikhandledaren svarar för utbildning av ett
flertal studerande samtidigt. Enligt vad jag erfarit har de resultat som hittills nåtts
vid praktikcentra varit övervägande positiva. Försöksverksamheten — som ge
nomförs i samarbete mellan kommunala myndigheter och socialhögskolorna —
bör enligt min mening successivt utvidgas. Med hänsyn till arbetsmarknadens
stora efterfrågan på personal med utbildning från socialhögskolornas sociala linje
finner jag — liksom bl. a. U 68 — det angeläget att intagningskapaciteten vid
högskolorna vidgas i första hand på denna linje. En sådan inriktning torde emel
lertid kräva att ett flertal nya praktikcentra anordnas inom den sociala sektorn.I
I prop. 1965: 155 (bil. 6 s. 55) tog dåvarande chefen för ecklesiastikdeparte
mentet upp vissa frågor som hänger samman med den obligatoriska studieprakti
ken för studerande vid socialhögskolorna. Mot bakgrund av att studiemedels
systemet omfattar även sådan studiepraktik som utgör en integrerad del av socio
nomutbildningen fann departementschefen att någon särskild ersättning inte borde
utgå till de studerande under studiepraktik. Departementschefen erinrade vidare om
att extra studiemedel kan utgå under sådan praktik, om synnerliga skäl för detta fö
religger. Även kommunförbunden hade — enligt departementschefen — konstateEc
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rat att studiepraktiken borde betraktas som utbildning under vilken de studerande
skall få bidrag till sina levnadskostnader av statliga studiemedel. Statsutskottet
framhöll i sitt av riksdagen godkända utlåtande (SU 187, rskr 436) över propositio1
nen angelägenheten av att enhetliga principer för ersättning vid praktiktjänstgöring
inom skilda utbildningsområden kommer till stånd. Socialhögskolornas student
kårers organisation har senare lagt fram förslag om förbättringar av studiepraktiken
och om ersättning till de studerande under praktiktiden. Över denna framställning
har samarbetsnämnden för socialhögskolorna avgett yttrande. Centrala studiehjälpsnämnden har därefter i oktober 1967 anmodats att — mot bakgrund av bl. a. riks
dagens ställningstagande i frågan — pröva de i ärendet framförda förslagen av stu
diesocial natur i ett vidare sammanhang.
Jag vill här nämna att Kungl. Maj:t den 6 juni 1968 meddelat bestämmelser
om att resekostnadsersättning och ersättning vid övernattning får utgå till studeran
de vid bl. a. social- och journalisthögskolorna vid resor som den studerande obliga
toriskt skall företa i samband med utbildningen (jfr prop. 1968: 1 bil. 10 s. 302).
Riksrevisionsverket har i anslutning härtill meddelat anvisningar, av vilka det fram
går bl. a. att traktamente kan utgå i vissa fall även under studiepraktik, om den stu
derande har kostnader för bostad på såväl den ordinarie studieorten som praktik
orten.
Centrala studiehjälpsnämnden har inom ramen för nyssnämnda uppdrag un
dersökt och i en promemoria redovisat de ekonomiska förhållandena under prak
tiktiden för studerande vid journalisthögskolorna. I anslutning härtill har Tid
ningarnas arbetsgivareförening rekommenderat sina medlemsföretag att ge prak
tikanter samma förmåner som de anställda i fråga om subventionerade måltider
och ersättningar för vissa taxiresor. Nämnden har vidare med anledning av här
berörda uppdrag företagit en rad undersökningar om de ekonomiska villkor som
f. n. gäller för praktikanter. Enligt vad jag erfarit kommer nämnden inom kort
att med utgångspunkt i dessa undersökningar lägga fram förslag till enhetliga
principer för studiefinansiering i samband med studiepraktik vid såväl gymnasiala
som eftergymnasiala utbildningslinjer. I avvaktan på detta förslag är jag inte be
redd att ta ställning till frågan om särskilda praktikantersättningar vid social- och
journalisthögskolorna. Jag vill emellertid här framhålla att det — mot bakgrund
av de erfarenheter som gjorts av praktikutbildningen vid berörda läroanstalter
och inför aktuella önskemål om betydande kapacitetsökningar vid utbildnings
linjer med inbyggd studiepraktik — kan bli nödvändigt att ompröva hela frågan
om praktikens omfattning, organisation och innehåll.
E 31. Socialhögskolorna
1967/68 Utgift .........
7 713 5901
1968/69 Anslag .... 10 062 0002
1969/70 Förslag ___
15 141 000
1 Anslagen Socialhögskolorna: Avlöningar, Socialhögskolorna: Omkostnader samt Vissa kost
nader vid socialhögskolorna.
2 Anslagen Socialhögskolorna: Avlöningar och Socialhögskolorna: Omkostnader.
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Förevarande förslagsanslag avses för socialhögskolorna i Stockholm, Göteborg,
Lund, Umeå och Örebro samt samarbetsnämnden för socialhögskolorna.
1968/69

Personal
Lärarpersonal .......................................................
Övrig personal .....................................................

Beräknad ändring 1969/70
Föredraganden
Styrelserna och
nämnden

59
54,5
113,5

+ 6
+ 14,5
+ 20,5

+6
+3

7 374 100
1 674 500

+ 1 425 000
+ 629 100

+ 1 307 000
+ 158 000

_

+ 2 177 300
+ 376 600
11 500
+
of.

+ 2 143 000
+ 276 000
10 000
+
of.

+9

Anm. Utöver de angivna tjänsterna har för
budgetåret 1968/69 anvisats medel för undervisningsarvoden (ca 2,1 milj. kr.) och för handledararvoden (ca 2,1 milj. kr.).
Anslag
Avlöningar till lärarpersonal ............................
Avlöningar till övrig personal............................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation. .
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70. .
Arvoden och särskilda ersättningar ...............
Sjukvård m. m...............................................
Reseersättningar
a) Reseersättningar till lärare och deltagare i
handledarkurser .............................................
b) Reseersättningar till studerande...................
c) Övriga reseersättningar ................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror ....................................
b) Bränsle, lyse och vatten ................................
c) Bokinköp m. m..........................................
d) Renhållning och städning ............................
e) Övriga expenser ...............................................
Publikationstryck .................................................

20 400
16 000
268 000
75 000
100 500

_
31 000
137 500
65 000
300 000
10 062 000

+
+
+

50 800
14 500
54 400

+1
+
+
+
+
+

050 000
2 000
33 000
16 300
86 500
20 000

+5 947 000

+
+
+

52 000
15 000
23 000

+ 1 050 000
9 000
+
30 000
+ 25 000
+ 41 000
of.
+5

079 000

Samarbetsnämndens anslagsframställningar
Med hänsyn till den rådande bristen på socionomer inom bl. a. socialvård och
kommunal förvaltning samt mot bakgrund av den kraftiga ökningen av antalet sö
kande till socialhögskolorna är det önskvärt att en utbyggnad av intagningskap aciteten kommer till stånd utöver tidigare framlagt program, som för läsåret 1969/70
tar upp sammanlagt 1 080 platser. Det största hindret för en snabbare ökning ut
gör bristen på praktikplatser. F. n. pågår emellertid — som redan framgått — viss
försöksverksamhet med praktikcentra. En förutsättning för fortsatt ökning av intagningskapaciteten är vidare väsentligt utökade resurser i fråga om konsulent- och
biträdespersonal. Önskemålen i dessa avseenden har därför givits hög prioritet.
De förslag till tjänster m. m. som läggs fram av samarbetsnämnden och de loka
la högskolestyrelserna innebär i korthet.
Samarbetsnämnden
1. Expeditionsvakt ( + 27 000 kr.).
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2. Ökad medelsanvisning till arvoden åt experter och tillfällig personal för den
centrala elevantagningen m. m. (+18 000 kr.).
3. Löneomräkning m.m. ( + 53 000 kr., varav för lönekostnadspålägg 46 000
kr.).
Högskolorna
1. 6 universitetslektorer i Uo 22:25 (Stockholm 2, Göteborg 2, Umeå 1 och Öre
bro 1) ( + 491 000 kr.).
2. 8 konsulenter (Stockholm 2, varav en från den 1 januari 1970, Göteborg 2,
Lund 1, Umeå 1 och Örebro 2) ( + 395 000 kr.).
3. Förste biblioteksassistent (Stockholm) ( + 54 000 kr.).
4. Ökad medelsanvisning för arvoden till praktikhandledare ( + 454 000 kr.).
5. Ökad medelsanvisning till avlöning av vissa lärare ( + 263 000 kr.) samt till
assistenttimmar för allmänt institutionsarbete i samband med undervisningen
( + 75 000 kr.).
6. Medel till arvoden för undervisning i yrkesorientering ( + 28 000 kr.).
7. Medel för datainsamling genom studerande i samband med uppsatsarbete
( + 31 000 kr.).
8. Ökad medelsanvisning till avlöning av vaktmästar- och biträdespersonal
(+171 000 kr.) samt för arvoden till tentamensvakter ( + 5 000 kr.).
9. Löne- och prisomräkning m. m. ( + 3 647 000 kr., varav för lönekostnadspå
lägg och lokalhyror 3 181 000 kr.).
I särskild skrivelse har U 68 föreslagit en ökning av intagningskapaciteten vid
socialhögskolan i Örebro med 30 platser höstterminen 1969 och därjämte 30
platser vårterminen 1970 utöver vad som hittills planerats.
Föredraganden
Jag vill först erinra om vad jag i det föregående anfört vid min anmälan av vissa
gemensamma frågor rörande vissa högskolor m. m. samt — beträffande förslag
om professur i socialpolitik — vid min anmälan av avlöningsanslaget till lärar
personal vid de samhällsvetenskapliga fakulteterna m. m.
Samarbetsnämnden och U 68 har föreslagit att intagningskapaciteten vid social
högskolorna skall ökas även nästa budgetår med hänsyn till den stora efterfrågan
på socialt utbildad arbetskraft. Jag delar denna uppfattning och räknar med en
ökning av antalet nybörjarplatser med 120 — 30 i Stockholm, 30 i Göteborg och
60 i Örebro — till sammanlagt 1 140 under nästa läsår.
De senaste årens intagningsökningar medför behov av förstärkta lärarresurser.
Vid min medelsberäkning har jag utgått från att följande ordinarie universitetslektorat bör inrättas den 1 juli 1969.
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Socialhögskola

Ämne

Stockholm

Psykologi
Rättskunskap, särskilt förvaltningsrätt

Göteborg

Psykologi
Kommunal ekonomi och planering

Umeå

Psykologi

Örebro

Rättskunskap, särskilt förvaltningsrätt
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I sammanhanget bör anmälas att Kungl. Maj:t beslutat inrätta ett ordinarie universitetslektorat i samhällsekonomi med socialpolitik vid socialhögskolan i Örebro
den 1 september 1968.
Beträffande lärarpersonalen i övrigt räknar jag för nästa budgetår med ökningar
utöver löneomräkning och lönekostnadspålägg för den befintliga organisationen
av medelsanvisningarna till undervisnings- och examinationsarvoden åt timarvo
derad lärarpersonal m. m. med 153 000 kr., till assistenttimmar för allmänt in
stitutionsarbete i samband med undervisningen med 46 000 kr., till arvoden åt
lärare vid handledarkurser med 23 000 kr. och till arvoden åt praktikhandledare
med 485 000 kr. Vid beräkningen av sistnämnda belopp har hänsyn tagits även
till behovet av medel för motsvarande ändamål vid Svenska diakonsällskapets
sociala utbildningsverksamhet.
Arbetet med information, studierådgivning och studiepraktik m. m. ökar i takt
med det växande studerandeantalet. Med hänsyn härtill beräknar jag medel för
ytterligare fyra tjänster som konsulent, av vilka en vid vardera av högskolorna
i Stockholm och Göteborg samt två vid högskolan i Örebro. En av de båda sist
nämnda tjänsterna avses komma till den 1 januari 1970. För arvoden till experter
och tillfällig personal vid samarbetsnämnden, för ersättningar åt extra vaktmästaroch biträdeshjälp vid högskolorna samt för arvoden till tentamensvakter tar jag
upp 89 000 kr. utöver löneomräkning och lönekostnadspålägg för den befintliga
organisationen. Vidare räknar jag med en höjning av medelsanvisningen till ar
voden och särskilda ersättningar med 10 000 kr.
I det föregående har jag vid min behandling av avlöningsanslaget till de veten
skapliga biblioteken under berörda bibliotek räknat medel för biblioteksservice åt
socialhögskolorna. Sålunda har under sistnämnda anslag medel beräknats även för
nuvarande socialvetenskapliga biblioteket i Stockholm. Detta innebär att medels
behovet under förevarande anslag för avlöning av bibliotekspersonal, sammanlagt
147 000 kr., faller bort. Vidare har jag vid min medelsberäkning under anslaget till
bokinköp m. m. vid de vetenskapliga biblioteken tagit upp medel för bokinköp vid
socialvetenskapliga biblioteket i Stockholm i den del verksamheten hänför sig till
universitetet. Därigenom minskar medelsbehovet under förevarande anslag med
40 000 kr.
För bränsle, lyse och vatten samt för renhållning och städning beräknar jag för
nästa budgetår medel under förevarande anslag även vid socialhögskolan i Stock12 — Bihang till riksdagens protokoll 1969.

1 saml.

Nr 1 Bil. 10
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354

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 10: Utbildningsdepartementet

holm. Kostnaderna för dessa ändamål belastar innevarande budgetår förslagsan
slaget Universiteten och vissa högskolor: Omkostnader.
Med hänvisning till anslagssammanställningen beräknar jag anslaget till
(10 062 000 + 5 079 000=) 15 141 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Socialhögskolorna för budgetåret 1969/70 anvisa ett
förslagsanslag av 15 141 000 kr.
E 32. Fortbildning av socionomer, journalister m. m.
1967/68 Utgift .............
1968/69 Anslag .............
1969/70 Förslag ...........

77 8021
90 0001
128 000

Reservation ........................

51 9811

1 Anslaget Fortbildning av socionomer m. m.

Av reservationsanslaget till fortbildning av socionomer m. m. får för innevarande
budgetår disponeras högst 68 000 kr. för anordnande av en mentalhygienisk kurs
vid socialhögskolan i Stockholm samt högst 10 000 kr. till stipendier och resekostnadsbidrag till deltagare i kursen.
Samarbetsnämnden för socialhögskolorna
1. Medelsanvisningen till den mentalhygieniska kursen i Stockholm bör räknas
upp med sammanlagt 21 000 kr. med hänsyn till lönekostnadspålägg (15 000 kr.),
höjda lärararvoden (3 000 kr.) och ökat behov av stipendier (3 000 kr.).
2. Medel till en mentalhygienisk kurs av samma omfattning som den befintliga
bör ställas till förfogande för socialhögskolan i Lund ( + 99 000 kr.).
Samarbetsnämnden för journalisthögskolorna
Sedan år 1962 har fortbildningskurser för journalister anordnats av Stiftelsen
Pressinstitutet i nära samarbete med journalisthögskolorna i Stockholm och Göte
borg. Kraven på fortbildningsverksamhet har under de senaste åren kraftigt ökat.
Med hänsyn härtill bör av statsmedel nästa budgetår anvisas ett anslag av 50 000
kr. för ifrågavarande ändamål.
Föredraganden
Benämningen på det nuvarande reservationsanslaget till fortbildning av sociono
mer m. m. bör fr. o. m. nästa budgetår ändras till Fortbildning av socionomer, jour
nalister m. m. Detta bör emellertid inte medföra att anslaget skall behandlas som
ett nytt reservationsanslag.
Grundutbildningen av journalister har under 1960-talet successivt förstärkts,
senast genom statsmakternas beslut år 1967 (prop. 43, SU 86, rskr 199). I samband
därmed har behovet av fortbildning av yrkesverksamma journalister blivit alltmer
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påtagligt. Detta gäller inte minst dem som saknat möjlighet att få kvalificerad
grundutbildning. I skilda sammanhang har framhållits att ansvaret för fortbildning
av journalister till betydande del bör vila på samhället. Jag delar denna uppfatt
ning och beräknar under förevarande anslag 20 000 kr. för detta ändamål.
1 övrigt räknar jag under detta anslag endast med förändringar av automatisk
natur (+18 000 kr.). Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Fortbildning av socionomer, journalister m. m. för bud
getåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 128 000 kr.

E 33. Bidrag till Svenska diakonsällskapets sociala utbildningsverksamhet
1967/68 Utgift ...............
1968/69 Anslag...............
1969/70 Förslag .............

275 000
294 000
311000

Från anslaget bestrids utgifter för utbildningsverksamheten vid sköndalsinstitutets sociala linje.
Direktionen för Svenska diakonsällskapet
Bidraget bör för nästa budgetår beräknas med hänsyn till dels ökade lärarkostnader, dels kostnader för arvoden till praktikhandledare. Det bör höjas med
i runt tal 53 000 kr.
Föredraganden
Statsutskottet framhöll år 1967 (SU 139) med anledning av motioner om av
veckling av statsbidraget till Svenska diakonsällskapets sociala utbildningsverksam
het (I: 135 och II: 174), att det i rådande läge inte skulle vara tillrådligt att vidta
några åtgärder som kunde leda till en minskning av den befintliga organisationen
för utbildning av personal inom social verksamhet. Vad sålunda anförts av ut
skottet godkändes av riksdagen (rskr 337). Med hänsyn till den rådande bristen på
sådan arbetskraft anser jag att det f. n. inte finns anledning att ompröva frågan om
bidrag till den sociala utbildningsverksamheten vid sköndalsinstitutet. Som fram
gått av min redogörelse i det föregående pågår emellertid en kraftig utbyggnad av
socialhögskolornas intagningskapacitet.
I fråga om arvoden till praktikhandledare vill jag hänvisa till vad jag förut an
fört vid min anmälan av anslaget till socialhögskolorna.
Förevarande anslag bör nästa budgetår höjas med 17 000 kr. Jag hemställer,
att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Bidrag till Svenska diakonsällskapets sociala utbildnings
verksamhet för budgetåret 1969/70 anvisa ett anslag av 311 000
kr.
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E 34. Journalisthögskolorna
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag .........

1 537 2211
2 275 0001
4 184 000

1 Anslagen Journalisthögskolorna: Avlöningar och Journalisthögskolorna: Omkostnader.

Förevarande förslagsanslag avses för journalisthögskolorna i Stockholm och
Göteborg samt samarbetsnämnden för journalisthögskolorna.
1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Föredraganden
Styrelserna
och nämnden

Personal
14
11
25

of.

of.

+ 4,5

+1

+ 4,5

+1

1 060 800
348 100

+ 562 800
+ 167 800

+ 504 000
+ 52 000

20 100
2 200

+ 351 300
+ 163 100
of.
of.

+ 351 000
+ 101 000
of.
of.

62 500
25 200

18 000
+
+ 247 100
+ 20 800

+
+
+

6 300
24 000
125 800

+ 680 000
of.
16 000
+
+ 40 500

+ 680 000
of.
4 000
+
15 000

278 000
232 000
90 000

+ 152 800
+ 72 000
+ 50 000

+
+
+

275 000

+2 542 200

-j-1909 000

Lärarpersonal .......................................................
Övrig personal .....................................................
Anm. Utöver de angivna tjänsterna har för
budgetåret 1968/69 anvisats medel för undervisningsarvoden m. m. (ca 0,4 milj. kr.).
Anslag
Avlöningar till lärarpersonal ..............................
Avlöningar till övrig personal .........................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation..
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70. .
Arvoden och särskilda ersättningar ...............
Sjukvård ................................................................
Reseersättningar
a) Reseersättningar till lärare och deltagare i
handledarkurser .............................................
b) Reseersättningar till studerande...................
c) Övriga reseersättningar ................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror ....................................
b) Bränsle, lyse och vatten..................................
c) Bokinköp m. m..................................................
d) Övriga expenser .............................................

_

därav engångsutgift ......................................................

Övningar
a) Tidningar .........................................................
b) Radio-TV .......................................................
Psykotekniska prov .............................................
2

18 000
3 000
9 000

+9 000

86 000
66 000
50 000

Samarbetsnämnden för journalisthögskolorna
Vid utgången av budgetåret 1968/69 kommer 1967 års beslut om ökad utbild
ning av journalister m. m. (prop. 43, SU 86, rskr 199) att vara helt genom
fört. Förajupningsstudier kommer därefter att äga rum vid högskolorna både höstoch vårtermin.
Samarbetsnämnden upprepar även inför nästa budgetår kravet på medel för ar
voden till praktikhandledare. Nämnden framhåller att arvodering av praktikhand
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ledare är en förutsättning för att praktikutbildningen skall kunna genomföras på
tillfredsställande sätt.
De förslag till tjänster m. m. som läggs fram av samarbetsnämnden och de lokala
högskolestyrelserna innebär i korthet.
Samarbetsnämnden
1. Ökad medelsanvisning till arvoden åt experter och tillfällig personal för bl. a.
den centrala elevantagningen (+15 000 kr.).
2. Löneomräkning m. m. ( + 22 000 kr., varav för lönekostnadspålägg 17 000
kr.).
Högskolorna
1. Samma lön och tjänsteställning för lektorerna i praktiska ämnen som för
universitetslektorerna ( + 70 000 kr.).
2. 2 konsulenter (Stockholm 1 och Göteborg 1) (+107 000 kr.).
3. 2 förste biblioteksassistenter med halvtidstjänstgöring (Stockholm 1 och Göte
borg 1) ( + 31 000 kr.).
4. Medels anvisning för arvoden till praktikhandledare ( + 314 000 kr.).
5. Ökad medelsanvisning till avlöning åt vissa lärare (+111 000 kr.) samt till
assistenttimmar för allmänt institutionsarbete i samband med undervisningen
( + 74 000 kr.).
6. Ökad medelsanvisning till ersättningar åt extra vaktmästar- och biträdespersonal ( + 37 000 kr.) samt för arvoden till tentamensvakter ( + 2 000 kr.).
7. Bortfall av medelsanvisning för arvoden till redogörare vid anslutning av
journalisthögskolorna till central kameral myndighet (—11 000 kr.).
8. Löne- och prisomräkning m. m. (+1 226 000 kr., varav för lönekostnadspå
lägg och lokalhyror 1 014 000 kr.).

Föredraganden
Jag vill först erinra om vad jag i det föregående anfört vid min anmälan av vissa
gemensamma frågor rörande vissa högskolor m. m.
Vid journalisthögskolorna kommer fr. o. m. nästa läsår fördjupningsstudier en
ligt den nya tvååriga studiegången att bedrivas under både höst- och vårtermin (jfr
prop. 1967: 43 s. 25). Detta medför ökat behov av medel för avlöning av lärare.
Jag räknar för nästa budgetår med ökningar — utöver löneomräkning och löne
kostnadspålägg för den befintliga organisationen -—- av medelsanvisningarna till
undervisnings- och examinationsarvoden åt timarvoderad lärarpersonal m. m. med
103 000 kr., till assistenttimmar för allmänt institutionsarbete i samband med un
dervisningen med 74 000 kr. samt till arvoden åt lärare vid handledarkurser med
8 000 kr.
Ec
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I den nya studieordningen ingår obligatorisk studiepraktik, som f. n. omfattar
fyra månader. Samarbetsnämnden har — med utgångspunkt i ett av riksdagen
godkänt uttalande av statsutskottet år 1968 (SU 41 s. 19, rskr 114) — utarbetat
program avseende praktikens innehåll och utformning. Liksom nämnden anser jag
att en förutsättning för att studiepraktiken skall kunna fast inordnas i journalist
utbildningen är att de studerande ges kvalificerad handledning på praktikinstitu
tionerna av särskilt utvald personal. För den kontinuerliga allmänt yrkesinriktade
handledningen krävs betydande insatser utanför det ordinarie arbetet och ett per
sonligt ansvar av handledaren. Det ingår sålunda i dennes uppgifter bl. a. att be
tygsätta praktikantens arbetsprestationer. Mot denna bakgrund finner jag att hand
ledare av praktikanter från journalisthögskolorna bör erhålla särskilt arvode. I min
anslagsberäkning för nästa budgetår tar jag upp medel för detta ändamål.
I övrigt beräknar jag medel för bl. a. en tjänst som förste biblioteksassistent med
heltidstjänstgöring vid vardera högskolan i stället för nuvarande tjänster med halv
tidstjänstgöring. Vid min medelsberäkning tar jag vidare upp ytterligare 6 000 kr.
för arvoden till experter och tillfällig personal vid samarbetsnämnden samt 2 000 kr.
för arvoden till tentamensvakter.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till (2 275 000 +
1 909 000 = ) 4 184 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Journalisthögskolorna för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 4 184 000 kr.

E 35. Nordiska afrikainstitutet: Förvaltningskostnader
1967/68 Utgift ...............
1968/69 Anslag.............
1969/70 Förslag ...........

301 6191
329 0001
469 000

1 Anslagen Nordiska afrikainstitutet: Avlöningar och Nordiska afrikainstitutet: Omkostnader.

Nordiska afrikainstitutet, som är förlagt till Uppsala, kom till genom statsmak
ternas beslut år 1962 (prop. 100, SU 135, rskr 313). Institutet har till uppgift att
i Norden främja studiet av afrikanska förhållanden samt verka för den interna
tionella biståndsverksamheten i vad denna berör Afrika. Det åligger institutet sär
skilt att främja utbildning av personal för biståndsverksamhet i Afrika, att sprida
information rörande Afrika och aktuella afrikanska förhållanden, att vara dokumentationscentrum för afrikaforskningen samt främja vetenskaplig forskning och
undervisning om Afrika. Kungl. Maj:t har den 29 juni 1964 meddelat instruktion
för institutet.
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.

Personal
Handläggande personal ......................................
Övrig personal.......................................................
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Beräknad ändring 1969/70
Styrelsen
Föredraganden

3
5

_|_i
0f.

0f
of’

8

+1

of.

Anm. Härutöver finns för institutet en tjänst inom vardera gruppen inrättad vid Uppsala uni
versitetsbibliotek.
Anslag
Avlöningar till tjänstemän ..............................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation.
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70.
Arvoden och särskilda ersättningar.................
Sjukvård m. m.........................................
Reseersättningar ..........................................
därav utomnordiska tjänsteresor .......................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror .......................
b) Renhållning och städning .....................
c) Telefonavgifter ..............................................
d) Övriga expenser ............................................
Publikationstryck ................................................

240 500

+ 65 500

+ 19 000
+ 58 000

1 500
1 000
21 000

+ 58 000
+ 11000
+
500
of.
+ 14 000

14 000

+6 000

—
6 000
9 000
14 000
36 000
329 000

+ 50 000
+ 2 000
of.
+ 7 000
+ 4 000
+ 212 000

+

of.
of.
of.
4 000
of.

+ 50 000
+ 2 000
+

of.
7 000
of.

+ 140 000

Styrelsen för nordiska afrikainstitutet
1. Löne- och prisomräkning m. m. (+ 125 000 kr., varav för lönekostnadspålägg
och lokalhyror + 108 000 kr.).
2. Med hänsyn till att verksamheten vid institutet fortsätter att expandera behö
ver personalen förstärkas med en forskarassistent ( + 59 000 kr.) samt ett biblioteksbiträde, den senare tjänsten vid Uppsala universitetsbibliotek.
Föredraganden
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att till Nordiska afrikainstitutet: Förvaltningskostnader för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 469 000 kr.
E 36. Nordiska afrikainstitutet: Bokinköp, gästföreläsningar m. m.
1967/68 Utgift ...............
1968/69 Anslag...............
1969/70 Förslag .............

169 890
124 000
131 000

Reservation

1968/69

1. Bokinköp och bokbindning .........................
2. Gästföreläsningar m. m.
a) Nordiska och utländska gästföreläsare. .
b) Seminarium med utländska deltagare ..
c) Nordiska seminarier för personer som
yrkesmässigt sysslar med afrikanska pro
blem ...........................................................
3. Resestipendier .................................................

........................

45 000

Beräknad ändring 1969/70
Styrelsen
Föredraganden

35 000

+ 10 000

+ 4 000

17 000
15 000

+ 3 000
+ 10 000

+ 2 000
of.

7 000
50 000

+ 1000
+ 30 000

+ 1 000
of.

124 000

+ 54 000

+ 7 000
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Föredraganden
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att till Nordiska afrikainstitutet: Bokinköp, gästföreläsningar
m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av
131 000 kr.

E 37. Ibero-amerikanska institutet i Stockholm
Ibero-amerikanska institutet i Stockholm är f. n. knutet till Handelshögskolan.
Universitetskanslersämbetet har lagt fram förslag om att institutet skall föras över
till Stockholms universitet. Som redan framgått avser jag att senare föreslå Kungl.
Maj:t att lägga fram proposition om institutets organisation, ställning m. m. för
1969 års riksdag. I avvaktan härpå bör under förevarande rubrik i riksstatförslaget
föras upp ett preliminärt belopp av 1 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t före
slår riksdagen
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Iberoamerikanska institutet i Stockholm för budgetåret 1969/70 be
räkna ett förslagsanslag av 1 000 kr.

E 38. Vissa kurser för utländska studerande
1967/68 Utgift ............. 335 0001
1968/69 Anslag ............. 712 000
1969/70 Förslag ........... 1 170 000
1 Anslaget Bidrag till den internationella engelskspråkiga kursverksamheten vid Stockholms
universitet.

Från förevarande förslagsanslag utgår bidrag till styrelsen för the Stockholm
University Institute for English-Speaking Students för anordnande vid universitetet
i Stockholm av internationell engelskspråkig undervisning i samhällsvetenskap
liga ämnen. Bestämmelser härom har meddelats av Kungl. Maj:t den 29 juni
1966. Från anslaget bestrids även kostnader för kurser i svenska språket för icke
svensktalande studerande m. fl. Sistnämnda undervisning står under universitetskanslersämbetets överinseende och meddelas vid universiteten i Uppsala, Lund,
Göteborg och Stockholm. Kungl. Maj:t har beträffande dessa kurser meddelat be
stämmelser den 28 juni 1968.
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Internationell engelskspråkig kursverksam
het för utländska studerande:
Undervisningsarvoden m. m...........................
Lönekostnadspålägg för befintlig organisation ....................................................................
Kurser i svenska för icke svensktalande
studerande m. fl.:
Undervisningsarvoden m. m...........................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation .............................................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 .....................................................
Förbrukningsmateriel ....................................

182 000
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Beräknad ändring 1969/70
UniversitetskansFöredraganden
lersämbetet

+

7 000

+

7 000

+ 43 000

+ 43 000

+ 254 000

+ 208 000

+ 119 000

+ 135 000

30 000

+ 54 000
+ 15 000

+ 28 000
+ 37 000

712 000

+492 000

+ 458 000

500 000

Univ ersitetskanslersämb etet
1. Löneomräkning m. m. (+188 000 kr., varav för lönekostnadspålägg
162 000 kr.).
2. Med hänsyn till att efterfrågan på undervisning i svenska språket växer snabbt
bör för ändamålet anvisas ytterligare medel till undervisningsarvoden, administra
tion och förbrukningsmateriel m. m. (+ 304 000 kr.).
Statens avtalsverk har på uppdrag av chefen för utbildningsdepartementet för
handlat med Sveriges akademikers centralorganisation om undervisningsarvoden
och föreståndararvoden vid ifrågavarande kurser i svenska språket. Avtal har träf
fats under förbehåll om Kungl. Maj:ts godkännande. Kungl. Maj:t har överlämnat
avtalet till riksdagens lönedelegation och denna har på riksdagens vägnar godkänt
innehållet i avtalet. Genom beslut den 13 december 1968 har Kungl. Maj:t godkänt
avtalet.
Föredraganden
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att till Vissa kurser för utländska studerande för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 1 170 000 kr.

12* — Bihang till riksdagens protokoll 1969.

1 samt. Nr 1 Bil. 10
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d) Gemensamt för universitet och högskolor

E 39. Ersättning åt vissa opponenter vid disputationer
1967/68 Utgift.................
1968/69 Anslag...............
1969/70 Förslag .............

341 869
300 000
300 000

Från detta förslagsanslag bestrids kostnader för ersättning åt vissa opponenter
vid disputationer inom de läroanstalter, för vilka universitetskanslersämbetet är
central förvaltningsmyndighet. För anslaget gäller föreskrifterna i Kungl. Maj:ts
beslut den 2 juni 1961 (ändrat den 4 juni 1964) samt i Kungl. Maj:ts cirkulär
den 9 juni 1967 ang. arvoden m. m. för vissa uppdrag (ändrat den 28 juni 1968).
Universitetskanslersämbetet
Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp.
Föredraganden
Jag biträder universitetskanslersämbetets förslag. Jag hemställer, att Kungl.
Maj:t föreslår riksdagen
att till Ersättning åt vissa opponenter vid disputationer för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 300 000 kr.

E 40. Ersättning åt sakkunniga i befordringsärenden
1967/68 Utgift .............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag...........

1 730 859
1 800 000
1 800 000

Från detta förslagsanslag bestrids kostnader i samband med sakkunnigförfa
rande vid tillsättande av dels högre tjänster vid universiteten m. fl. läroanstalter,
dels — såvitt gäller forskningsråden inom utbildningsdepartementets verksamhets
område — särskilda forskartjänster samt tjänster som professor, laborator och
forskningsläkare vid forskargrupper, dels ock vissa tjänster vid undervisningssjukhusen. För anslaget gäller föreskrifterna i Kungl. Maj:ts beslut den 2 juni 1961
(senast ändrat den 4 juni 1964) samt i Kungl. Maj:ts cirkulär den 9 juni 1967 ang.
arvoden m. m. för vissa uppdrag (ändrat den 28 juni 1968).
Universitetskanslersämbetet
Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp.
Ed

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 10: Utbildningsdepartementet

363

Föredraganden
Jag biträder universitetskanslersämbetets förslag. Jag hemställer, att Kungl.
Maj:t föreslår riksdagen
att till Ersättning åt sakkunniga i befordringsärenden för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 1 800 000 kr.

E 41. Gästföreläsningar
1967/68 Utgift.................
1968/69 Anslag...............
1969/70 Förslag .............

381 426
369 000
369 000

Reservation........................

377 480

Bestämmelser för detta reservationsanslag har meddelats av Kungl. Maj:t den 9
juni 1967.
1968/69

1.
2.
3.
4.

Inbjudan av gästföreläsare .....................
Inbjudan av gästprofessorer...................
Nordiska docentstipendier ...............
Anordnande av nordiskt-akademiskt lärar
utbyte ............................

75 000
169 000
124 000

Beräknad ändring 1969/70
UniversitetsFöredraganden
kanslersämbetet

+ 25 000
+ 50 000
+ 25 000 •

1 000

or.

369 000

+ 100 000

of.

of.

Föredraganden
Med beaktande av reservationen på anslaget förordar jag att detta för nästa
budgetår förs upp med oförändrat belopp. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t före
slår riksdagen
att till Gästföreläsningar för budgetåret 1969/70 anvisa ett
reservationsanslag av 369 000 kr.

E 42. Provisoriska åtgärder för forskarutbildning, forskarhandledning m. in.
E 43. Stipendier för främjande av högre vetenskapliga studier
I det föregående har jag under Vissa kostnader för reformerad forskarutbildning
m. m. anmält att departementschefen har för avsikt att senare föreslå Kungl. Maj:t
att för 1969 års riksdag lägga fram proposition angående reformerad forskarutbild
ning m. m. I avvaktan härpå bör förevarande båda anslag föras upp med prelimi
nära belopp. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budget
året 1969/70 beräkna
a) till Provisoriska åtgärder för forskarutbildning, forskarhand
ledning m. m. ett anslag av 2 300 000 kr.,
b) till Stipendier för främjande av högre vetenskapliga studier
ett reservationsanslag av 8 186 000 kr.
Ed
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E 44. Bidrag till tryckning av doktorsavhandlingar
1967/68 Utgift .............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag...........

2 079 314
1 500 000
1 600 000

Från detta förslagsanslag utgår bidrag till tryckning av vetenskapliga avhand
lingar. Bidragsbestämmelserna återfinns i kungörelsen den 25 mars 1960 (nr 52)
om statsbidrag till kostnader för vissa vetenskapliga avhandlingar (ändrad 1965:
299).
Statens medicinska forskningsråd och styrelsen för teknisk utveckling
Anslaget bör ökas med sammanlagt 100 000 kr.
Föredraganden
Med hänsyn till anslagsbelastningen förordar jag att anslaget höjs med 100 000
kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Bidrag till tryckning av doktorsavhandlingar för budget
året 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 1 600 000 kr.

E 45. Pedagogiskt utvecklingsarbete m. in. vid universitet och högskolor
1967/68 Utgift .............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag...........

964 466
1 015 000
2 877 000

Reservation ....................

1968/69

1. Produktion av kurslitteratur .......................
2. Pedagogiskt utvecklingsarbete m. m..............
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

125 000
889 000

3. Pedagogisk service ........................................
a) Arbetsenhet vid universitetskanslersämbetet
b) Lokala serviceenheter ..........................................

4. Till Kungl. Maj:ts disposition.......................
5. Löneomräkning .............................................
6. Lönekostnadspålägg
....................................
a) Beräknat belopp för befintlig organisation
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70

135 000
2 270 000

135 000

2 326 000

350 000
—

667 000

1 000

1 000
25 000

25 000

161 000
331 000

161 000
230 000

—

_
1 015 000

Ed

Beräknad medelsanvisning 1969/70
Departements
Universitets
chefen
kanslersämbetet

425 000
150 000
360 000
300 000
360 000
125 000
200 000

Mål, prov och evalvering ......................................
Pedagogiska förutsättningsanalyser m. m..........
Totala utbildningsteknologiska analyser m. m.
Språklaboratorier
..................................................
Programmerat material ..........................................
Inköp av film m. m.................................................
Studieteknisk orientering ......................................
Pedagogisk utbildning av akademiska lärare
m. fl...............................................................................

1 017 841

267 000
400 000
—

3 590 000

2 877 000

( + 2 575 000)

(+1 862 000)
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Universitetskanslersämbetet
I anslagsframställningarna för de senaste budgetåren har universitetskanslersämbetet starkt understrukit behovet av en ökad satsning på pedagogiskt forskningsoch utvecklingsarbete. Både i andra länder och, särskilt vad gäller den obligatoriska
skolan, i Sverige har detta område under 1960-talet genomgått en kraftig expansion.
Fortfarande råder enligt ämbetet en allvarlig eftersläpning inom området för
universitetspedagogiskt forsknings- och utvecklingsarbete i Sverige. Detta arbete
var länge koncentrerat på forskning om elevernas förutsättningar för viss utbild
ning men har efterhand vidgats och under senare tid allt mera inriktats mot själva
inlärningsprocessen. I högre grad än tidigare är man nu även inställd på att över
gripande syssla med hela utbildningssystem och att därvid åstadkomma s. k. totala
utbildningsteknologiska analyser.
Även målfrågorna kräver betydande insatser i fortsättningen. De övergripande
målen för utbildningssystemen bör ständigt undersökas och prövas bl. a. utifrån
den långsiktiga samhällsplaneringens krav.
Ämbetet framhåller att kompetensutredningens förslag kan komma att innebära
förändrad rekrytering till universitetsstudier. Dessa ändringar tillsammans med
effekterna av det nya gymnasiet nödvändiggör fortsatta insatser då det gäller förutsättningsproblemen.
Ett reformerat utbildningssystem vid de filosofiska fakulteterna synes innebära
bl. a. en avsevärt förändrad studiesituation, vars konsekvenser måste följas upp
genom forskning.
Utvecklingen medför nya och allt starkare krav på service i olika avseenden till
såväl studerande som lärare. De studerande behöver en väsentligt utökad studie
rådgivning och lärarna behöver stöd av en effektiv och adekvat pedagogisk ut
bildning.
I det följande redogörs i korthet för de enskilda förslagen till pedagogiskt utveck
lingsarbete.
1. Medel bör beräknas för produktion av kurslitteratur, produktion och distri
bution av material inom språklaboratorieområdet samt programmerat inlärningsmaterial.
En bevakningsorganisation för kurslitteratur m. m. bör vidare inrättas. I detta
syfte föreslås en läromedelsnämnd med en heltidsanställd sekreterare vid universitetskanslersämbetet och särskilda sekreterartjänster vid förvaltningarna vid univer
siteten.
Det centrala organet avses få till uppgift bl. a. att bereda framställningar om
anslag för produktion av kurslitteratur, ansvara för kurslitteraturfrågor som rör
flera läroanstalter och ge riktlinjer för de lokala organens verksamhet.
Arbetsuppgifterna på lokal nivå bör, enligt ämbetet, främst bestå i att bevaka
kurslitteratursituationen vid läroanstalterna och verka för nyproduktion och om
tryck av kurslitteratur samt att lämna information i kurslitteraturfrågor till bok
handlare, bibliotek, förlag m. fl.
Ed
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2a. Problem som rör mål, prov och evalvering avses bli föremål för flera under
sökningar. Bland dessa undersökningar kan nämnas projekt som avser målsättning,
undervisning och prov i engelska, franska och tyska, försök med centrala prov i
matematik samt försök med systematiserad undervisningsvärdering.
2b. Pedagogiska förutsättningsanalyser, dvs. forskning om intelligens, intresse,
attityder och övriga personlighetsvariabler i relation till utbildningen, utförs bl. a.
inom ett projekt, som syftar till att kartlägga de studerandes studievanor och arbets
börda vid en sektion vid Chalmers tekniska högskola. På basis av de resultat som
kommer fram vid denna undersökning räknar ämbetet med att åtgärder skall
kunna föreslås som kan leda till att utbildningsresurserna utnyttjas på ett effekti
vare och mer ekonomiskt sätt än som nu är fallet.
2c. Som led i en total utbildningsteknologisk analys av ett antal studielinjer bör
tillkomma försök med läromedelspaket, sammansatta av t. ex. programmerat mate
rial, ljudbildband, televisionsprogram, film och lärarledd undervisning i skilda for
mer. Ett modellprojekt planeras inom ämnet pedagogik.
2d. I försöksverksamheten med språklaboratorier deltar samtliga engelska,
franska och tyska institutioner (motsv.) vid universiteten samt de slaviska insti
tutionerna (motsv.) vid universiteten i Uppsala, Göteborg och Stockholm. Under
budgetåret 1969/70 kommer ett relativt stort antal program att finnas färdiga
för användning i reguljär undervisning. Enligt ämbetet erfordras medel för fortsatt
metod- och materialutveckling samt produktion och distribution av färdiga pro
dukter.
2e. Under vårterminen 1968 har färdigställts programmerat undervisningsmate
rial inom ämnet nationalekonomi (nationalräkenskap) vid handelshögskolan i Gö
teborg samt inom ämnet fysiologi (njurfysiologi). Undervisningsprogram för del
studiekursen i statistik för pedagoger, psykologer och sociologer är under utarbe
tande. Ytterligare sjutton projekt har satts i gång eller planlagts för de närmaste
budgetåren. Vidare är försök med datamaskinförmedlad utbildning aktuella.
2f. Ämbetet har i särskild framställning avseende verksamheten under budgetåret
1968/69 begärt medel för inköp av filmkopior och produktion av film. I denna
framställning påpekar ämbetet att efterfrågan på undervisningsfilm har ökat. För
att möta denna efterfrågan är inköp av kopior av utländska undervisningsfilmer
som regel ekonomiskt mer fördelaktigt än egen produktion. En viss egen produktion
är dock nödvändig. Ämbetet förordar en fortsatt utveckling av verksamheten under
budgetåret 1969/70.
2g. Nyinskrivna studerande bör få tillgång till allmän studieteknisk orientering
utöver den som meddelas inom ramen för ordinarie undervisning. Vidare erfordras
medel för förproducerat material för användning vid denna orientering.
2h. Kurser i universitetspedagogik har anordnats främst för lärare med ingen
eller obetydlig undervisningsvana. Kurser av denna typ liksom kurser för mer
erfarna lärare, företrädesvis sådana som sysslar med utbildningsplanering på in
stitutionsnivå bör äga rum under läsåret 1969/70. I samråd med skolöverstyrelsen
planeras s. k. produktutvecklarkurser, i första hand avsedda för ämnesexperter
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engagerade i olika projekt rörande utveckling av läromedel. Vidare planeras fort
bildningskurser på olika nivåer samt kurser för teknisk personal.
3 a. En central arbetsenhet för pedagogiskt forsknings- och utvecklingsarbete bör
inrättas. Administrativt och anslagsmässigt bör denna inordnas i universitetskanslersämbetets ordinarie organisation. Den centrala enheten avses svara för bl. a.
organiserandet av viss inomverksutbildning, i första hand utbildning av akademiska
lärare, utarbetande av centrala prov och informationsverksamhet. Inom ramen för
förevarande anslag bör beräknas medel för sex tjänster, bl. a. en tjänst som byrå
chef samt tre tjänster som handläggande personal.
3b. Möjligheter bör, enligt ämbetet, skapas för en successiv utbyggnad av loka
la pedagogiska serviceenheter. Dessa enheter bör ha till uppgift bl. a. att medverka
vid uppläggning och genomförande av lokala kurser i pedagogik för akademiska
lärare och i studieteknik för nyinskrivna studerande, att ge råd i fråga om upp
läggning av undervisning och examination och att i samråd med den centrala enheten
initiera pedagogiskt forsknings- och utvecklingsarbete.
Med hänsyn till svårigheten att vid alla läroanstalter få kvalificerad personal för
denna verksamhet är det inte lämpligt att redan under uppbyggnadsskedet närmare
binda organisationen.
Ämbetets förslag till olika åtgärder för att utvidga och förbättra studierådgiv
ningen vid universiteten kommer att tas upp vid anmälan av den proposition
om organisation av utbildningen vid filosofisk fakultet som föredraganden avser
att i annat sammanhang föreslå Kungl. Maj:t att lägga fram för årets riksdag.
Efter remiss har pedagogikutredningen avgivit yttrande över universitetskanslersämbetets förslag till arbetsenhet vid universitetskanslersämbetet och lokala ser
viceenheter. Pedagogikutredningen finner det värdefullt att en arbetsenhet inrättas
vid universitetskanslersämbetet med i huvudsak de arbetsuppgifter som föreslagits.
Även lokala serviceenheter bör inrättas. Utredningen framhåller att olika organi
satoriska former för de lokala serviceenheterna bör prövas.
Departementschefen
Det pedagogiska utvecklingsarbetet på universitetsområdet har länge haft ganska
blygsam omfattning. Under senare år har dock denna verksamhet expanderat och
resultat i form av projektrapporter har kunnat redovisas.
En intensifiering av det pedagogiska utvecklingsarbetet ingår som ett betydelse
fullt led i strävandena att förbättra utbildningen. Reformarbetet på den högre ut
bildningens område måste omfatta såväl dimensioneringen och den yttre strukturen
som den inre verksamheten och formerna för utbildningen. Det pedagogiska ut
vecklingsarbetet bidrar härvid inte bara till en kvalitativ förbättring utan också
till ett bättre tillvaratagande av resurserna.
Universitetskanslersämbetet har i sina förslag till anslagsframställningar för
budgetåret 1969/70 gett det pedagogiska utvecklingsarbetet hög prioritet. Jag delar
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ämbetets uppfattning att avsevärt större insatser än hittills bör göras inom detta
område. De konkreta förslag, som för nästa budgetår förs fram av ämbetet, finner
jag intressanta och värdefulla. Verksamheten inom det universitetspedagogiska om
rådet bör utvidgas i huvudsaklig överensstämmelse med ämbetets förslag.
Åtgärder i syfte att stimulera produktion av läromedel är av stor betydelse. God
tillgång på kurslitteratur av hög kvalitet och med ett sakinnehåll som väl svarar
mot studieplanernas mål är av största vikt för att man skall uppnå såväl en önsk
värd förkortning av studietiderna som en förbättring av utbildningens kvalitet. I
syfte att tillgången på kurslitteratur skall förbättras bör som ämbetet föreslagit be
vakningen av kurslitteraturfrågor förstärkas. Föredraganden har vid sin anmälan
av respektive universitetskanslersämbetets förvaltningsanslag och anslaget till för
valtningarna beräknat medel för en tjänst som byrådirektör vid universitetskanslersämbetet och för personal vid förvaltningarna. Under förevarande anslag har
jag beaktat medelsbehovet för bl. a. en läromedelsnämnd (1).
Utbildningsmålen bör ständigt vara föremål för kartläggning och analys. Detta
arbete bör omfatta utbildningsmålen för såväl utbildningslinjer och studiekurser
som enskilda kurser och undervisningstillfällen. Undersökningar av sambanden
mellan studieresultat och de studerandes bakgrund, attityder, studiesituation m. m.
bör kunna ge värdefulla bidrag till arbetet med uppläggningen av utbildningen.
Genom utveckling av hela utbildningssystem bör man kunna pröva i vilken ut
sträckning olika typer av undervisning och hjälpmedel samt olika kombinationer
av undervisning och hjälpmedel kan föra individer med olika förutsättningar och
studiesituation fram till studiemålen. Jag har beräknat medel för nämnda ändamål.
(2a—c).
De hittillsvarande erfarenheterna av försöken att förbättra undervisningen i främ
mande språk på universitetsnivå med hjälp av språklaboratorier bör följas upp. Vid
min medelsberäkning har jag tagit hänsyn härtill. (2d).
Programmerat inlärningsmaterial bör kunna utnyttjas inte bara i kurser med
stort studerandeantal utan även inom kursavsnitt vars faktainnehåll ställer sär
skilt stora krav på de studerandes inlärningsförmåga och t. ex. där det är svårt att
få kompetenta lärare i tillräckligt antal. Ämbetet har redovisat ett stort antal på
gående och planerade projekt. Verksamheten bör utvidgas i huvudsak i enlighet
med ämbetets förslag (2e).
Den verksamhet med orienteringskurser i studieteknik, för vilken medel an
visats innevarande budgetår, bör utvidgas i enlighet med ämbetets förslag (2g).
Under budgetåret 1967/68 anordnades både lokala och centrala kurser i peda
gogik för universitetslärare. Försöksverksamhet med sådana kurser pågår i vidgad
omfattning under budgetåret 1968/69. Det är enligt min mening mycket värde
fullt att universitetslärare genom dessa kurser görs förtrogna med praktiskt
pedagogiskt arbete. Genom sådana kurser kan också det pedagogiska utvecklings
arbetets resultat föras ut i praktisk tillämpning och försök. Kursverksamheten bör
utvidgas i huvudsak i enlighet med ämbetets förslag (2h).
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Det universitetspedagogiska utvecklingsarbetet bedrivs till stor del under ledning
av den av universitetskanslersämbetet år 1965 tillsatta universitetspedagogiska ut
redningen. Utredningen har i viss utsträckning fungerat som en arbetsenhet ansluten
till ämbetet. Kostnaderna för denna utredning bestrids f. n. från ämbetets utredningsanslag. I likhet med både ämbetet och pedagogikutredningen anser jag att
det universitetspedagogiska utvecklingsarbetet bör utvidgas.
Viss verksamhet på det universitetspedagogiska området är av sådan karaktär
att handläggning och administration på central nivå ter sig särskilt lämplig. Hit
hör bl. a. uppgiften att initiera och samordna olika långsiktiga projekt. Organisatio
nen bör tills vidare inte ges en definitiv utformning.
Behoven av pedagogisk service till lärare och studerande är dock ofta av sådan
art att de bäst tillgodoses genom lokala initiativ och åtgärder. Jag anser det vara
av vikt att lokala serviceenheter -—• gemensamma för läroanstalterna på respektive
orter — kommer till stånd. Under uppbyggnadsskedet bör olika organisatoriska
former prövas, t. ex. anknytning till utbildningsbyråerna (motsv.) vid universitets
förvaltningarna eller till de beteendevetenskapliga, främst de pedagogiska, institu
tionerna. Jag räknar vidare med att samarbete bör komma till stånd med bl. a.
lärarhögskolorna. Under förevarande anslag har jag beräknat medel både för ad
ministration m. m. vid universitetskanslersämbetet av pedagogiskt utvecldingsarbete
och för lokala serviceenheter (3a, b). Jag räknar därvid med att vissa kostnader
för verksamheten vid ämbetet även i fortsättningen bestrids från ämbetets utredningsanslag.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att till Pedagogiskt utvecklingsarbete m. m. vid universitet
och högskolor för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservations
anslag av 2 877 000 kr.

E 46. Universitetens datamaskincentraler
1967/68 Utgift .............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag...........

1 280 267
3 000 000
500 000

Organisationen av den automatiska databehandlingen inom den högre utbild
ningens och forskningens område fastställdes av statsmakterna år 1965 (prop.
40, SU 107, rskr 297 och prop. 42, SU 91, rslcr 224). På var och en av de fem
universitetsorterna finns en datamaskincentral. Centralen i Stockholm är gemensam
för de högre läroanstalterna på orten och försvarets forskningsanstalt. Finansie
ringen av centralernas utbyggnad samt förnyelse av datamaskinanläggningarna sker
över statens datamaskinfond som förvaltas av statskontoret.
Datamaskincentralerna skall vara helt självförsörjande. Kostnaderna skall alltså
täckas genom avgifter för utnyttjande av centralernas tjänster, varvid den del av
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avgifterna som utgör avskrivning och ränta inlevereras till fonden. Förevarande
förslagsanslag belastas med de underskott som kan uppstå ett enskilt budgetår med
hänsyn till ojämnheter i utnyttjandet av maskinerna m. m.
För datamaskincentralerna har den 1 juli 1968 inrättats en gemensam styrelse
som i första hand skall svara för ledning och samordning av driften för datama
skincentralerna. Chefsmyndighet för styrelsen och centralerna är enligt beslut av
Kungl. Maj:t fr. o. m. budgetåret 1968/69 universitetskanslersämbetet.
Universitetskanslersämbetet
Utbyggnaden av datamaskincentralerna har under budgetåret 1967/68 i hu
vudsak berört Stockholms datamaskincentral. Under första kvartalet 1968 installe
rades planenligt bl. a. en A-maskin och två snabba terminaler. En av Stockholms
datamaskincentral övergångsvis disponerad B-maskin har under sommaren 1968
överflyttats till Umeå datamaskincentral. Under senare delen av budgetåret
1968/69 beräknas det nuvarande maskinsystemet i Göteborg kunna bytas ut mot
ett nytt system som tillgodoser uppställda krav. Installationen av en B-maskin vid
Lunds datamaskincentral beräknas kunna äga rum tidigast under budgetåret 1969/
70.
Budgetåret 1967/68 uppgick den sammanlagda nettoutgiften för centralerna till
ca 1 280 000 kr. Det periodicerade resultatet innebar ett underskott för centralerna
på sammanlagt ca 1,7 milj. kr.
Universitetskanslersämbetet har under anslaget Kostnader för datamaskintid
begärt 20,5 milj. kr. Av detta belopp beräknar ämbetet att ca 19,2 milj. kr.
kommer att utnyttjas för bearbetningar vid universitetens datamaskincentraler
och återstående 1,3 milj. kr. för bearbetningar på andra maskinanläggningar. Äm
betet har uppskattat centralernas inkomster genom försäljning av datamaskintid till
avnämare utanför universitetsområdet till ca 3,2 milj. kr. De sammanlagda inkoms
terna skulle sålunda uppgå till (19,2 + 3,2 = ) 22,4 milj. kr. under budgetåret.
De direkta driftkostnaderna beräknas innevarande budgetår uppgå till 21,3 milj
kr. och för nästa budgetår till 23,4 milj. kr. Driftsunderskottet beräknas sålunda
för budgetåret 1969/70 komma att uppgå till (23,4 — 22,4 =) 1 milj. kr.
Föredraganden
Som jag nämnt i det föregående skall datamaskincentralerna vara helt själv
försörjande och förevarande anslag endast belastas med underskott som kan
uppstå ett enskilt budgetår med hänsyn till ojämnheter i utnyttjandet av maski
nerna m. m. Budgetåret 1967/68 uppgick enligt statskontoret de totala intäk
terna i verksamheten till ca 12,3 milj. kr. och de totala kostnaderna till ca 14 milj.
kr. Driftunderskottet — dvs. det bokföringsmässiga, periodicerade resultatet —
uppgick sålunda till 1,7 milj. kr., medan de nettoutgifter som avförts från anslaget
uppgick till ca 1,3 milj. kr. För innevarande budgetår har nettoutgiftema, bl. a.
med hänsyn till vissa engångsutgifter, beräknats till 3 milj. kr. (jfr prop. 1968: 1
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bil. 10 s. 332). För nästa budgetår föreslår universitetskanslers ämbetet att anslaget
förs upp med 1 milj. kr.
För egen del finner jag att ett visst driftunderskott kan godtas med hänsyn till
de särskilda utgifter, bl. a. av investeringsnatur, som uppstår under den period
då centralerna byggs ut. Jag vill i detta sammanhang också erinra om att taxorna
vid centralerna utformas så att dessa underskott avses bli täckta genom motsva
rande överskott från driften under ett senare skede av verksamheten (jfr prop.
1967: 1 bil. 10 s. 329). Jag räknar dock med att nettoutgifterna för nästa budget
år skall kunna begränsas till 500 000 kr. genom bl. a. ökad försäljning av data
maskintid till avnämare utanför universitetssektom. Jag utgår vidare från att universitetskanslersämbetet som chefsmyndighet tar tillvara alla möjligheter att minska
kostnaderna för centralernas drift.
Jag vill också framhålla att planeringen för centralernas verksamhet bör inriktas
på att driftöverskott skall kunna redovisas redan under budgetåret 1970/71. Risk
föreligger annars för att de samlade underskotten under flera budgetår inte kan
täckas inom rimlig tid genom motsvarande överskott.
I enlighet med vad jag anfört bör förevarande anslag för nästa budgetår minskas
med 2,5 milj. kr. till 500 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riks
dagen
att till Universitetens datamaskincentraler för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 500 000 kr.

E 47. Kostnader för datamaskintid
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag ....

14 525 839
17 800 000
19 300 000

Från detta förslagsanslag bestrids kostnader för sådant utnyttjande av datama
skinanläggning som är avsett för högre utbildning och forskning samt för sådana
projekt som prövas ha vetenskapligt intresse och vara utan direkt förvärvssyfte.
Universitetskanslersämbetet
Anslaget bör för nästa budgetår ökas med 2,7 milj. kr. till 20,5 milj. kr. Ämbe
tet utgår vid sin medelsberäkning från ökade intäkter vid datamaskincentralema
från externa utnyttjare samt ett minskat utflöde av medel till maskiner utanför
datacentralerna.
Föredraganden
Under förevarande anslag har för budgetåren 1964/65—1967/68 anvisats res
pektive 2,5, 10, 11,5 och 13,8 milj. kr. För innevarande budgetår har 17,8 milj. kr.
anvisats. Under en relativt kort period har alltså anslaget ökat mycket kraftigt. Pa
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rallellt härmed har datamaskincentraler byggts ut på de olika universitetsorterna.
Samtidigt som tillgången på medel för datamaskintid ökat betydligt har sålunda
maskinerna blivit lätt tillgängliga för forskarna. Datamaskiner har som följd härav
blivit ett allt vanligare hjälpmedel i forskningsarbetet. Incitament att använda data
maskinella forskningsmetoder i stället för andra metoder har även funnits genom
att medlen till datamaskintid har, vilket är naturligt under en uppbyggnadsperiod,
ökat betydligt snabbare än resurserna för de flesta andra ändamål.
Den utveckling som jag här skisserat innebär att den högre utbildningen och
forskningen i landet mycket snabbt anpassat sig till den internationella utvecklingen
på detta område. Den svenska forskningen ligger också på flera områden väl
framme när det gäller att utnyttja datamaskinella arbetsmetoder. Dessa meto
der har också fått en naturlig plats bland övriga arbetsmetoder som forskarna
utnyttjar. Den gjorda prioriteringen av medlen till datamaskintid har sålunda
enligt min mening fyllt sitt syfte. Tiden är därför inne att pröva frågan om sär
skilda medel även i framtiden bör anvisas för detta ändamål eller om utnyttjandet
av datamaskintid i stället — inom ramen för forskningsanslag eller fakulteternas
driftkostnadsanslag — bör vägas mot utnyttjande av andra typer av resurser.
Denna fråga bör närmare övervägas bl. a. i samband med det pågående utred
ningsarbetet rörande programbudgetering inom området för högre utbildning och
forskning.
För nästa budgetår bör anslaget ökas med 1,5 milj. kr. Jag hemställer, att Kungl.
Maj:t föreslår riksdagen
att till Kostnader för datamaskintid för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 19 300 000 kr.

E 48. Extra utgifter vid universitet och högskolor
1967/68 Utgift .............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag...........

900 140
1 035 000
1 035 000

Reservation ....................

1 403 392

Detta reservationsanslag är genom beslut av Kungl. Maj:t i regleringsbrev för
innevarande budgetår fördelat enligt följande sammanställning.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Universitetet i Lund ..................................................................................................
Universitetet i Göteborg ...........................................................................................
Universitetet i Stockholm .........................................................................................
Universitetet i Umeå ................................................................................................
Karolinska mediko-kirurgiska institutet ................................................................
Handelshögskolan i Göteborg ...................................................................................
Tekniska högskolan i Stockholm..............................................................................
Chalmers tekniska högskola .....................................................................................
Tekniska högskolan i Lund.......................................................................................
Till universitetskanslersämbetetsdisposition ............................................................
Till Kungl. Majrts disposition ...................................................................................

75 000
50 000
65 000
40 000
50 000
5 000
20 000
20 000
10 000
160 000
540 000
1 035 000
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Posterna 1—9 disponeras i enlighet med beslut av resp. konsistorium (motsv.).
Från den post som står till Kungl. Maj:ts disposition bestrids kostnader för erfor
derliga förstärkningsåtgärder — huvudsakligen i vad avser undervisningsresurser
na — vid samtliga universitet och högskolor inom utbildningsdepartementets verk
samhetsområde.
Universitetskanslersämbetet
Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp.
Föredraganden
Jag biträder universitetskanslersämbetets förslag. Jag hemställer, att Kungl.
Maj:t föreslår riksdagen
att till Extra utgifter vid universitet och högskolor för budget
året 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 1 035 000 kr.
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e) Vissa forskningsändamål

Vissa gemensamma frågor
Utbyggnaden av samhällets stöd till forskning och teknisk utveckling har under
senare år koncentrerats främst till sådan tillämpad forskning, som framstått som
särskilt angelägen. Genom statsmakternas beslut åt 1968 (prop. 68, SU 131, rskr
304) har en ny organisation skapats för statligt stöd till teknisk forskning och
industriellt utvecklingsarbete. En styrelse för teknisk utveckling och ett statligt
utvecklingsbolag har sålunda inrättats. I samband härmed har anslagen till dessa
ändamål förstärkts väsentligt.
Miljövårdsproblemen har likaså ägnats stor uppmärksamhet. Sedan en central
statlig myndighet på området, statens naturvårdsverk, inrättats, har vårdforskning
en omorganiserats och tilldelats ökade anslag (prop. 1968: 37, JoU 19, rskr 165).
Inom ramen för samhällets växande stöd till forskning och utvecklingsarbete har
de statliga forskningsrådens resurser expanderat snabbast. Under 1960-talet har
sålunda anslagen till forskningsråden givits hög prioritet. Med allt snabbare veten
skapliga och tekniska framsteg sker en ständig omprövning av forskningsmålen.
Härmed accentueras behovet av betydande rörliga resurser, som kan sättas in för
att nya angelägna forskningsändamål skall kunna tillgodoses. Vi är härvid inte
bara beroende av förskjutningar i behoven inom vårt eget samhälle. Våra egna
insatser måste kontinuerligt anpassas till även den internationella vetenskapliga
utvecklingen.
Utformningen av samhällets forskningspolitik fastställs av statsmakterna. Rikt
linjerna för avvägningen mellan olika vetenskapliga och tekniska forskningsinrikt
ningar — det må gälla grundforskning eller målinriktad forskning och utvecklings
arbete — måste ansluta sig till samhällets allmänpolitiska mål. De resurser som
ställs till förfogande måste vägas mot samhällets övriga behov, vår egen vetenskap
liga potential och de möjligheter till samverkan som erbjuds inom internationell
forskning.
I föregående års statsverksproposition anmälde jag min avsikt att ingående
överväga här berörda avvägningsfrågor. Dessa överväganden sker bl. a. genom
medverkan av forskningsberedningen. Beredningen är ett forum för samråd om
den långsiktiga inriktningen av den svenska forskningspolitiken. En del av dess
verksamhet består i att uppmärksamma behovet av utredningar och ta upp diskus
sioner, som kan belysa läget och utvecklingstendenserna på olika forskningsom
råden och ge underlag för fortlöpande analyser av forskningsbehoven på skilda
samhällsområden. Man får därigenom en bild även av förändringar i forskningens
karaktär, vilken kan utnyttjas vid överväganden om behovet av nya organisatoriska
former för forskningsverksamheten.
I samspelet mellan samhället och forskningen medverkar en rad myndigheter
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och forskningsorgan. Inte minst forskningsråden spelar här en viktig roll som organ
för att stimulera och utveckla forskningen inom olika vetenskapliga discipliner.
Vid rådens bedömning av ansökningar om ekonomiskt stöd är det vetenskapliga
värdet av olika projekt ett väsentligt kriterium. Tillämpningen av principen att de
vetenskapligt sett bästa projekten skall stödjas och sådana områden främjas, där
vi har de bästa forskarna, är sannolikt en garanti för att rådens anslagsmedel kom
mer till bästa användning. Vid avvägningen av de olika projektens värde måste
råden tillämpa ytterligare ett antal vetenskapliga delkriterier. I detta syfte har
medicinska forskningsrådet utvecklat ett prioriteringssystem som synes fungera väl.
Jag vill i sammanhanget framhålla att en konsekvent tillämpning av olika kriterier
för avvägning — dvs. även omprövning av pågående verksamhet — är en förut
sättning för den frihet råden har att efter egen bedömning besluta om stöd åt olika
projekt. Min bedömning härvidlag bör ses som en självklar följd av att våra
resurser är begränsade.
Som redan framhållits måste även andra, samhälleliga motiv komma med i
totalbilden vid rådens bedömning av anslagsfördelningen. Principerna för tilldel
ning av resurser måste också genomgå en fortlöpande omvärdering och anpassas
till vetenskapens egen utveckling och samhällets föränderliga krav. Rådens verk
samhet blir sålunda beroende av den allmänna forskningspolitiken.
Vid sidan av de satsningar som nu görs inom de närings- och miljövårdspolitiska områdena är det i dagens läge mest angeläget att sådan forskning stimu
leras som kan bidra till att förbättra den enskilda individens livsvillkor i den
tekniskt och socialt föränderliga samhällsmiljön. Detta betyder att socialveten
skaperna och livsvetenskaperna — grundläggande biologisk och medicinsk forsk
ning och dess tillämpningar i vidaste bemärkelse — kommer att inta en fram
trädande plats i de kommande årens forskningsprogram.
Till bilden av forskningens växande roll i samhällsutvecklingen hör att det blir
allt viktigare att föra ut forskningsresultaten i praktisk tillämpning i samhället.
Inte minst i de allra senaste årens debatt om forskningen och samhället har
forskarna själva visat ett växande intresse för bättre samstämmighet mellan veten
skapens mål och samhällets behov. Känslan av ansvar gentemot samhället har
kommit till uttryck i en strävan att klarlägga och analysera de samhälleliga kon
sekvenserna av vetenskapliga och tekniska framsteg. Mot denna bakgrund är det
angeläget att forskningsråd och andra vetenskapliga organ medverkar till att forsk
ningsresultaten utnyttjas snabbt och effektivt i samhällets tjänst. Även universi
teten och högskolorna bör medverka till att sprida information om sin forsknings
verksamhet till avnämarna. Medel för sådan verksamhet har beräknats i det före
gående under anslaget till förvaltningarna m. m. vid universiteten och vissa hög
skolor (E 25).
I anslutning till vad jag nyss berört vill jag ta upp några aktuella frågor rörande
vårt lands medverkan i det internationella forskningssamarbetet.
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Sedan några år pågår inom den europeiska organisationen på kärnforskningens
område, CERN, planering av ett nytt europeiskt samarbetsprojekt, en storaccelerator med en energi av 300 GeV. Planeringen för detta projekt har nu nått en
avslutande fas. Beredningen av ärendet fortsätter.
På rymdforskningens område deltar Sverige i det europeiska samarbetet inom
ESRO. Under de senaste åren har bl. a. en organisatorisk samordning av de skilda
europeiska aktiviteterna på rymdverksamhetens område diskuterats, bl. a. i syfte
att utvecklingen av s. k. nyttosatelliter skall stimuleras. Frågan befinner sig allt
jämt på utredningsstadiet.
Ett annat aktuellt vetenskapligt samarbetsprojekt föreligger på det molekylär
biologiska området. Vid min anmälan av frågan om europeisk samverkan inom
den molekylärbiologiska organisationen i föregående års statsverksproposition för
utsatte jag att definitivt avtal om detta samarbetsprojekt skulle träffas i början
av år 1968. Av olika skäl har emellertid arbetet med utformningen av konven
tionen fördröjts. Ett slutligt förslag till avtal föreligger dock och kan väntas bli
undertecknat inom kort av de deltagande staterna (jfr prop. 1968: 1 bil. 10 s. 342,
SU 41, rskr 114).
I anslutning till vad jag nyss anfört beträffande det internationella samarbetet
inom kärnforskningen, rymdverksamheten och molekylärbiologin vill jag fram
hålla, att frågan om svensk medverkan i internationella forskningsprojekt måste
bedömas mot bakgrunden av inte bara alternativa internationella forskningsprojekt
utan även samspelet mellan de internationella resurserna och våra nationella
möjligheter och behov.
Ett bifall till vad jag kommer att förorda under anslagen till de olika forsk
ningsområdena innebär -—■ inklusive lönekostnadspålägg och beräknade lokalhyror
— följande ökningar i förhållande till innevarande budgetårs medelsanvisningar
(milj. kr.).
Ändamål

Anslag
1968/69

Beräknad
ändring

Anslag
1969/70

Medicinsk forskning ............................................... .............................
Humanistisk forskning ................................ .............................
Samhällsforskning .......................................... .............................
Naturvetenskaplig forskning ........................ .............................
Atomforskning ................................................ .............................

27,100
5,313
4,300
28,500
12,200

+
+
+
+
+

8,200
0,987
2,100
7,900
2,200

35,300
6,300
6,400
36,400
14,400

77,413

+ 21,387

98,800

E 49. Medicinsk forskning
1967/68 Utgift ........... 23 022 199
1968/69 Anslag ......... 27 100 000
1969/70 Förslag ___ 35 300 000
Ee

Reservation........................

481 989
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Från detta reservationsanslag bestrids dels kostnader för forskningsprojekt och
forskargrupper inom statens medicinska forskningsråds verksamhetsområde, dels
rådets förvaltningskostnader.
1968/69

1. Allmänmedicinsk och yrkesmedicinsk
forskning .........................................................
2. Försvarsmedicinsk forskning .....................
3. Medicinsk publiceringsverksamhet .............
4. Förvaltningskostnader ..................................
5. Till Kungl. Maj:ts disposition ...................
6. Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation ..............................................................
c) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 .....................................................
7. Beräknade lokalhyror ..................................

Beräknad ändring 1969/70
Rådet
Departementschefen

22 238 000
+ 20 882 000
4 150 000
+ 1 730 000
+ 170 000
300 000
382 000 1
48 000
30 000 f +
+ 8 200 000
—

+ 4 100 000

27 loa 000

+ 3 400 000
+
70 000
+ 30 400 000

+ 8 200 000

Statens medicinska forskningsråd
1. En stor del av rådets aktivitet ägnas åt att behandla ansökningar om forsk
ningsbidrag. Erfarenheterna visar att denna indirekta initiativverksamhet har stor
betydelse för rådets översiktliga planering. Den direkta initiativverksamheten, som
omfattar bl. a. arbetet inom rådets planeringsgrupper samt dokumentationsverk
samheten, ställer stora krav på rådets resurser. Vidare bör stödet åt läkemedelsoch näringsforskning, alkoholforskning och försvarsmedicinsk forskning ges hög
prioritet.
2. Rådet överväger att ta initiativ till en inventering av behovet av s. k. tung ut
rustning samt till ökat utbyte av utrustning mellan institutionerna. För nästa bud
getår behövs betydande belopp för att en upprustning på apparatsidan skall bli
möjlig.
3. Den vid rådet inrättade extra ordinarie laboraturen i experimentell psykologi
bör omvandlas till extra ordinarie professur med laboratorn vid rådet Marianne
Frankenhaeuser som första innehavare.
4. Tjänst som byråchef i Ce 1 vid rådet.

Departementschefen
Jag vill erinra om vad jag anfört vid min behandling av vissa för forsknings
råden gemensamma frågor.
Beträffande den försvarsmedicinska forskningen räknar jag efter samråd med
chefen för försvarsdepartementet •—• som bedömt frågan från totalförsvarssyn
punkt — med att det belopp som för innevarande budgetår anvisats under före
varande anslag för nämnda ändamål — 4 150 000 kr. — nästa budgetår skall
höjas med 150 000 kr.
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I överensstämmelse med medicinska forskningsrådets förslag förordar jag att
den vid rådet inrättade extra ordinarie laboraturen i experimentell psykologi den
1 juli 1969 omvandlas till extra ordinarie professur i samma ämne. Till första
innehavare av professuren bör i annat sammanhang utses innehavaren av den nu
varande laboraturen, filosofie doktorn Marianne Frankenhaeuser, vilkens kompetens
till professur i ämnet vitsordas i sakkunnigutlåtanden.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att
a) bemyndiga Kungl. Maj:t att vid statens medicinska forsk
ningsråd inrätta en extra ordinarie professur i experimentell
psykologi,
b) till Medicinsk forskning för budgetåret 1969/70 anvisa ett
reservationsanslag av 35 300 000 kr.

E 50. Humanistisk forskning
1967/68 Utgift .............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag .........

4 838 862
5 313 000
6 300 000

Reservation

........................

43 610

Från detta reservationsanslag bestrids dels kostnader för forskningsprojekt inom
statens humanistiska forskningsråds verksamhetsområde, dels rådets förvaltnings
kostnader.
1968/69

1.
2.
3.
4.

Humanistisk forskning ................................
Förvaltningskostnader ..................................
Till Kungl. Maj:ts disposition ...................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisa
tion ..............................................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 .....................................................
5. Beräknade lokalhyror ..................................

5 155 000
150 000
8 000

Beräknad ändring 1969/70
Rådet
Departements
chefen

+ 3 160 500
+ 32 000
of.
+987 000

—

—
5 313 000

+ 361 000
+ 236 000
2 500
+
+ 3 792 000

+ 987 000

Statens humanistiska forskningsråd
1. Rådet bör ges så stora resurser att man i första hand kan fullfölja redan på
började projekt, i andra hand kan initiera forskningsprojekt inom de områden som
f. n. är eftersatta, bl. a. inom de språkvetenskapliga, litteratursociologiska och
socialantropologiska områdena. Rådet redovisar planerna på ett svenskt deltagan
de i ett större internationellt projekt, som syftar till att utforska den tyska emigrant
litteraturen från såväl språkliga som litterära utgångspunkter.
2. Extra ordinarie forskarprofessur i historia, särskilt de svenska folkrörelsernas
historia.
3. Tjänst som sekreterare i B 6 vid rådet.
Ee
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Departementschefen
Jag vill erinra om vad jag anfört vid min behandling av vissa för forsknings
råden gemensamma frågor.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att till Humanistisk forskning för budgetåret 1969/70 anvisa
ett reservationsanslag av 6 300 000 kr.

E 51. Samhällsforskning
1967/68 Utgift .............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag .........

3 806 878
4 300 000
6 400 000

Reservation ........................

859 144

Från detta reservationsanslag bestrids dels kostnader för forskningsprojekt i regi
av statens råd för samhällsforskning, dels kostnader för rådets forskargrupp för
psykofysik och skalmetodik, dels rådets förvaltningskostnader, dels ock kostnader
för Sveriges bidrag till nordiska samarbetsrådet för kriminologi Cifr prop. 1961: 78
s. 24, SU 106, rskr 277).
1968/69

1. Socialvetenskaplig forskning och...publice
ringsverksamhet ............................................
2. Rättsvetenskaplig forskning och publice
ringsverksamhet
3. Psykologisk och pedagogisk forskning och
publiceringsverksamhet ................................
4. Förvaltningskostnader ..................................
5. Till Kungl. Maj:ts disposition ...................
6. Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisa
tion .............................................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 .....................................................
7. Beräknade lokalhyror....................................

Beräknad ändring 1969/70
Rådet
Departements
chefen

1 720 000

+1 956 000

473 000

+ 338 000

1 935 000
164 000
8 000

+ 1 731 000
-)- 70 000
+
5 000

—

+ 723 000

—
4 300 000

+ 707 000
+ 70 000
+ 5 600 000

+ 2 100 000

+2100 000

Statens råd för samhällsforskning
1. På det socialvetenskapliga området behövs bl. a. en ökad forskningsinsats
för att de praktiska verkningarna av politiska beslut skall kunna kartläggas. Den
rättsvetenskapliga forskningen börjar få en ny inriktning, inom vilken man närmar
sig samhällsvetenskaperna i övrigt. De för framtiden viktigaste nya forskningsupp
gifterna kommer enligt rådet att ligga inom rättssociologin. För att garantier
skall nås för förbättrad anpassning mellan individ och samhälle är det nödvändigt
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att planering och genomförande av olika samhällsinsatser i större utsträckning ba
seras på beteendevetenskaplig forskning. Detta förutsätter ökade resurser inom det
psykologiska och pedagogiska forskningsområdet.
Rådet behöver därför större resurser för att dels i ökad omfattning kunna stödja
tvärvetenskapliga projekt, dels få till stånd vidgad forskarrekrytering, dels kunna
utöka och förbättra utrednings- och initieringsverksamheten.
2. Tjänst som kanslichef i C 1 vid rådet.
Sveriges psykologförbund framhåller i särskild skrivelse att det psykologisk
pedagogiska forskningsområdet f. n. genomgår en mycket snabb utveckling. För
yngre forskares verksamhet och för forskning avseende helt nya projekt räcker
emellertid inte de nuvarande anslagen. Det är därför angeläget att den psykologisk
pedagogiska sektionen inom statens råd för samhällsforskning får sådana resurser
att dylika behov kan tillgodoses.

Departementschefen
Jag vill erinra om vad jag anfört vid min behandling av vissa för forsknings
råden gemensamma frågor.
Universitetskanslersämbetet har, som föredraganden tidigare redovisat vid an
mälan av anslaget till avlöningar till lärarpersonal vid de samhällsvetenskapliga
fakulteterna m. m., föreslagit att en professur i statistik, särskilt demografi, skall
inrättas vid universitetet i Göteborg med den nuvarande innehavaren av professu
ren i statistik vid universitetet, Hannes Hyrenius, som förste innehavare. Under
de senaste åren har enligt ämbetet behovet av forskning och utbildning i demo
grafi blivit alltmer framträdande. Liksom ämbetet anser jag det angeläget att
en fördjupad forskning kommer till stånd rörande samspelet mellan befolknings
utveckling, ekonomiska faktorer och sociala förhållanden. En sådan forskning är
av betydelse inte minst för samhällsplaneringen och den internationella bistånds
verksamheten. Med anledning av ämbetets förslag förordar jag att den 1 juli 1969
inrättas en forskargrupp för demografi vid statens råd för samhällsforskning. Grup
pen bör ledas av en extra ordinarie professor. Till förste innehavare av professuren
bör i annat sammanhang utses professorn Hyrenius. Jag förordar att den av Hyre
nius innehavda ordinarie tjänsten som professor förs över stat och att den på stat
uppförda tjänsten återbesätts. Kungl. Maj:t äger fastställa den tjänstgöring som
bör förenas med den extra ordinarie professuren.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att
a) bemyndiga Kungl. Maj:t att vid statens råd för samhälls
forskning inrätta en extra ordinarie professur i demografi och
vidta de övergångsanordningar som jag angivit i det föregående,
b) till Samhällsforskning för budgetåret 1969/70 anvisa ett
reservationsanslag av 6 400 000 kr.
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E 52. Naturvetenskaplig forskning
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag ....

24 556 952
28 500 000
36 400 000

Reservation ...................... 5 247 068

Från detta reservationsanslag bestrids dels kostnader för forskningsprojekt och
forskargrupper inom statens naturvetenskapliga forskningsråds verksamhetsområde,
dels rådets förvaltningskostnader.
1968/69

1.
2.
3.
4.
5.

Naturvetenskaplig forskning .......................
26 814 000
Naturvetenskaplig publiceringsverksamhet.
1 200 000
Förvaltningskostnader ..................................
456 000
Till Kungl. Maj:ts disposition ...................
30 000
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisa
tion ........................................................................
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70
6. Beräknade lokalhyror...............................................
28 500 000

Beräknad ändring 1969/70
Rådet
Departements
chefen
+ 23 800 000
+
400 000
+
300000

of.

+ 7 900 000
—
+

3 900 000
+ 3 400 000

—
+

120 000

+ 31 920 000

-7 900 000

Statens naturvetenskapliga forskningsråd
1. Inom det naturvetenskapliga området har behovet av s. k. tyngre apparatur
blivit alltmer framträdande. Därutöver krävs förstärkning av resurserna för forsk
ning inom fysik, matematik och kemi samt geo- och biovetenskaper. Vidare måste
rådet tillgodose ett ökat medelsbehov inom rymdforskning, ekologisk forskning,
oceanografi och informationsteori.
2. Från förevarande anslag bestrids även kostnaderna för Sveriges deltagande i
vissa internationella forskningsprojekt. För nästa budgetår räknar rådet med ökade
kostnader för det planerade europeiska samarbetet på det molekylärbiologiska
ämnesområdet (jfr prop. 1968: 1 bil. 10 s. 342, SU 41, rskr 114), den europeiska
organisationen för astronomisk forskning rörande södra stjärnhimlen (ESO) (jfr
prop. 1961:78 s. 23, SU 106, rskr 277), den s. k. internationella hydrologiska
dekaden (jfr prop. 1965: 40 s. 63, SU 107, rskr 297) och det internationella
biologiska programmet.
3. Två forskargrupper bör inrättas vid rådet den 1 juli 1969, nämligen en för
etologi med placering vid universitetet i Stockholm och en för preparativ organisk
kemi. Vardera gruppen bör ledas av en extra ordinarie professor. Till förste inne
havare av professuren i etologi bör utses docenten vid universitetet i Stockholm
Eric Fabricius. Universitetskanslersämbetet har tillstyrkt dessa förslag.
4. Vissa tjänster vid naturhistoriska riksmuseet, vilka nu bekostas av rådet, bör
föras upp i museets stat.
Vetenskapsakademien
Inom ramen för makarna Mittag-Lefflers matematiska stiftelse planerar Veten
skapsakademien att upprätta ett matematiskt forskningsinstitut. Akademien hem
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ställer om bidrag till institutets drift med ett belopp för nästa budgetår av 100 000
kr. Universitetskanslersämbetet har yttrat sig över förslaget.
Departementschefen
Jag vill erinra om vad jag anfört vid min behandling av vissa för forsknings
råden gemensamma frågor.
Inom det naturvetenskapliga området har behovet av tyngre utrustning kunnat
tillgodoses delvis genom att medel från Malmfonden ställts till naturvetenskapliga
forskningsrådets förfogande. Malmfondens medel förvaltas sedan den 1 juli 1968
av styrelsen för teknisk utveckling. Jag har vid min anslagsberäkning beaktat det
ytterligare medelsbehov som kan förväntas med anledning av att Malmfondens
medel numera helt utnyttjas för tekniskt utvecklingsarbete (jfr prop. 1968: 68 s. 55).
Den molekylära cytogenetiken intar en central ställning inom modern biologisk
forskning och har därjämte väsentlig betydelse för medicinsk grundforskning. Bio
logisk-geografiska sektionen vid Lunds universitet har föreslagit att en professur i
molekylär cytogenetik skall inrättas vid universitetet. Med hänsyn till ämnets tvär
vetenskapliga karaktär finner jag det motiverat att ämnet blir företrätt av professor
vid forskningsråd. Jag förordar att en forskargrupp för molekylär cytogenetik in
rättas vid naturvetenskapliga forskningsrådet den 1 juli 1969. Gruppen bör ledas
av en extra ordinarie professor. Till förste innehavare av professuren bör i annat
sammanhang utses docenten vid universitetet i Lund Antonio Lima-de-Faria. Den
nes kompetens till professur i ämnet vitsordas i sakkunnigutlåtanden.
Kostnaderna för bidrag till driften av det matematiska forskningsinstitut som
Vetenskapakademien planerar bör bestridas från förevarande anslag. Jag har för
nästa budgetår beräknat 100 000 kr. för detta ändamål.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att
a) bemyndiga Kungl. Maj:t att vid statens naturvetenskapliga
forskningsråd inrätta en extra ordinarie professur i molekylär
cytogenetik,
b) till Naturvetenskaplig forskning för budgetåret 1969/70
anvisa ett reservationsanslag av 36 400 000 kr.

E 53. Atomforskning
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag ....

11 137 273
12 200 000
14 400 000

Reservation ....................

1271715

Från detta reservationsanslag bestrids dels kostnader för forskningsprojekt i
regi av statens råd för atomforskning, dels kostnader för en vid rådet inrättad extra
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ordinarie professur i plasmafysik med fusionsforskning, dels rådets förvaltnings
kostnader.
1968/69

1.
2.
3.
4.

Atomforskning ..............................................
Förvaltningskostnader ..................................
Till Kungl. Maj:ts disposition .....................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisa
tion .............................................................
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70
5. Beräknade lokalhyror....................................

Beräknad ändring 1969/70
Rådet
Departements
chefen

11 745 000
425 000
30 000

+4 440 000
+ 47 000
of.

12 200 000

+ 1 673 000
+ 170 000
+ 70 000
+ 6 400 000

+ 2 200 000

+2 200 000

Statens råd för atomforskning
1. Huvuddelen av rådets resurser går till forskningsprojekt inom ämnesområdena
elementarpartikelfysik, kämstrakturforskning, plasmafysik, kämkemi, fasta till
ståndets fysik samt strålningsbiologi och radiofysik. Med hänsyn till den snabba
utvecklingen inom dessa områden är det av avgörande betydelse för forskningens
effektivitet att en kontinuerlig förnyelse av forskningsmaterielen äger rum.
2. Rådet räknar med ökat medelsbehov för verksamheten vid bl. a. elektronsynkrotronen i Lund, Gustaf Werners institut och tandem Van de Graaff-acceleratorn i Uppsala. Forskarna bör vidare få större möjligheter att utnyttja CERN:s
resurser. Rådet räknar bl. a. med ökat medelsbehov avseende den svenska andelen
av kostnaderna för det dansk-svenska projektet för automatisk mätning av bubbelkammarbilder, vilket är förlagt till fysiska institutionen vid universitetet i Stock
holm.
3. En forskargrupp för kämkemi bör inrättas vid rådet den 1 juli 1969 med
placering vid forskningsrådens laboratorium i Studsvik. Gruppen bör ledas av en
extra ordinarie professor. Till förste innehavare av professuren bör utses docenten
vid universitetet i Uppsala Gösta Rudstam. Professuren bör förenas med under
visnings- och examinationsskyldighet inom området kämkemi vid nämnda univer
sitet.

Departementschefen
Jag vill erinra om vad jag anfört vid min behandling av vissa för forsknings
råden gemensamma frågor.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att till Atomforskning för budgetåret 1969/70 anvisa ett re
servationsanslag av 14 400 000 kr.
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E 54. Europeiskt samarbete inom kämforskningen
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag ....

12 629 179
14 040 000
17 315 000

Från detta förslagsanslag bestrids kostnaderna för Sveriges deltagande i det eu
ropeiska samarbetet på kämforskningens område, CERN (jfr prop. 1953: 127, SU
77, rskr 167).
Statens råd för atomforskning
1. Inom ramen för CERN:s ordinarie program pågår f. n. en successiv utbygg
nad av forskningsmöjlighetema huvudsakligen genom förbättringar av organisatio
nens protonsynkrotron i Geneve för en effekt av 28 GeV. Genom det avtal som den
4 juli 1967 träffades mellan CERN och den sovjetiska statskommittén för utnytt
jande av atomenergi har organisationen fått möjlighet att deltaga i forskningsexperiment vid den sovjetiska 70 GeV-acceleratorn i Serpukhov.
Det svenska bidraget till CERN:s ordinarie program för nästa budgetår bör en
ligt preliminära beräkningar — vid en bidragskvot av 4,11 % — räknas upp till
11 320 000 kr. (+1 400 000 kr.).
2. CERN:s tilläggsprogram innebär att den befintliga protonsynkrotronen skall
kompletteras med s. k. lagringsringar (jfr prop. 1966: 1 bil. 10 s. 560). Enligt pre
liminära beräkningar bör det svenska bidraget till tilläggsprogrammet nästa bud
getår — vid en bidragskvot av 4,16 % — bli 3 990 000 kr. ( + 70 000 kr.).
3. Inom CERN pågår f. n. förberedande studier för en europeisk storaccelerator
för produktion av protoner med energi av 300 GeV. Kostnaderna för Sveriges del
för den fortsatta projekteringen av storacceleratorn uppskattas för nästa budgetår
—- vid en bidragskvot av 5,26 % — till 630 000 kr. ( + 430 000 kr.).
4. Inom ramen för anslaget för nästa budgetår bör rådet få disponera 33 000 kr.
för svenska representanters deltagande i sammanträden med CERN och dess kom
mittéer.
Departementschefen
Jag vill erinra om vad jag anfört vid min behandling av vissa för forsknings
råden gemensamma frågor.
CERN:s råd har fastställt budgeten för år 1969 och en preliminär budget för
år 1970 till belopp som i viss utsträckning avviker från vad som preliminärt be
räknats. Jag räknar sålunda — med utgångspunkt i en bidragskvot av 4,59 % —
med en ökning av det svenska bidraget till CERN:s ordinarie program med i runt
tal 2 590 000 kr. till 12 510 000 kr. Vidare beräknar jag — med utgångspunkt
i en bidragskvot av 4,62 % — en ökning av det svenska bidraget till organisa
tionens tilläggsprogram med 650 000 kr. till 4 570 000 kr. För projektering
i oförändrad omfattning av den planerade storacceleratorn beräknar jag — med
Ee
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utgångspunkt i en bidragskvot av 5,9 % — det svenska bidraget till 235 000 kr.
( + 35 000 kr.).
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Europeiskt samarbete inom kärnforskningen för budget
året 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 17 315 000 kr.
E 55. Europeiskt samarbete inom rymdforskningen
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag ___

10 632 252
12 972 000
12 547 000

Från förslagsanslaget till europeiskt samarbete inom rymdforskningen bestrids
kostnaderna för Sveriges deltagande i den europeiska rymdforskningsorganisatio
nen (ESRO). Enligt det till konventionen angående upprättande av organisationen
för europeisk rymdforskning fogade budgetprotokollet får organisationens kostna
der under den första åttaårsperioden efter konventionens ikraftträdande inte över
stiga motvärdet av 1 575 milj. kr. räknat efter 1962 års prisnivå (jfr prop. 1962: 85,
SU 75, rskr 195). Konventionen trädde i kraft år 1964 och ifrågavarande åttaårs
period gäller tiden 1964—72.
I januari 1967 beslöt ESRO om projektering och utveckling av ett vetenskap
ligt satellitprojekt, det s. k. TD-projektet, vilket innefattade uppskjutning av två
satelliter under perioden 1970—71 med amerikanska Thor-Deltaraketer (TD).
Under våren 1968 visade det sig att totalkostnaden för projektet som ursprungligen
uppskattats till ca 150 milj. kr. skulle kunna komma att uppgå till ca 300 milj.
kr. Med anledning härav deklarerade Italien att man i fortsättningen inte önskade
stödja projektet. ESRO:s råd skall enligt artikel X i konventionen genom enhälligt
beslut av samtliga medlemmar bestämma storleken av de tillgångar som under en
period av tre år skall ställas till organisationens förfogande. Kostnaderna för pro
jektet skulle komma att infalla under en tid av fem år. Med hänsyn till den italien
ska ståndpunkten kunde ett enhälligt beslut om fortsatt medelsanvisning till pro
jektet inte fattas. Detta betydde att projektet inte kunde fullföljas och att de kost
nader som hittills lagts ned på projektering och utveckling — ca 75 milj. kr. —
skulle gå förlorade.
I denna situation har de övriga medlemsländerna i ESRO, dvs. Belgien, Dan
mark, Frankrike, Förbundsrepubliken Tyskland, Nederländerna, Schweiz, Spanien,
Storbritannien och Sverige den 9 oktober 1968 upprättat ett förslag till överens
kommelse mellan ESRO och nyssnämnda medlemsstater om projektets fullföljande
i reducerad skala som ett s. k. särskilt projekt enligt konventionens artikel VIII.
Förslaget innebär att ifrågavarande medlemsstater uppdrar åt ESRO att fullfölja
utvecklingen av TD-projektet — dock med endast en satellit — inom en fast kost
nadsram av ca 205 milj. kr. i 1968 års prisnivå. Ifrågavarande belopp förs över
från ESRO:s gällande åttaårsbudget till en särskild för TD-projektet upprättad
budget. Samtidigt minskas åttaårsbudgeten i motsvarande mån. Härigenom — samt
13 — Bihang till riksdagens protokoll 1969.

1 samt.

Nr 1 Bil. 10
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genom vissa besparingar inom ESRO:s satellitprogram i övrigt — kan kostnaderna
för den totala rymdforskningsverksamheten i ESRO:s regi under perioden 1964—
72 hållas inom samma kostnadsram som förutsattes vid ESRO-konventionens
ikraftträdande år 1964. För TD-projektet skall gälla de regler som fastställts i
ESRO-konventionen jämte tillhörande protokoll samt de bestämmelser i öv
rigt beträffande ESRO:s verksamhet som fastställts eller kan komma att fast
ställas av organisationens styrelse. Kostnaden för den svenska andelen i projektet
kan med en bidragsandel av ca 5 % under perioden 1968—72 beräknas till drygt
10 milj. kr. Samtidigt minskas den svenska andelen i ESRO:s ordinarie program
med i runt tal samma belopp. Överenskommelsen har varit öppen för undertecknan
de till den 1 januari 1969 samt träder i kraft när den biträtts av medlemsländer,
vilkas bidragsandelar representerar 90 % av den totala budgeten. Kungl. Maj:t
har genom beslut den 18 oktober 1968 godkänt överenskommelsen under förutsätt
ning av riksdagens godkännande.
Genom att Italien inte deltar i TD-projektet har detta formellt karaktären av
ett från ESRO:s övriga verksamhet fristående projekt. Till följd härav bör frågan
om det svenska deltagandet underställas riksdagens prövning. För egen del har
jag funnit det angeläget att det totala programmet fullföljs i vidast möjliga om
fattning inom ramen för de resurser som beräknats för organisationen.
De utgifter som kan uppkomma under innevarande budgetår för det svenska
deltagandet i projektet kan bestridas inom ramen för det belopp av 12 972 000
kr. som för budgetåret 1968/69 anvisats under förevarande förslagsanslag. Jag
anser att så får ske.
Jag avser att senare denna dag vid anmälan av ärenden angående utgifter på
tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1968/69 hemställa att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen att godkänna det svenska deltagandet i TD-projektet och vad
jag anfört om bestridande av utgifterna för detta deltagande under innevarande
budgetår.
För år 1969 har ESRO:s råd fastställt budgeten till 260 milj. franska francs,
varav 55 milj. franska francs avser kostnaderna för TD-projektet. För år 1970
har kostnaderna beräknats till 285 milj. franska francs, varav 63 milj. franska
francs för TD-projektet. Den svenska bidragsandelen för åren 1969 och 1970 ut
gör 4,3 % resp. 4,6 % för det ordinarie programmet och 4,9 % resp. 5,3 % för
TD-projektet.
Med utgångspunkt häri beräknar jag att det svenska bidraget till ESRO:s verk
samhet för nästa budgetår kommer att minska med 425 000 kr. till 12 547 000
kr. Sistnämnda belopp innefattar även kostnader för svensk bevakning av arbetet
i ESRO:s olika organ samt kostnader under budgetåret 1969/70 för den s. k.
rymdtekniska gruppens verksamhet efter i huvudsak de riktlinjer som gäller för
innevarande budgetår.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Europeiskt samarbete inom rymdforskningen för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 12 547 000 kr.
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E 56. Särskilda forskartjänster
1967/68 Utgift .............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag .........

2 809 353
3 470 000
4 616 000

Från detta förslagsanslag bestrids avlöningskostnaderna vid 62 extra ordinarie
tjänster som forskare vid forskningsråden inom utbildningsdepartementets verk
samhetsområde.
Antal forskartjänster
Ändamål

1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Departementschefen

Råden
Ue 20

Medicinsk forskning .......................
Humanistisk forskning ...................
Samhällsforskning ............................
Naturvetenskaplig forskning...........
Atomforskning ................................

23
5
9
20
5

Ue 201

+
+
+
+
+

7
4
3
6
4

Ue 22: 25

Ue 27

Ue 201

+4

+2

+1
+1
+1

+1
62
+24
+5
+2
1 Till forskare i Ue 20 utgår viss avlöningsförstärkning enligt kollektivavtal.

+3

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medel för ytterligare tre
forskartjänster (+ 220 000 kr.). För löneomräkning och lönekostnadspålägg be
räknar jag 926 000 kr., varav för lönekostnadspålägg 798 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Särskilda forskartjänster för budgetåret 1969/70 an
visa ett förslagsanslag av 4 616 000 kr.

E 57. Institutet för arbetsmarknadsfrågor
1967/68 Utgift...............
1968/69 Anslag .............
1969/70 Förslag ...........

244 7951
308 0001
455 000

1 Anslagen Institutet för arbetsmarknadsfrågor: Avlöningar och Institutet för arbetsmarknads
frågor: Omkostnader.

Institutet för arbetsmarknadsfrågor, som inrättades år 1966 (jfr prop. 1966: 52
s. 254, SU 107, rskr 251), har till uppgift att anordna och medverka vid utbildning
i arbetsmarknadsfrågor, driva och främja arbetsmarknadsforskning samt verka för
samordning av sådan utbildning och forskning. Kungl. Maj:t har den 9 september
1966 meddelat instruktion för institutet (nr 541, ändrad 1968: 132). Universitetskanslersämbetet är chefsmyndighet för institutet.
Ee
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Personal
Handläggande personal ......................................
Övrig personal .....................................................
Anslag
Avlöningar till tjänstemän ................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation..
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70..
Arvoden och särskilda ersättningar...................
Sjukvård m. m........................................................
Reseersättningar ...................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror ....................................
b) Övriga expenser...............................................

Beräknad ändring 1969/70
Departements
Universitets
chefen
kanslersämbetet

2
4

+1

6

+ 1,5

of.
of.
of.

247 000

+ 65 000

+ 25 000

—
5 000
1 000
9 000

+ 64 000
+ 13 000
+ 2 000
of.
+ 3 000

+ 64 000
—
+ 2 000
of.
+ 1000

—
46 000

-I- 50 000
+ 10 000

308 000

+ 207 000

+ 50 000
+ 5 000
+ 147 000

+ 0,5

Universitetskanslersämbetet
1. Löne- och prisomräkning m. m. (+124 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 114 000 kr.).
2. För administrativa arbetsuppgifter och dokumentationstjänst m. m. bör medel
beräknas för dels en tjänst som byråsekreterare ( + 51 300 kr.), dels extra arbets
kraft (+18 500 kr.).
3. Arvode till styrelsens ordförande ( + 2 000 kr.) samt — vid bifall till för
slaget om en byråsekreterartjänst — indragning av arvode till sekreterare i styrelsen
(—1 800 kr.).
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 455 000 kr. Jag
har därvid tagit upp medel bl. a. för ytterligare extra arbetskraft (+15 000 kr.).
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Institutet för arbetsmarknadsfrågor för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 455 000 kr.

E 58. Forskningsinstitutet för atomfysik: Förvaltningskostnader
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag .........

1 382 5251
1 251 000*
1 712 000

1 Anslagen Forskningsinstitutet för atomfysik: Avlöningar och Forskningsinstitutet för atom
fysik: Omkostnader.

Forskningsinstitutet för atomfysik, som förstatligades år 1964 (jfr prop. 1964: 47,
SU 47, rskr 148), har till uppgift att bedriva forskning och utbildning inom atom
fysikens område. Kungl. Maj:t har den 29 juni 1964 fastställt stadga för institutet.
Universitetskanslersämbetet är central förvaltningsmyndighet för institutet.
Ee
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1968/69
Personal
Forskarpersonai .............................. ...................
Övrig personal.................................. ...................
Anslag
Avlöningar till tjänstemän ........... ...................
Lönekostnadspålägg för befintlig organisation
Arvoden och särskilda ersättningar .................
Sjukvård m. m................................... ...................
Reseersättningar .............................. ...................
Beräknade lokalhyror..................... ................
Bränsle, lyse och vatten ............... ...................
Renhållning och städning............... ...................
Telegram och telefon ................... ...................
Övriga expenser .............................. ...................
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Beräknad ändring 1969/70
UniversitetsDepartementskanslersämbetet
chefen

10
15

of.
of.

of.
of.

25

of.

of.

1 036 000
—
3 000
5 500
1 500
120 000
36 500
21 000
27 500

+ 38 000
+248 000
of.
of.
of.
+ 175 000
of.
of.
of.
of.

+ 38 000
+248 000
of.
+ 2 500
of.
+ 175 000
+ 20 000
+ 2 000
+ 3 000
— 27 500

1 251 000

+461 000

+ 461000

—

Universitetskanslersämbetet
Löne- och prisomräkning m. m. ( + 461 000 kr., varav för lönekostnadspålägg
och lokalhyror 423 000 kr.).
Departementschefen
Jag avser att för nästa budgetår under reservationsanslaget Forskningsinstitutet
för atomfysik: Materiel m. m. ta upp medel motsvarande dem som för innevarande
budgetår anvisats till övriga expenser under institutets omkostnadsanslag.
Som framgår av sammanställningen beräknar jag anslaget till 1 712 000 kr. Jag
har därvid tagit hänsyn till belastningen för skilda ändamål under institutets nuva
rande omkostnadsanslag.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Forskningsinstitutet för atomfysik: Förvaltningskostna
der för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
1 712 000 kr.
E 59. Forskningsinstitutet för atomfysik: Materiel m. m.
1967/68 Utgift ......... . ..
1968/69 Anslag . . . . . . .
1969/70 Förslag . . . . ...

102 331
143 000
184 000

Reservation

Universitetskanslersämbetet
Förevarande reservationsanslag bör nästa budgetår höjas med 50 000 kr.
Departementschefen
Medel motsvarande dem som för innevarande budgetår anvisats under institutets
omkostnadsanslag till övriga expenser (27 500 kr.) bör för nästa budgetår beräknas
under förevarande anslag. Därutöver bör anslaget med hänsyn till den allmänna
kostnadsutvecklingen höjas med 13 500 kr.
Ee
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Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Forskningsinstitutet för atomfysik: Materiel m. m. för
budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 184 000 kr.
£ 60. Nordiska institutet för samhällsplanering
1968/69 Anslag...............
1969/70 Förslag ...........

263 000
288 000

Från detta förslagsanslag bestrids Sveriges andel av kostnaderna för verksam
heten vid det för Danmark, Finland, Norge och Sverige gemensamma nordiska in
stitutet för samhällsplanering, vilket enligt statsmakternas beslut har inrättats i
Stockholm den 1 juli 1968 (jfr prop. 1968: 20, SU 48, rskr 131). Institutet, som är
samordnat med konsthögskolans arkitekturskola i fråga om personal och lokaler,
har till uppgift att dels anordna vidareutbildning av stads- och regionplanerare
från de nordiska länderna, dels bedriva och främja forskarutbildning och forsk
ning inom samhällsplaneringens område. Vid institutet har tre professurer inrättats,
nämligen en i vart och ett av ämnena ekonomisk geografi med samhällsplanering,
fysisk planering samt trafik- och kommunikationsteknik. Institutets driftkostnader,
som för innevarande budgetår beräknats uppgå till 700 000 kr., fördelas mellan
de berörda länderna så att Danmark och Norge betalar vartdera 25 %, Finland
12,5 % och Sverige 37,5 %.
Kungl. Maj:t fastställde den 28 juni 1968 stadga för institutet (nr 427), vilket
enligt en av Kungl. Maj:t samma dag godkänd överenskommelse mellan berörda
länder skall ha ställning som svensk statlig myndighet. Ledningen av institutet skall
utövas av en styrelse med företrädare för Danmark, Finland, Norge och Sverige,
ett lärarråd samt av föreståndaren. I mars 1968 tillkallades med stöd av Kungl.
Maj:ts bemyndigande en interimsstyrelse. Den 1 januari 1969 trädde den ordinarie
styrelsen i funktion.
1968/69

Personal
Lärarpersonal .......................................................
Övrig personal .....................................................
Anslag
Avlöningar till lärarpersonal ............................
Avlöningar till övrig personal............................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation..
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70. .
Arvoden och särskilda ersättningar ...............
Sjukvård m. m........................................................
Reseersättningar ...................................................
därav utomnordiska tjänsteresor .........................
Beräknade lokalhyror ........................................
Bränsle, lyse och vatten . ..................................
Övriga expenser ...................................................
därav engångsutgifter .........................................

Ee

Beräknad ändring 1969/70
av institutets totala budget
InterimsDepartementsstyrelsen
chefen

5
4

+1
+1

9

+2

of.
of.
of.

315 000
99 000

+ 78 000
+ 25 000

+ 34 000
+ 5 000

108 000

- 18 000
+ 18 000
of.
+
500
+ 45 000
Of.
of.
of.
+ 21 500

-18 000
—
of.
of.
+30 000

7 500
500
45 000
6 000

45 000
5 000
75 000

'

34 000

—4 000

700 000

+ 170 000

of.

of.
of.
+ 16 000
+3 000

+ 67 000
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Interimsstyrelsen för nordiska institutet för samhällsplanering
1. Löne- och prisomräkning m. m. ( + 16 000 kr., varav för lönekostnadspålägg
-18 000 kr.).
2. Docentur i regional och kommunal ekonomi ( + 48 000 kr.).
3. Budgetåret 1969/70 sker en ökning från 25 till 50 intagningsplatser till vida
reutbildningen (jfr prop. 1968: 20 s. 16). Behovet av timarvoderad personal och
biträdespersonal kommer därför att öka ( + 25 000 kr.).
4. För institutets övriga verksamhet behövs en förstärkning med +81 000 kr.
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag Sveriges andel (37,5 %) av
kostnaderna för verksamheten budgetåret 1969/70 till 288 000 kr. ( + 25 000
kr.).
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Nordiska institutet för samhällsplanering för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 288 000 kr.
E 61. Bidrag till centralinstitutet för nordisk asienforskning
1967/68 Utgift ...............
1968/69 Anslag...............
1969/70 Förslag .............

115 811
137 000
185 000

Från detta förslagsanslag bestrids utgifter för Sveriges andel (37,2 %) av kost
naderna för verksamheten vid centralinstitutet för nordisk asienforskning i Köpen
hamn (jfr prop. 1966: 1 bil. 10 s. 566, SU 42, rskr 125). Institutet har till upp
gift att i de nordiska länderna främja forskning och undervisning om Asien. Kungl.
Maj:t har den 27 maj 1966 för Sveriges del godkänt statuter för institutet.
Genom beslut den 6 juni 1968 medgav Kungl. Maj:t att från anslaget får be
talas ut högst 142 200 kr. avseende Sveriges andel av kostnaderna för budget
året 1968/69. Vidare medgav Kungl. Maj:t genom beslut den 18 oktober 1968
att anslaget därutöver får belastas med högst motvärdet av 21 538 danska kr.
för ökade lönekostnader år 1968.
Enligt planerna vid institutets tillkomst skulle dess personal omfatta bl. a. fyra
vetenskapliga medarbetare. Institutets styrelse planerar nu att utöka personalen
med en vetenskaplig medarbetare kalenderåret 1969 och ytterligare en kalender
året 1970.
Med hänsyn till dels den planerade personalförstärkningen, dels inträffade och
väntade löne- och prisstegringar i Danmark bör Sveriges andel av kostnaderna för
verksamheten budgetåret 1969/70 beräknas till 185 000 kr. ( + 48 000 kr.).
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Bidrag till centralinstitutet för nordisk asienforskning
för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 185 000 kr.
Ee
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E 62. Bidrag till nordiska institutet för sjörätt
1967/68 Utgift....................
1968/69 Anslag ...............
1969/70 Förslag ...............

63 306
83 000
92 000

Från detta förslagsanslag bestrids utgifter för Sveriges andel (35 %) av kost
naderna för verksamheten vid nordiska institutet för sjörätt i Oslo (jfr prop.
1962: 1 bil. 10 s. 520, SU 102, rskr 245). Institutet har till uppgift att främja
forskning och undervisning inom sjörättens område. Kungl. Maj:t har den 19
december 1963 för Sveriges del godkänt statuter för institutet.
Genom beslut den 6 juni 1968 medgav Kungl. Maj:t att från anslaget får be
talas ut högst 83 800 kr. avseende Sveriges andel av kostnaderna för kalenderåret
1969. Med hänsyn härtill och till väntade löne- och prisstegringar i Norge bör
Sveriges andel av kostnaderna för kalenderåret 1970 beräknas till 92 000 kr.
( + 9 000 kr.).
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Bidrag till nordiska institutet för sjörätt för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 92 000 kr.

E 63. Bidrag till nordiska institutet för teoretisk atomfysik
1967/68 Utgift ...............
1968/69 Anslag .............
1969/70 Förslag .............

651 137
726 000
885 000

Från detta förslagsanslag bestrids utgifter för Sveriges andel (37,01 %) av kost
naderna för verksamheten vid nordiska institutet för teoretisk atomfysik i Köpen
hamn (jfr prop. 1957: 119, SU 71, rskr 209). Institutet har till uppgift att stimu
lera den teoretiska kärn- och atomfysikforskningen i Norden. Kungl. Maj:t har den
6 juni 1957 meddelat bestämmelser angående svenskt deltagande i institutets verk
samhet.
Genom beslut den 6 juni 1968 medgav Kungl. Maj:t att från anslaget får betalas
ut högst 788 300 kr. avseende Sveriges andel av kostnaderna för budgetåret
1968/69.
Statens råd för atomforskning
1. Beräknade löne- och prisstegringar (+115 000 kr.).
2. Antalet stipendiater vid institutet bör ökas med två till sammanlagt 17
( + 26 000 kr.).
3. Vid institutet bör anställas en vetenskaplig medarbetare (+18 000 kr.).
Ee
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Departementschefen
Med hänsyn till dels den planerade utvidgningen av institutets verksamhet, dels
inträffade och väntade löne- och prisstegringar i Danmark bör anslaget räknas
upp med sammanlagt 159 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Bidrag till nordiska institutet för teoretisk atomfysik för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 885 000 kr.
E 64. Bidrag till Institutet för internationell ekonomi
1967/68 Utgift ...............
1968/69 Anslag...............
1969/70 Förslag .............

450 000
480 000
671 000

Från anslaget bestrids kostnaderna för forskningsverksamheten vid Institutet för
internationell ekonomi (jfr prop. 1962: 1 bil. 10 s. 525, SU 102, rskr 245). Institu
tet är därjämte institution i ämnet internationell ekonomi vid universitetet i Stock
holm. Enligt sina stadgar, fastställda av Kungl. Maj:t den 6 juni 1962 (ändrade se
nast den 18 oktober 1968) har institutet till uppgift att bedriva forskning rörande
internationella ekonomiska relationer. En redogörelse för institutets organisation
lämnades i prop. 1966: 1 (bil. 10 s. 569).
Universitetskanslersämbetet
1. Löne- och prisomräkning m. m. ( +191 000 kr., varav för lönekostnadspålägg
och lokalhyror 176 000 kr.).
2. För inbjudan av utländska gästforskare föreslås en förstärkning med 12 000
kr.
Departementschefen
Under förevarande anslag räknar jag inte med andra förändringar än sådana som
hänför sig till löne- och prisstegringar m. m. Jag förordar därför att anslaget för
nästa budgetår räknas upp med 191 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Bidrag till Institutet för internationell ekonomi för bud
getåret 1969/70 anvisa ett anslag av 671 000 kr.
E 65. Bidrag till Konung Gustaf Y:s forskningsinstitut
1967/68 Utgift...............
1968/69 Anslag .............
1969/70 Förslag ...........

468 0001
513 000
571 000

1 Härjämte har från det i riksstaten för budgetåret 1967/68 under tolfte huvudtiteln uppförda
förslagsanslaget till täckning av beräknade merkostnader för löner och pensioner m. m. anvi
sats högst 53 000 kr. för bestridande av vissa ökade kostnader för löner som utbetalas från
förevarande anslag.
13*

_ Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt.

Nr 1 Bil. 10
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Från anslaget bestrids vissa personalkostnader vid Konung Gustaf V:s forsk
ningsinstitut. Övriga kostnader för verksamheten täcks av medel från Konung
Gustaf V:s 80-årsfond. Vid institutet, där ett fyrtiotal forskare är verksamma, be
drivs i allt väsentligt forskning med inriktning mot reumatiska och andra invalidi
serande folksjukdomar (jfr prop. 1947: 272 s. 451, SU 247, rskr 446).
Styrelsen för Konung Gustaf V:s forskningsinstitut
För löneomräkning bör anslaget höjas med 58 000 kr.
Departementschefen
Jag biträder styrelsens förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Bidrag till Konung Gustaf V:s forskningsinstitut för bud
getåret 1969/70 anvisa ett anslag av 571 000 kr.
E 66. Bidrag till Internationella meteorologiska institutet i Stockholm
1967/68 Utgift ...............
1968/69 Anslag .............
1969/70 Förslag .............

220 000
235 000
280 000

Från anslaget bestrids vissa driftkostnader vid Internationella meteorologiska in
stitutet i Stockholm (jfr prop. 1955: 1 bil. 10 s. 697, SU 8, rskr 8). Enligt sina stad
gar, fastställda av Kungl. Maj:t den 28 december 1956, har institutet till uppgift
att bedriva forskning i meteorologi och därmed sammanhängande ämnen samt att
främja internationellt vetenskapligt samarbete på meteorologins område.
Styrelsen för Internationella meteorologiska institutet i Stockholm
1. Löneomräkning m. m. ( + 39 000 kr., varav för lönekostnadspålägg 29 000
kr.).
2. För att institutet skall kunna öka sin gästforskarverksamhet föreslås en för
stärkning med 150 000 kr.
3. För reseersättningar och materiel m. m. behövs en förstärkning med 20 000
kr.
Departementschefen
Under förevarande anslag räknar jag inte med andra förändringar än sådana
som hänför sig till löne- och prisstegringar samt lönekostnadspålägg inklusive all
män arbetsgivaravgift. Jag förordar därför att anslaget för nästa budgetår räknas
upp med 45 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Bidrag till Internationella meteorologiska institutet i
Stockholm för budgetåret 1969/70 anvisa ett anslag av 280 000
kr.
Ee
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E 67. Bidrag till Riksföreningen mot cancer
1967/68 Utgift .............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag .........

3 000 000
3 000 000
3 000 000

Reservation

Detta reservationsanslag är avsett som bidrag till verksamheten inom Riksföre
ningen mot cancer för fortsatt och utökad forskning såväl i gränsområdet mellan
grundläggande biologisk forskning och cancerforskning som i form av direkt tilläm
pad klinisk forskning rörande tumörsjukdomarnas diagnostik och behandling.
Anslaget utgår med 3 milj. kr. per budgetår t. o. m. budgetåret 1970/71 (jfr
prop. 1966: 1 bil. 10 s. 570, SU 42, rskr 125). Jag hemställer, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att till Bidrag till Riksföreningen mot cancer för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 3 000 000 kr.

Ee

396

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 10: Utbildningsdepartementet

f) Inredning och utrustning

E 68. Inredning och utrustning av lokaler vid universitet, högskolor m. m.
I riksstaten för innevarande budgetår finns uppfört ett reservationsanslag för
detta ändamål av 55 milj. kr.
För nästa budgetår föreligger anslagsframställningar från utrustningsnämnden för
universitet och högskolor, byggnadsstyrelsen samt tekniska högskolans i Stock
holm byggnadskommitté om sammanlagt 67 665 000 kr. Beredningen av denna
fråga är ännu inte avslutad. I riksstatförslaget bör tas upp ett preliminärt belopp
av 60 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Inredning
och utrustning av lokaler vid universitet, högskolor m. m. för bud
getåret 1969/70 beräkna ett reservationsanslag av 60 000 000
kr.

Ef
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F. Lärarutbildning

F 1. Lärarhögskolorna: Utbildningskostnader
1967/68 Utgift ....
1968/69 Anslag ...
1969/70 Förslag ...

111 396 1821
118 420 0001
175 364 000

1 Anslagen Lärarhögskolorna: Avlöningar och Lärarhögskolorna: Omkostnader

Lärarhögskola finns dels i Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Umeå och
Uppsala (större lärarhögskola för klasslärar- och ämneslärarutbildning m. m.), dels
i Falun, Gävle, Härnösand, Jönköping, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Luleå och
Växjö (mindre lärarhögskola för enbart klasslärarutbildning). Bestämmelser om
verksamheten vid lärarhögskola återfinns i stadgan den 28 maj 1968 (nr 318) för
lärarhögskolorna.
1968/69

Personal
Lärarpersonal .....................................................
Övrig personal ...................................................
Anslag
Utgifter
Avlöningar till tjänstemän................................ .
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation.
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70.
Arvoden och särskilda ersättningar .............
Sjukvård m. m......................................................
Reseersättningar åt tjänstemän .......................
Reseersättningar åt lärarkandidater m. fl. ...
Expenser
a) Beräknade lokalhyror ..................................
b) Bränsle, lyse, vatten......................................
c) Städning och renhållning..............................
Bidrag till studie- och idrottsutfärder m. m. .

Beräknad ändring 1969/70
Skolöver
Föredraganden
styrelsen

938
315,5
1 253,5

+229
+ 59
+ 288

+ 196
+ 34
+ 230

111 930 000

+ 24 110 000=

+ 20 239 000=

—
70 000
120 000
1 257 000
1915 000

+27 434 000
+ 3 856 000
of.
-129 000
+ 240 000
+ 347 000

+27 434 000
+ 3 199 000
of.
+
29 000
+ 215 000
+ 322 000

—
1 126 000
1 962 000
51 000
118 431 000

+ 4 498 000
+ 193 000
+ 297 000
+ 159 000
+ 61163 000=

+ 5 005 000
+ 193 000
+ 297 000
+
11000
+ 56 944 000=

Uppbördsmedel
Upplåtelse av lokaler m. m...............................

of.
11000
of.
118 420 000
+ 61163 000=
+ 56 944 000=
- Därav överföring 120 000 kr. från anslaget Utbildning av lärare vid folkhögskola

Skolöverstyrelsen
Grunden för anslagsframställningen för budgetåret 1969/70 är riksdagens beslut
år 1967 om en reformerad utbildning för klasslärare och lärare i läroämnen (prop.
1967: 4, SU 51, rskr 143).
F
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Den nya klasslärarutbildningen, som infördes höstterminen 1968, omfattar för
lärare på lågstadiet fem terminer och för lärare på mellanstadiet sex terminer.
För budgetåret 1969/70 räknar överstyrelsen med samma antal intagningsplatser
som innevarande budgetår, dvs. 1 536 platser på lågstadielärarlinje och 2 064
platser på mellanstadielärarlinje. Härutöver föreslås att 72 studerande skall tas in
till utbildning på 4-årig folkskollärarlinje samt att 72 lärare på lågstadiet och 72
lärare på mellanstadiet skall tas in till den innevarande budgetår påbörjade, tempo
rärt anordnade utbildningen för oexaminerade klasslärare. Enligt överstyrelsens
förslag skall sammanlagt något mer än 3 800 blivande klasslärare börja sin utbild
ning vid lärarhögskola under budgetåret 1969/70. Härutöver räknar överstyrelsen
med en intagning av lärarkandidater vid kvarvarande folkskoleseminariers treåriga
småskollärarlinje (anslaget Folkskoleseminarierna: Utbildningskostnader).
För den praktisk-pedagogiska utbildningen av lärare i läroämnen som omfattar
två terminer föreslår överstyrelsen ca 2 300 intagningsplatser vid lärarhögskola.
I detta tal ingår även ett antal platser för blivande folkhögskollärare. Den förbere
dande praktisk-pedagogiska utbildningen för vissa studerande vid universitet m. m.
(den didaktiska kursen) beräknas bli bevistad av ca 6 800 studerande under höst
terminen och av ytterligare ca 2 000 studerande under vårterminen.
I avvaktan på resultatet av en planerad undersökning av behovet av speciallärare
räknar överstyrelsen med oförändrad intagning vid lärarhögskolas speciallärarlinje,
dvs. ca 570 intagningsplatser för utbildning om 1—4 terminer. Inom ramen för
speciallärarlinjens utbildningsgren 1 föreslås emellertid en särskild utbildning av
lärare för undervisning på sjukhus.
Enligt överstyrelsens förslag till intagningskapacitet vid lärarhögskolorna skall
sammanlagt 7 000 blivande klasslärare, lärare i läroämnen och speciallärare tas in
under budgetåret 1969/70. Utbildningen vid lärarhögskolorna tillsammans med
utbildningen av lärare i övningsämnen och yrkesämnen vid andra lärarutbildningsanstalter ger ett årligt lärartillskott som svarar mot ungefär en tiondel av de ca
90 000 lärare, som nu är verksamma inom skolväsendet.
Överstyrelsen aktualiserar i sin anslagsframställning frågan om inrättande av en
sjunde större lärarhögskola. Enligt överstyrelsen har behovet därav framträtt allt
klarare i samma mån som trycket på de större lärarhögskolornas utbildningskapa
citet ökat och fråga väckts att till dessa utbildningsanstalter förlägga praktisk
lärarutbildning av lärarkategorier, för vilka särskilda utbildningslinjer från början
inte organiserats vid lärarhögskolorna. Överstyrelsen hemställer därför, att Kungl.
Maj:t snarast föranstaltar om åtgärder för inrättande av en större lärarhögskola i
Örebro.
Överstyrelsens förslag i övrigt innebär i korthet.
1. Löne- och prisomräkning m. m. 39 852 000 kr., varav för lönekos tnadspålägg och lokalhyror 32 439 000 kr.
2. Överstyrelsen föreslår, att följande antal ordinarie eller extra ordinarie lärar
tjänster inrättas budgetåret 1969/70 (+11 755 000 kr.):
F
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3 lektorer i pedagogik i U 22,
23 lektorer i ämnesteori och ämnesmetodik eller i ämnesmetodik i U 22,
11 lektorer i ämnesteori och ämnesmetodik i U 22 eller i ämnesmetodik i U 22
eller U 21,
11 lektorer i ämnesmetodik i U 21,
49 adjunkter i ämnesteori i U 19,
2 adjunkter i pedagogik i U 17,
2 lektorer i specialundervisningens metodik i U 18 eller U 16,
16 lektorer i mellanstadiets metodik i U 17,
9 lektorer i bild- och formarbetets metodik i U 17,
9 lektorer i musikens metodik i U 17,
29 lektorer i lågstadiets metodik i U 17 eller U 14,
2 lärare i röst- och talvård i U 16,
14 lärare i musik i U 15.
3. Medlen till tjänster som extra lärare och till timmar över stat m. m. bör räk
nas upp på grund av lärarutbildningens ökade omfattning (+1 434 000 kr.).
4. En betydande produktion av ITV-program för lärarutbildningen planeras
äga rum under nästa budgetår vid lärarhögskolorna i Göteborg, Malmö, Stockholm
och Uppsala. Kvalificerad personal bör anställas för detta ändamål. Överstyrelsen
beräknar för var och en av nämnda lärarhögskolor dels medel motsvarande en halv
tjänst som lektor i U 22, dels 45 000 kr. för en till inspelningsverksamheten knuten
producent. Härtill kommer lönekostnadspålägg om tillsammans 72 400 kr. för ifrå
gavarande avlöningar ( + 388 000 kr.).
5. Överstyrelsen har i uppdrag att utreda hur ledningen av en lärarhögskola
skall vara organiserad. I avvaktan på resultatet av denna utredning har överstyrel
sen i sin anslagsframställning preliminärt beräknat 300 000 kr. för ifrågavaran
de ändamål. Härtill kommer lönekostnadspålägg om 69 000 kr. ( + 369 000 kr.).
1 särskilda skrivelser den 10 oktober och den 11 november 1968 har överstyrelsen
framlagt förslag om förstärkning av ledningen av de sex större lärarhögskolorna.
Förslaget avser en första etapp i den omorganisation av lärarhögskolornas ledning
som överstyrelsen fått i uppdrag att utreda. Överstyrelsen föreslår, att femton lönegradsplacerade ordinarie tjänster som studierektor med förordnande på bestämd
tid, i regel sex år, inrättas fr. o. m. den 1 juli 1969 vid de större lärarhögskolorna
i utbyte mot samma antal arvodestjänster som biträdande utbildningsledare. Tjäns
terna skall vara av tre slag, nämligen studierektorstjänst för ämneslärarutbildning,
studierektorstjänst för klasslärarutbildning och studierektorstjänst för speciallärar
utbildning. Tjänsterna föreslås fördelade på de sex större lärarhögskolorna med en
tjänst för varje vid dessa förekommande slag av lärarutbildning. De arvodestjänster
som biträdande utbildningsledare, vilka f. n. utöver nämnda femton tjänster finns
inrättade vid lärarhögskolorna, bör finnas kvar oförändrade till dess utredningsupp
draget helt slutförts. Om innehavarna av de föreslagna studierektorstjänsterna får
ringa eller ingen undervisningsskyldighet, uppkommer vissa kostnadsökningar för
F
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de undervisningstimmar som de biträdande utbildningsledarna nu fullgör. Dessa
kostnader beräknas till ca 150 000 kr.
6. Medlen till utbildning av kyrkomusiker och till kurser i yrkesvägledningsfrågor bör räknas ned på grund av minskat antal klasser som följer den äldre ut
bildningen inom seminarieorganisationen ( — 97 500 kr.).
7. Den didaktiska kursen, som omfattar pedagogik, ämnesmetodik och praktik
under den ämnesteoretiska utbildningen för vissa studerande vid universitet och hög
skolor, beräknas under det första året kosta 872 000 kr. Den didaktiska kursen,
som omfattar en tid av tre år, blir slutförd av de studerande först med utgång
en av läsåret 1971/72. Detta innebär, att lärarhögskolorna på sin ämneslärarlinje
under den närmaste treårsperioden får ta emot studerande, som inte genomgått den
förberedande praktisk-pedagogiska utbildning som i normala fall skall vara förut
sättning för tillträde till lärarhögskolas ämneslärarlinje. Därför föreslås till en kost
nad av 210 000 kr. en förkortad didaktisk kurs för sådana studerande, som tas in
på ämneslärarlinje under nästa budgetår. För försöksverksamhet med en praktiskpedagogisk introduktionskurs för universitetsstuderande enligt 1960 års lärarutbildningssakkunnigas modell begärs särskilda medel om 50 000 kr. Härtill kommer
lönekcstnadspålägg om sammanlagt 260 000 kr. (+1 392 000 kr.).
8. Folkhögskolans lärarutredning föreslog i sitt betänkande Lärarutbildning för
folkhögskolan (SOU 1967: 47), att en ettårig praktisk-pedagogisk utbildning av
folkhögskollärare skulle förläggas till lärarhögskolan i Linköping. Överstyrelsen be
räknar medel för ändamålet enligt utredningens förslag, vilket även inkluderar me
del till två modifierade s. k. Åsakurser. Samtidigt överförs 120 000 kr. till lärar
högskolornas avlöningsanslag från det för budgetåret 1968/69 på riksstaten upp
tagna anslaget Utbildning av lärare vid folkhögskolor (+1 052 800 kr.).
9. Medlen till tjänstgöringstillägg enligt 29 § i specialbestämmelserna till AST
bör räknas upp på grund av ökad lärarutbildningsorganisation ( + 325 000 kr.).
10. En särskild utbildning av oexaminerade lärare på grundskolans låg- och mel
lanstadier har organiserats vid lärarhögskolan i Stockholm med början sommaren
1968. För nästa budgetår föreslår överstyrelsen en utvidgning av denna utbildning
men i en form som utgör en variant av stockholmsmodellen, nämligen en kombi
nation av självstudier och lärarledda studier vid lärarhögskola. De senare skall be
drivas dels under en hel termin, dels under sommarkurser. Under de tre första ter
minerna tjänstgör lärarkandidaterna med minst halv tjänstgöring i hemkommunen.
Som handledare tjänstgör därvid dels lärare i kommunen, dels lektorer från den
lärarhögskola som svarar för utbildningen. Utbildningen föreslås förlagd till tre
lärarhögskolor, en i Norrland, en i Mellansverige (ej Stockholm) och en i södra
eller sydvästra Sverige. Lågstadielärarutbildningen och mellanstadielärarutbildningen kan dock tänkas förlagd till olika lärarhögskolor inom regionerna. Behovet av
lärare även under ferietid torde göra det nödvändigt att förlägga utbildningen till
Umeå, Uppsala/Karlstad och Göteborg/Linköping. Om båda utbildningslinjerna
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inom ett område förläggs till en och samma lärarhögskola, bör samundervisning i
viss utsträckning kunna anordnas under den första sommarkursen. Den totala kost
naden beräknas för följande treårsperiod till 3 344 000 kr., varav för budgetåret
1969/70 321 000 kr. Härtill kommer lönekostnadspålägg om 769 000 kr., varav
för budgetåret 1969/70 73 800 kr. ( + 394 800 kr.).
11. Enligt beslut av 1968 års riksdag skall två nya professurer i praktisk peda
gogik inrättas den 1 juli 1969, en vid lärarhögskolan i Uppsala och en vid lärarhög
skolan i Linköping. Tillsättningsproceduren har inletts och överstyrelsen räknar
med att de nya professorerna kommer att vara i tjänst den 1 juli 1969. Utöver medel
för dessa tjänster beräknas medel till fyra tjänster som laborator och 14 tjänster
som assistent i U 10/14. Kostnaderna för forskartermin för professorer och labora
torer har räknats upp med hänsyn till den föreslagna ökningen av antalet tjänster.
För den forskningsverksamhet, som bedrivits vid statens försöksskola i Linköping
och som pågår under innevarande budgetår, räknar överstyrelsen med oförändrade
kostnader under budgetåret 1969/70. (+1 186 000 kr.)
12. Överstyrelsen föreslår, att följande antal extra ordinarie tjänster för personal
som inte är lärare inrättas budgetåret 1969/70 (+1 648 000 kr.):
3 förste biblioteksassistenter i A 15
3 förste biblioteksbiträden i A 11
2 kamrerare i A 17
1 kanslist i A 11/17
7 kontorsskrivare i A 13 eller kansliskrivare i A 11
13 kontorsbiträden i högst A 9
4 materialförvaltare i A 13
1 maskinist i A 11
2 expeditionsvakter i högst A 9
2 tekniker i A 15
12 institutionstekniker i A 12
6 kuratorer i A 17
13. Medlen till ersättning till extra arbetskraft m. m. och för övertidstjänstgöring
bör med anledning av det ökade behovet av skrivningsvakt räknas upp med 55 000
kr. Härtill kommer lönekostnadspålägg med 12 600 kr. ( + 67 600 kr.).
14. Överstyrelsen föreslår, att posten till arvoden till experter och särskilda sak
kunniga räknas upp med 577 000 kr. samtidigt som posten till arvoden m. m. för
biträde med pedagogislc-administrativa arbetsuppgifter om 547 000 kr. förutsätts
utgå. Härtill kommer lönekostnadspålägg om 6 900 kr. För organisation av prak
tikcentra samt för försöksverksamhet med kompletterande utbildning för vissa
klasslärarkandidater räknas med oförändrade belopp under nästa budgetår.
( + 36 900 kr.)
15. För kallortstillägg och vissa vikariatsersättningar räknar överstyrelsen med
ytterligare kostnader på grund av den utökade lärarutbildningsorganisationen
( + 664 200 kr.).
I anslagsframställningen under anslaget Bidrag till driften av grundskolor m. m.
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har skolöverstyrelsen för nästa budgetår räknat med ytterligare 9 särskilda ordina
rie tjänster (med beteckningen Up) som lågstadielärare och 6 sådana tjänster som
mellanstadielärare samt 16 särskilda arvodestjänster som handledare med förord
nande tills vidare för tre år.
I skrivelse den 7 oktober 1968 har överstyrelsen vidare föreslagit att — med
erforderlig ändring av kungörelsen den 28 maj 1968 (nr 319) om viss personal för
lärartubildning, m. m. — särskilda ordinarie övningslärartj änster (med beteck
ningen Up) skall få inrättas även för tjänstgöring på låg- och mellanstadierna.
Merkostnaden för dessa senare tjänster beräknas i skrivelsen till 825 000 kr. Härtill
kommer lönekostnadspålägg om 189 750 kr.
I skrivelse den 4 september 1968 har skolöverstyrelsen framlagt förslag till vissa
åtgärder för att tillgodose behovet av lärare för den finsktalande
befolkningen i Sverige. Undervisningen i finska språket förläggs enligt försla
get utanför den reguljära lärarutbildningen men organiseras av lärarhögskolan i Lu
leå och får formen av två sommarkurser för finsktalande blivande (och redan exa
minerade) förskollärare, småskollärare och folkskollärare med början sommaren
1970.
Föredraganden
För nästa budgetår bör enligt skolöverstyrelsen antalet intagningsplatser till den nya klasslärarutbildningen vara 1 536 på lågstadielärarlinje och
2 064 på mellanstadielärarlinje, dvs. sammanlagt 3 600 platser. På ämneslärarlinje räknar överstyrelsen med ca 2 300 intagningsplatser för praktisk-pedagogisk
utbildning av lärare i läroämnen och på speciallärarlinje ca 570 intagningsplatser
för utbildning om en till fyra terminer. Utöver denna intagningskapacitet föreslås
72 platser på den 4-åriga folkskollärarlinje, som bygger på grundskolan och över
gångsvis finns kvar vid lärarhögskolorna i Karlstad, Kristianstad och Luleå, samt
144 platser för särskild utbildning av klasslärare utan föreskriven utbildning. Jag
har ingen erinran mot överstyrelsens förslag till dimensionering av lärarutbildningsorganisationen för nästa budgetår. Kungl. Maj:t bör bemyndigas fastställa an
talet intagningsplatser vid lärarhögskola. I fråga om den av överstyrelsen föreslagna
utbildningen av lärare för undervisning på sjukhus inom ramen för speciallärar
linjens utbildningsgren 1 ankommer det på Kungl. Maj:t att besluta.
Överstyrelsen har hemställt, att Kungl. Maj:t föranstaltar om de åtgärder som
behövs för att planläggningen av en sjunde större lärarhögskola,
förlagd till Örebro, snarast skall kunna påbörjas. I skrivelse till Kungl. Maj:t har
företrädare för Värmlands län och Karlstads stad i anledning därav hemställt, att
vid eventuellt fortsatt utbyggnad av lärarhögskolorganisationen hänsyn skall tas till
Karlstads förutsättningar som lokaliseringsort för en större lärarhögskola. I skri
velse har å andra sidan representanter för Örebro län och stad understrukit lämp
ligheten av att till Örebro förlägga en större lärarhögskola, som utöver klass- och
ämneslärarutbildning omfattar även special-, musik-, tecknings- och yrkeslärarutF
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bildning. Till denna lärarhögskola anses också böra knytas de slag av lärarutbild
ning — utbildning av förskollärare och gymnastiklärare — som nu finns i Örebro
samt fortbildning för lärare inom vuxenutbildningen. Av skrivelsen framgår att pro
visoriska lokaler för en lärarhögskola i staden kan erhållas fr. o. m. hösten 1971.
Jag är inte beredd att utan närmare utredning ta ställning till frågan om inrät
tande av ytterligare en större lärarhögskola. Denna fråga får prövas i samband
med det arbete som 1968 års utbildningsutredning bedriver.
För nästa budgetår bör i fråga om nya tjänster vid lärarhögskolorna
medel beräknas till 15 ordinarie tjänster som lektor i U 22 i ämnesteori och
ämnesmetodik eller i ämnesmetodik, varav 9 vid mindre lärarhögskolor, 6 ordi
narie tjänster som lektor i U 21 i ämnesmetodik, 29 ordinarie tjänster som adjunkt
i ämnesteori, varav 15 vid mindre lärarhögskolor, 5 ordinarie tjänster som lektor
1 mellanstadiets metodik och 9 ordinarie tjänster som lektor i musikens metodik
vid mindre lärarhögskolor samt 12 ordinarie tjänster som lektor i lågstadiets
metodik, varav 6 vid mindre lärarhögskolor. Jag beräknar vidare medel för
2 extra ordinarie tjänster som lärare i röst- och talvård och 14 extra ordinarie
tjänster som lärare i musik samt för extra tjänster och för lärartimmar över stat
till den omfattning som därutöver behövs för att uppehålla undervisningen vid
lärarhögskolorna. Härvid har jag även beaktat de behov som kan föranledas av de
förslag som inom kort avses bli framlagda för riksdagen i fråga om utbildning av
lärare vid folkhögskolor m. m. (2, 3 och 8).
Enligt beslut av 1968 års riksdag (prop. 1968: 65, SU 93, rskr 224) skall två
nya professurer i praktisk pedagogik inrättas den 1 juli 1969, en vid lärarhög
skolan i Uppsala och en vid lärarhögskolan i Linköping. Jag beräknar medel till
dessa tjänster samt till två tjänster som assistent (11). Medel till tjänster som
biträde åt professorerna beräknas i det följande. Vidare bör den på personalför
teckningen till lärarhögskolorna uppförda tjänsten som försöksledare, vilken inne
has av E. J. T. Malmquist, omändras till en för honom personlig laborator i prak
tisk pedagogik. Under lärarhögskolornas stat finns innevarande budgetår medel
till ersättningar åt experter och extra biträdeshjälp för slutförande av vissa forsk
ningsprojekt vid f. d. statens försöksskola i Linköping. Ifrågavarande projekt bör
efter den 1 juli 1969 bekostas ur anslaget Pedagogiskt utvecklingsarbete inom
skolväsendet. Medel för verksamheten har inräknats i detta anslag för budgetåret
1969/70. För produktion av ITV-program vid lärarhögskolorna i Göteborg,
Malmö, Stockholm och Uppsala beräknar jag 271 000 kr. (4). Medel bör vidare
beräknas till didaktisk kurs m. m. Kungl. Maj:t bör slutligt fastställa omfattningen
av ifrågavarande praktisk-pedagogiska utbildning under nästa budgetår (7).
Överstyrelsen har föreslagit att den särskilda utbildning av klasslärare utan före
skriven utbildning som finns anordnad innevarande budgetår skall utvidgas och
därvid ges en något annorlunda utformning. Utbildningen ansluter sig i fråga om
innehåll och målsättning nära till den nya klasslärarutbildningen och utgör en kom
bination av självstudier på vederbörande lärares tjänstgöringsorter och lärarledda
studier vid lärarhögskola. Jag anser det angeläget med en utvidgning av denna
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verksamhet med hänsyn till det stora intresse som finns bland personer som utan
formell kompetens under en längre tid har verkat inom skolväsendet och förordar,
att medel beräknas för ändamålet i enlighet med skolöverstyrelsens förslag. KungL
Maj:t bör fastställa, till vilka lärarhögskolor utbildningen skall förläggas. Behovet
av medel till omkostnader och materiel för utbildningen har jag beaktat under
förevarande anslag och under anslaget till materiel m. m. vid lärarhögskolorna. (10)
Behovet av icke-pedagogisk personal vid lärarhögskolorna har genom lärarutbiidningsreformen ökat. Jag beräknar medel för följande nya tjänster, nämligen
en tjänst som kanslist vid var och en av lärarhögskolorna i Linköping och Umeå,
en tjänst som kontorsskrivare vid var och en av lärarhögskolorna i Linköping och
Stockholm, en tjänst som kansliskrivare vid var och en av lärarhögskolorna i Lin
köping, Göteborg, Malmö och Uppsala samt en tjänst som kontorsbiträde vid varje
mindre lärarhögskola. Medel bör vidare beräknas till en tjänst som förste biblio
teksassistent i A 15 vid var och en av lärarhögskolorna i Göteborg och Malmö, en
tjänst som förste biblioteksbiträde vid lärarhögskolan i Linköping, en tjänst som
maskinist och två tjänster som expeditionsvakt vid lärarhögskolan i Uppsala, en
tjänst som tekniker vid var och en av lärarhögskolorna i Linköping och Umeå
samt en tjänst som institutionstekniker vid varje mindre lärarhögskola. (12)
Jag har intet att erinra mot överstyrelsens beräkning av medel till skrivningsvakt (13). Posten till arvoden till experter och särskilda sakkunniga och posten
till arvoden m. m. för biträde med pedagogisk-administrativa arbetsuppgifter bör
bibehållas vid oförändrade belopp. Den kompletterande utbildningen i matematik,
fysik och kemi bör koncentreras till ett begränsat antal lärarhögskolor (14). Medel
bör slutligen beräknas till tjänstgöringstillägg samt kallortstillägg och vissa vikariatstillägg (9 och 15). I enlighet med överstyrelsens förslag bör medlen till utbildning
av kyrkomusiker och kurser i yrkesvägledningsfrågor räknas ned (6).
Från anslaget Bidrag till driften av grundskolor m. m. bör medel utgå för ytter
ligare 31 särskilda arvodestjänster som handledare med förordnande tills vidare
för tre år på grundskolans låg- eller mellanstadium. Jag är inte beredd att ta ställ
ning till frågan om inrättande av särskilda ordinarie tjänster med beteckningen Up
i övningsämnen på låg- och mellanstadierna. Tillräckliga erfarenheter föreligger
ännu ej från den praktiska lärarutbildningsverksamheten. Jag avser däremot att i
annat sammanhang föreslå Kungl. Maj:t att medge att i kommun med större lärar
högskola del av undervisningsskyldighet för innehavare av särskild ordinarie tjänst
i övningsämne försöksvis får förläggas till mellanstadium och lågstadium. Jag äm
nar vidare föreslå Kungl. Maj:t att uppdra åt skolöverstyrelsen att redovisa erfa
renheterna av lärarutbildningsverksamheten under budgetåret 1968/69 inom skol
enheterna för försöks- och demonstrationsverksamhet i vad gäller den praktiska
utbildningen av klasslärare i övningsämnen.
Genom beslut den 26 januari 1968 medgav Kungl. Maj:t att den som dels vid
utgången av juni 1968 varit innehavare av extra ordinarie statlig lärartjänst vid
folkskoleseminarium, vid lärarhögskolas övningsskola eller vid statens försöksskola
i Linköping, dels förordnats till innehavare av den extra ordinarie statliga tjänsten
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senast fr. o. m. början av höstterminen 1966, skulle få kvarstå i denna tjänst över
gångsvis intill utgången av juni 1969. Jag har för avsikt att föreslå Kungl. Maj:t att
förordna, att ifrågavarande extra ordinarie lärare skall kunna kvarstå i tjänst över
gångsvis även under nästa budgetår.
Det är angeläget att utbildning av finsktalande lärare med sikte
på behoven bland den numera ganska stora finsktalande folkgruppen i Sverige
kommer till stånd. F. n. pågår efter medgivande av den finska regeringen viss re
krytering av lärare från Finland för att tillgodose dessa behov. Jag har ingen erin
ran mot vad överstyrelsen föreslagit i fråga om utbildningens uppläggning men
anser att man beträffande verksamhetsformerna får pröva sig fram. Kostnaderna
för utbildningen bör bestridas med de medel som står till Kungl. Maj:ts disposition
under anslaget Särskilda lärarutbildningsåtgärder.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 175 364 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att
a) bemyndiga Kungl. Maj:t att besluta om antalet intagningsplatser vid lärarhögskolorna,
b) till Lärarhögskolorna: Utbildningskostnader för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 175 364 000 kr.
F 2. Lärarhögskolorna: Materiel m. m.
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag .........

6 915 0001
8 010 000

1 Anslaget Lärarhögskolorna: Materiel, böcker m. m.

Anslaget är fördelat på 16 anslagsposter. Anslagsposterna 1—15 upptar belopp
som fördelats på de femton lärarhögskolorna och utbetalas till dessa av vederbö
rande länsstyrelser. Dessa poster, som rymmer medel till expenser och löpande
förbrukning m. m. för klasslärar-, ämneslärar- och speciallärarutbildning samt
försöks- och demonstrationsverksamhet, uppgår för budgetåret 1968/69 till sam
manlagt 4 650 000 kr. Under anslagsposten 16. Viss utrustning m. m., som utbe
talas av skolöverstyrelsen, har för budgetåret 1968/69 beräknats sammanlagt
2 265 000 kr. till materiel för centralplanerad ITV-programproduktion m. m. och
till ersättningsanskaffning och nyanskaffning av dels möbler och inventarier, dels
undervisningsmateriel.
Skolöverstyrelsen
För innevarande budgetår anvisat belopp till expenser, löpande förbrukning,
materiel för ITV-programproduktion m. m. samt till ersättningsanskaffning och
nyanskaffning av dels möbler och inventarier, dels undervisningsmateriel bör en
ligt överstyrelsen räknas upp för budgetåret 1969/70. Medelsbehovet till ex
penser m. m. beräknas således stiga bl. a. beroende på att antalet lärarkandidater
ökar med över 20 %. Vidare föreslås att medel skall utgå för inköp av läroplaner
till de studerande. (+ 2 451 000 kr.)
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Under anslaget Inredning och utrustning av lokaler vid universitet, högskolor
m. m. har i gällande utrustningsplan kostnadsramar (delramar) upptagits för vissa
ändamål vid lärarhögskolorna. Utrustningsnämnden för universitet och högskolor
har i samråd med skolöverstyrelsen upprättat förslag till höjda kostnadsramar (del
ramar) för dessa ändamål under nämnda anslag. Utrustningsplaneringen har redo
visats av skolöverstyrelsen i anslagsframställningarna för budgetåren 1968/69 och
1969/70.
Objekt

AV- och laboratoriemateriel m. m
Intern television m. m.....................
Inlärningsstudior .........................

Nuvarande
kostnadsram
(delram)

Föreslagen
ökning

Ny kostnadsram
(delram)

1 300 000
600 000
600 000

-f 750 000
+ 735 000
+ 1 015 000

2 050 000
1 335 000
1 615 000

Föredraganden
Med hänsyn till att antalet lärarkandidater i utbildningsorganisationen ökar bör
anslagsposterna till expenser och förbrukningsmateriel m. m. räknas upp med
20 %. Till viss utrustning m. m. bör för nästa budgetår beräknas sammanlagt
2 430 000 kr. Jag beräknar inte medel till inköp av läroplaner till de studerande.
Jag avser att i annat sammanhang anmäla frågan om särskild proposition angå
ende bl. a. anslag för nästa budgetår till inredning och utrustning av lokaler vid
universitet, högskolor m. m. Jag räknar med att i utrustningsplanen för nästa budget
år bör föras upp kostnadsramar (delramar) av 2,4 milj. kr. och 750 000 kr. till resp.
AV- och laboratoriemateriel m. m. och till intern television m. m., vilket innebär
en höjning av dessa ramar med resp. 1,1 milj. kr. och 150 000 kr. Dessa beräk
ningar utgår från att det tills vidare inte skall produceras ITV-program vid de
mindre lärarhögskolorna. Jag anser, att kostnadsramen till inlärningsstudior skall
föras upp med oförändrat belopp, dvs. med 600 000 kr.
I anslagsframställningen för budgetåret 1968/69 gjorde skolöverstyrelsen en
bedömning av utrustningsbehoven för lärarhögskolorna i anledning av lärarutbildningsreformen. Medelsbehovet förutsattes därvid bli fördelat på en treårsperiod.
Jag avser föreslå Kungl. Maj:t att uppdra åt överstyrelsen att i anslagsframställ
ningen för budgetåret 1970/71 dels redovisa den totala utrustningskostnaden för
undervisningsmateriel m. m. och för möbler, inventarier m. m. i anledning av re
formen, dels ange i vilken utsträckning utrustning inköpts eller kan inköpas för
medel som anvisats för budgetåren 1968/69 och 1969/70. Jag avser vidare före
slå Kungl. Maj:t att uppdra åt utrustningsnämnden för universitet och högskolor
att inför budgetåret 1970/71 avge förslag till definitiva kostnadsramar för berörda
anslagsposter i samråd med skolöverstyrelsen.
I enlighet med vad jag anfört bör förevarande anslag höjas med 1 095 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Lärarhögskolorna: Materiel m. m. för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 8 010 000 kr.
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F 3. Folkskoleseminariema: Utbildningskostnader
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag .........

8 622 0001
8 408 000

1 Anslagen Folkskoleseminariema: Avlöningar och Folkskoleseminariema: Omkostnader

Folkskoleseminarium finns under budgetåret 1969/70 i Haparanda, Lands
krona, Skara och Strängnäs samt i Göteborg. Enligt beslut av 1967 års riksdag
(prop. 1967:4, SU 51, rskr 143) skall folkskoleseminariet i Göteborg upphöra
med utgången av juni 1970. Bestämmelser om verksamheten vid folkskolesemi
narium återfinns i stadgan den 30 juni 1958 (nr 427) för folkskoleseminariema
(senast ändrad 1968: 315). Utbildningen av småskollärare vid folkskoleseminarium
är treårig och bygger på grundskolan.
1968/69

Personal
Lärarpersonal .......................................................
Övrig personal.......................................................
Anslag
Utgifter
Avlöningar till tjänstemän..................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation..
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70. .
Arvoden och särskilda ersättningar...................
Sjukvård m. m........................................................
Reseersättningar åt tjänstemän .......................
Reseersättningar åt lärarkandidater ...............
Expenser
a) Beräknade lokalhyror ....................................
b) Bränsle, lyse, vatten........................................
c) Städning och renhållning................................
d) Övriga expenser .............................................
Bidrag till studie- och idrottsutfärder...............
Skötsel av trädgårdar ........................................
Särskilda kurser och föreläsningar m. m..........
Underhåll och förnyelse av inventarierna i lä
rarkandidaternas bostadsrum vid folkskolese
minariet i Haparanda ........................................
Uppbördsmedel
Upplåtelse av lokaler, ersättning för lyse ....
Inkomst av trädgårdarna ....................................
Lärarkandidatavgifter till underhåll och förny
else av inventarierna i lärarkandidaternas bo
stadsrum vid folkskoleseminariet i Haparanda
Nettoutgift
Avrundat

Beräknad ändring 1969/70
SkolöverFöredraganden
styrelsen

167

-32
- 9
-41

_32
— 9
— 41

7 740 000

— 1 678 200

— 1 678 200

—

+ 1 919 000
- 525 000
1 800
—
of.
J12 000
— 22 000

+ 1 919 000
- 525 000
1 800
—
of.
12 000
+
22 000

190 000
415 000
110 000
4 600
25 000
25 000

+ 308 000
70 000
—
195 000
25 000
6 500
+
7 000
—
11 000

+ 390 000
70 000
—
195 000
— 25 000
of.
—
7 000
—
11 000

600
8 626 200

of.
-239 500

of.
-214 000

139
28

40 000
13 000
8 000
55 000

_

3 600

600
8 622 000

-j-

800
300

of.
-289 000

—
+

800
300

of.
- 213 500
- 214 000

Skolöverstyrelsen
I skrivelse den 4 september 1968 har överstyrelsen föreslagit att folkskolese
minariema i Haparanda och Strängnäs skall upphöra med utgången av juni 1971,
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folkskoleseminariet i Landskrona med utgången av juni 1972 och folkskoleseminariet i Skara med utgången av juni 1973. Intagning för budgetåret 1969/70 före
slås äga rum endast vid folkskoleseminarierna i Landskrona och Skara. Antalet intagningsplatser blir sammanlagt 144. Överstyrelsens förslag till avveckling framgår
av följande tablå över antalet undervisningsavdelningar om 24 elever på de olika
seminarieorterna.
Folkskoleseminariet i

Haparanda ................................
Landskrona ............................. ..................
Skara .......................................... ..................
Strängnäs ................................ .................

Läsår
1969/70

1970/71

o

1

8
8

5
23

1971/72

1972/73

6

3

—

9
3
19

6
—

—

9

3

3

För löne- och prisomräkning m. m. beräknar överstyrelsen för budgetåret
1969/70 2 831 400 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 2 227 000
kr. Anslagsförändringarna i övrigt föranleds huvudsakligen av föreslagen organisationsminskning.
Länsstyrelsen i Norrbottens län har i skrivelse den 18 oktober framhållit, att
avvecklingen av folkskoleseminariet i Haparanda är en fråga av väsentlig närings
politisk betydelse för Haparanda-regionen. I ett läge, då näringspolitiska sats
ningar av betydande omfattning görs inom regionen, skulle det enligt länsstyrel
sens uppfattning vara olyckligt om åtgärder vidtas som har sysselsättningsminskande effekt.
Kollegiet vid folkskoleseminariet i Strängnäs har Inkommit med en skrift, vari
kollegiet uttalar oro för de konsekvenser i personalhänseende som en avveckling
av seminariet fr. o. m. den 1 juli 1969 skulle medföra.

Föredraganden
Skolöverstyrelsen har föreslagit att folkskoleseminarierna i Haparanda och
Strängnäs skall upphöra med utgången av juni 1971. Folkskoleseminariet i Sträng
näs bör som överstyrelsen föreslagit avvecklas med början läsåret 1969/70. Jag har
inhämtat att frågan om placering av övertalig personal efter den 1 juli 1969 skall
kunna lösas på ett i stort sett tillfredsställande sätt. Avvecklingen av folkskolesemi
nariet i Haparanda bör däremot av flera skäl anstå ett år. Seminariet bör således
avvecklas med början läsåret 1970/71 och upphöra med utgången av juni 1972.
Beträffande frågan om utbildning av lärare för den finsktalande befolkningen i
Sverige får jag hänvisa till vad jag anför under anslagen Lärarhögskolorna: Ut
bildningskostnader och Särskilda lärarutbildningsåtgärder.
F
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Skolöverstyrelsen har vidare föreslagit att seminariet i Landskrona avvecklas
med början 1970/71 och seminariet i Skara med början läsåret 1971/72. De avses
upphöra med utgången av juni 1972 resp. juni 1973. Jag ansluter mig till vad över
styrelsen föreslagit. Det ankommer på överstyrelsen att pröva med avvecklingen
sammanhängande frågor om personalens framtida placering.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att
a) besluta att folkskoleseminariet i Strängnäs skall avvecklas
med början läsåret 1969/70,
b) besluta att folkskoleseminarierna i Haparanda och Lands
krona skall avvecklas med början läsåret 1970/71,
c) besluta att folkskoleseminariet i Skara skall avvecklas
med början läsåret 1971/72,
d) bemyndiga Kungl. Maj:t att besluta om antalet intagningsklasser vid folkskoleseminarierna,
e) till Folkskoleseminarierna: Utbildningskostnader för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 8 408 000 kr.

F 4. Folkskoleseminarierna: Materiel m. m.
1968/69 Anslag .............
1969/70 Förslag ...........

380 0001
230 000

1 Anslaget Folkskoleseminarierna: Materiel, böcker m. m.

Skolöverstyrelsen
På grund av föreslagen minskning av folkskoleseminarieorganisationen bör an
slaget minskas med 150 000 kr. Samtidigt bör emellertid medelstilldelningen per
klass höjas med 1 800 kr. till 11 800 kr., vilket föranleder en ökning av medelsbe
hovet med 42 000 kr. Överstyrelsen föreslår, att anslaget förs upp med 272 000 kr.
(-108 000 kr.).

Föredraganden
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Folkskoleseminarierna: Materiel m. m. för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 230 000 kr.

F
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F 5. Förskoleseminarierna: Utbildningskostnader
1967/68 Utgift ........... 9 160 8581
1968/69 Anslag ......... 9 230 0001
1969/70 Förslag ......... 16 669 000
1 Anslagen Förskoleseminarierna: Avlöningar och Förskoleseminarierna: Omkostnader

Förskoleseminarium finns i Borås, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå, Malmö,
Norrköping, Solna, Stockholm, Södertälje, Umeå, Uppsala, Västerås och Örebro.
Bestämmelser för verksamheten vid förskoleseminarium återfinns i Kungl. Maj:ts
bestämmelser den 29 april 1964 rörande förskoleseminarierna (senast ändrade 28
juni 1968). Utbildningen vid förskoleseminarium är tvåårig.
1968/69

Personal
Lärarpersonal .......................................................
Övrig personal .....................................................
Anslag
Avlöningar till tjänstemän ................................
Lönekos tnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70
Arvoden och särskilda ersättningar ...............
Sjukvård m. m....................................................
Reseersättningar åt tjänstemän .........................
Reseersättningar åt lärarkandidater ...............
Expenser
a) Beräknade lokalhyror ....................................
b) Bränsle, lyse, vatten ....................................
c) Städning och renhållning ............................
d) Övriga expenser .............................................
Studieutfärder .......................................................
Skötsel av trädgårdar ..........................................

Beräknad ändring 1969/70
Föredraganden
Skolöver
styrelsen

130
38

+20
+ i

+ 20
+ i

168

+21

+21

8 255 000

+3 187 100

+2 621 100

_
30 000
9 000
35 000
43 000

+2 252 000
+ 373 000
+
7 900
+
3 000
+ 30 000
+ 10 000

+ 2 252 000
+ 259 000
+
7 900
+
3 000
+ 30 000
+
10 000

_

+ 2180 000

+2 180 000

136 000
351 000
318 000
42 000
11 000

of.

9 230 000

+
+
+

25 000
51 000
11000

of.

+
+

25 000
51 000

of.

of.
of.

+ 8130 000

+7 439 000

Skolöverstyrelsen
Den 1 januari 1968 fanns i daghem 19 000 platser, i lekskolor 31 800 platser
och i fritidshem 4 200 platser. Behovet av förskollärare är beroende av takten
för kommunernas utbyggnad av barnstugeverksamheten m. m. under den när
maste femårsperioden. Med utgångspunkt i det antal platser, som den 1 januari
1973 beräknas finnas i daghem, lekskolor och fritidshem, och det framräknade be
hovet av förskollärare med heltidstjänst vid samma tidpunkt jämförd med det
framräknade antalet aktiva förskollärare och den beräknade graden av yrkes
verksamhet hos de förskollärare som examineras föreslår överstyrelsen, att nuva
rande intagningskapacitet vid förskoleseminarierna om 1 260 platser ökas med
150 intagningsplatser för budgetåret 1969/70. Även för de följande budgetåren
räknar överstyrelsen med ökningar av intagningskapaciteten.
F
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Överstyrelsens förslag i övrigt innebär i korthet.
1. Löne- och prisomräkning m. m. 6 037 500 kr., varav för lönekostnadspålägg
och lokalhyror 4 432 000 kr.
2. Med anledning av föreslagen ökad intagningskapacitet beräknas ytterligare
medel till lärarkostnader m. m. ( + 648 500 kr.).
3. 150 nya intagningsplatser beslöts för budgetåret 1968/69, vilket medför ett
större antal klasser i årskurs 2 under nästa budgetår (+ 648 500 kr.).
4. Överstyrelsen föreslår ytterligare medel för undervisning i röst- och talvård
samt i musik och i frivillig instrumentalmusik (+ 610 100 kr.).
5. Enligt överstyrelsen bör i närheten av förskoleseminariet i Stockholm en
lämplig barnstuga ställas till förfogande för försöks- och demonstrationsverksamhet. Medel beräknas för vissa kostnader i samband med den föreslagna verksam
heten (+ 86 100 kr.).

Föredraganden
Platsantalet i daghem och fritidshem beräknas i år vara mer än dubbelt så stort
som år 1965. Enligt kommunernas planer kan man räkna med ett årligt plats
tillskott på omkring 9 000 platser. Den snabba utbyggnaden av barnstugeverksamheten har gett anledning till en kraftig ökning av förskoleseminariernas intagnings
kapacitet. Innevarande budgetår har förskoleseminarierna 1 260 intagningsplatser.
Jag förordar, att antalet intagningsplatser vid förskoleseminarierna ökas till
1 410 under nästa budgetår.
Jag beräknar medel i enlighet med överstyrelsens förslag för lärarkostnader i
anledning av ökat antal klasser i årskurs 1 och 2 (2 och 3). Jag är däremot inte
beredd att föreslå extra medel för undervisning i röst- och talvård samt i musik
och i frivillig instrumentalmusik (4).
Förslaget om försöks- och demonstrationsverksamhet vid en barnstuga i Stock
holm syftar till att skapa förutsättningar för ett utvecklingsarbete med inriktning på
förskolestadiet. Detta utvecklingsarbete bör, efter överenskommelse med veder
börande kommunala organ, kunna knytas till en barnstuga och ledas av den peda
gogiska institutionen vid lärarhögskolan i Stockholm, närmast barnpsykologiska
forskningsinstitutet, i nära samverkan med förskoleseminariet i samma stad. Kost
naderna för verksamheten bör bestridas ur anslaget Pedagogiskt utvecklingsarbete
inom skolväsendet. Medel härför har inräknats i detta anslag för budgetåret
1969/70.
Under hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen att
till Förskoleseminarierna: Utbildningskostnader för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 16 669 000 kr.
F
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F 6. Förskoleseminarierna: Materiel m. m.
1967/68 Utgift...............
1968/69 Anslag .............
1969/70 Förslag ...........

890 9911
560 0001
945 000

Reservation............................

4 699

1 Anslaget Förskoleseminarierna: Materiel, böcker m. m.

Skolöverstyrelsen
1. För löpande förbrukning föreslås oförändrat 2 500 kr. för klass. Medelsbeho
vet för ändamålet beräknas under beaktande av ökat klassantal till 225 000 kr.
( + 25 000 kr.).
2. Till ersättningsanskaffning av materiel utgår för budgetåret 1968/69 100 000
kr. För budgetåret 1969/70 beräknas ett medelsbehov av 150 000 kr. ( + 50 000
kr.).
3. För varje ny klass beräknar skolöverstyrelsen oavsett årskurs 12 000 kr. för
engångsanskaffningar, dvs. sammanlagt 120 000 kr., vilket föranleder ett ökat me
delsbehov av 60 000 kr. För inredning och utrustning av lokaler m. m. beräknas
700 000 kr., vilket innebär en ökning av medelsbehovet med 500 000 kr. Vidare
föreslås medel till ITV-utrustning. (+ 1 160 000 kr.)
Föredraganden
För löpande förbrukning beräknar jag i likhet med skolöverstyrelsen 225 000 kr.
Till ersättningsanskaffning föreslår jag ett oförändrat belopp av 100 000 kr. Jag
beräknar vidare till engångsanskaffning på grund av ökat antal klasser i utbildnings
organisationen 120 000 kr. och till inredning och utrustning av lokaler 500 000 kr.
Jag beräknar inte medel till ITV-utrustning för nästa budgetår.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Förskoleseminarierna: Materiel m. m. för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 945 000 kr.

F 7. Gymnastik- och idrottshögskolorna: Utbildningskostnader
1968/69 Anslag...........
1969/70 Förslag .........

4 143 0001
5 938 000

1 Anslagen Gymnastik- och idrottshögskolorna: Avlöningar och Gymnastik- och idrottshög
skolorna: Omkostnader

Gymnastik- och idrottshögskola finns i Stockholm och Örebro. Bestämmelser
för verksamheten återfinns i stadgan den 25 maj 1967 (nr 273) för gymnastikoch idrottshögskolorna (senast ändrad 1968: 138). Utbildningen på gymnastikF
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lärarlinje och idrottslärarlinje omfattar två år. Den senare linjen finns endast i
Stockholm. Ledningen av högskolorna utövas av styrelsen för gymnastik- och
idrottshögskolorna.
Beräknad ändring 1969/70
Styrelsen
Föredraganden

1968/69

Personal
Lärarpersonal .......................................................
Övrig personal .....................................................
Anslag
Utgifter
Avlöningar till tjänstemän ................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation..
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70. .
Arvoden och särskilda ersättningar...................
Sjukvård m. m........................................................
Reseersättningar åt tjänstemän m. fl..................
Reseersättningar åt lärarkandidater .................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror ....................................
b) Bränsle, lyse, vatten........................................
c) Städning och renhållning................................
d) Övriga expenser ...............................................

44
24

+1
+2

of.
+1

68

+3

+1

3 338 000

_
11 000
2 600
73 100
310 500

___
144 700
178 600
78 500

därav engångsutgifter ..................................................

Lokaler m. m. för viss undervisning i idrott
och gymnastik .....................................................

14 000
4 151 000

Uppbördsmedel
Lokalhyror m. m....................................................

+

344 000

+ 832 000
17 000
+
1 000
1 000
+
10 500
+
5 000
+
+

655 000

+

+ 832 000
4 000
1 000
1 000
+
8 000
+
5 000
+

+

+

of.
of.
+

—

7 000
+5 000

1 500

+ 1 869 000

286 000

655 000
of.
of.

+

—

7 000
+5 000

1 500

+ 1795 500

8 000

of.

of.

4 143 000

+ 1869 000
+ 1 871 000

+ 1795 500
+ 1 795 000

Avrundat

Styrelsen för gymnastik- och idrottshögskolorna
Styrelsen räknar för budgetåret 1969/70 med oförändrad intagning, dvs. 200
intagningsplatser på gymnastiklärarlinje och 25 intagningsplatser på idrottslärarlinje. Den för docent P. O. Åstrand personliga laboraturen i fysiologi, särskilt
kroppsövningarnas fysiologi, föreslås omvandlad till ordinarie tjänst. Förslag fram
förs vidare om att inrätta en laborator i pedagogik med inriktning företrädesvis
mot fysisk fostran. Innehavaren av tjänsten förutsätts bli placerad vid lärarhög
skolan i Stockholm och bedriva forskning och undervisning vid såväl lärarhögsko
lan som gymnastik- och idrottshögskolan.
Styrelsens förslag i övrigt innebär i korthet.
1. Löne- och prisomräkning m. m. 1 777 600 kr., varav för lönekostnadspå
lägg och lokalhyror 1 487 000 kr.
2. Medel begärs till en ny tjänst som förste laboratorieassistent vid den fysio
logiska institutionen vid högskolan i Stockholm (+ 33 948 kr.).
F
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3. En tjänst som vaktmästare föreslås inrättad vid högskolan i Stockholm. Sam
tidigt förutsätts att vissa medel till vaktmästarhjälp dras in (+ 18 700 kr.).
4. Särskilda medel tas upp för utländska experter som avses undervisa på
idrottslärarlinje samt för tillfälliga föreläsare vid högskolan i Stockholm (+ 18 450
kr.).
5. Medlen till pianobeledsagning vid båda högskolorna bör räknas upp
(+ 2 765 kr.).
6. För högskolan i Örebro begärs medel för assistenttimmar i pedagogik
(+ 11 567 kr.).
7. Särskilda medel tas upp för såväl pedagogisk-administrativ som juridiskadministrativ hjälp åt rektor vid högskolan i Örebro (+ 7 872 kr.).
Föredraganden
Styrelsen har föreslagit att en särskild tjänst inrättas för pedagogisk-psykologisk
forskning inom området fysisk fostran. Enligt min mening bör sådant utvecklings
arbete bekostas ur anslaget Pedagogiskt utvecklingsarbete inom skolväsendet.
Skolöverstyrelsen bör i samråd med styrelsen för gymnastik- och idrottshögskolor
na ta initiativ till och utforma ett utvecklingsarbete på ifrågavarande område.
Jag räknar inte nu med en omvandling av den personliga laboraturen i fysiologi,
särskilt kroppsövningarnas fysiologi, till laboratur på ordinarie stat.
Jag beräknar medel till en ny tjänst som vaktmästare vid gymnastik- och
idrottshögskolan i Stockholm i enlighet med styrelsens förslag (3). Till gymnastikoch idrottshögskolan i Örebro bör anvisas ett belopp om 3 000 kr. att användas
till juridisk-administrativ hjälp för rektor (7). I övrigt är jag inte beredd att till
styrka styrelsens förslag (2, 4, 5, 6).
Jag vill under detta anslag omnämna att Kungl. Maj:t den 8 november 1968 be
myndigat mig att tillkalla sakkunniga med uppdrag att utreda frågor rörande ut
bildning av lärare i s. k. övningsämnen m. m. De ämnen som omfattas av utred
ningsuppdraget är bl. a. teckning, gymnastik, trä- och metallslöjd, textilslöjd, hem
kunskap, barnavård, hushållsteknik, familjekunskap, konsumentkunskap och dra
matik samt bild- och formarbete vid lärarhögskola.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att till Gymnastik- och idrottshögskolorna: Utbildningskost
nader för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
5 938 000 kr.

F 8. Gymnastik- och idrottshögskolorna: Materiel m. m.
1968/69 Anslag .............
1969/70 Förslag ...........

225 0001
225 000

1 Anslaget Gymnastik- och idrottshögskolorna: Materiel, böcker m. m.

F
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Styrelsen jör gymnastik- och idrottshögskolorna
1. Till löpande förbrukning och till viss ersättningsanskaffning av materiel ut
går för budgetåret 1968/69 190 000 kr., varav 51 000 kr. för institutionen för fy
siologi vid högskolan i Stockholm. För samma budgetår anvisades därutöver för engångsändamål 35 000 kr. För budgetåret 1969/70 begärs för prisstegringar, re
paration och underhåll av ITV-apparatur m. m. en uppräkning av medelsanvis
ningen till löpande förbrukning med 40 000 kr. samtidigt som nyssnämnda engångsanvisning förutsätts bortfalla. (+ 5 000 kr.)
2. Som engångsanvisning begärs för budgetåret 1969/70 särskilda medel för an
skaffande av apparatur för institutionen för fysiologi vid högskolan i Stockholm.
Enligt styrelsen erfordras ett årligt medelstillskott på 50 000 kr. under tre år
( + 50 000 kr.).

Föredraganden
Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. Eftersom det
i anslaget för budgetåret 1968/69 ingick engångsanvisningar om sammanlagt 35 000
kr., innebär oförändrat anslag en ökning av medelsanvisningen till andra ändamål
med 35 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Gymnastik- och idrottshögskolorna: Materiel m. m. för
budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 225 000 kr.

F 9. Seminarierna för huslig utbildning: Utbildningskostnader
1967/68 Utgift .........
1968/69 Anslag ....
1969/70 Förslag ....

9 743 8581
11 555 0001
16 500 000

1 Anslagen Seminarierna för huslig utbildning: Avlöningar och Seminarierna för huslig utbild
ning: Omkostnader

Seminarium för huslig utbildning finns i Göteborg, Stockholm, Umeå och Upp
sala. Bestämmelser för verksamheten vid seminarium för huslig utbildning åter
finns i stadgan den 21 april 1961 (nr 433) för seminarierna för huslig utbildning
(senast ändrad 1968: 316). Vid sådant seminarium utbildas barnavårdslärare, hushållslärare och textillärare på treårig linje. Vidare utbildas ekonomiföreståndare på
tvåårig linje.
F
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Beräknad ändring 1969/70
Skolöver
Föredraganden
styrelsen

1968/69

Personal
187
36

+1
+1

of.
of.

223

+2

of.

10 295 000

+ 906 000

+ 878 000

_

+2 560 000
+ 10 000
of.
of.
8 000

+2 560 000
+
3 000
of.
of.
-f8 000

19 600

of.

of.

219 000
308 000
560 500
11 000
29 900

+ 1 338 000
of.
+ 15 000
+ 32 000
+ 14 600
of.

+ 1 450 000
of.
+ 15 000
-f 32 000
of.
of.

Lärarpersonal
Övrig personal
Anslag
Avlöningar till tjänstemän ................................
Lönekostnadspålägg ............................................
a) Beräknat belopp för befintlig organisation. .
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70..
Arvoden och särskilda ersättningar...................
Sjukvård m. m........................................................
Reseersättningar ...................................................
Ersättning åt studerande i samband med viss
övningsundervisning och praktik.......................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror ....................................
b) Bränsle, lyse, vatten........................................
c) Städning och renhållning ..............................
d) Övriga expenser .............................................
Bidrag till studieutfärder ....................................
Skötsel av trädgårdar ........................................
Särskilda kurser för fortbildning av lärare i
storhushåll .............................................................

30 000
12 500
25 500

+

44 000

of.

of.

11 555 000

+4 883 600

+4 946 000

+4 884 000

+4 945 000

Avrundat

Skolöverstyrelsen
Överstyrelsen föreslår oförändrad intagning av studerande vid samtliga utbild
ningslinjer. Antalet intagningsplatser framgår av följande sammanställning.
Hushållslärarlinje

Seminarium

gren

13

Göteborg .....................
Stockholm .................
Umeå ..........................
Uppsala .....................

.................
.................
.................
.................

48
36
36
24
144

hållsinriktad
gren
l3
____
—
—

30
30

Barnavårdslärar
linje

1»

Ekonomiföreståndarlinje
l3

—

12
12
12

12
12
—

—

12

24

12

48

48

Textillärarlinje
Vävinriktad
gren
l3
gren

l3

48
36
36
36
156

____

12

Överstyrelsens förslag i övrigt innebär i korthet.
1. Löne- och prisomräkning m. m. 4 777 700 kr., varav för lönekostnadspålägg
och lokalhyror 3 898 000 kr.
2. För seminariet i Göteborg föreslås en ny ordinarie tjänst som lektor i psyko
logi och pedagogik med allmän metodik i stället för timlärare (+12 373 kr.).
F
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3. Särskilda medel för en halvtidstjänst som handledare för utbildningen av barnavårdslärare begärs för vart och ett av seminarierna i Göteborg och Umeå
(+16 722 kr.).
4. För skötsel av ITV-anläggning vid seminariet i Uppsala föreslås en deltids
anställd TV-tekniker ( + 8 277 kr.).
5. För skötsel av ITV-anläggning vid seminariet i Göteborg föreslås en halv
tidstjänst som TV-tekniker. Från kostnaden för denna tjänst bör dras tjänstgöringstillägg om 11 520 kr. för sammanlagt 960 auskultationstimmar, som beräknas bli
ersatta av ITV-program ( + 2 952 kr.).
6. För fastiglietsskötsel vid seminarierna i Umeå och Uppsala begärs ytterligare
medel ( + 6 150 kr.).
7. För vissa studerande som utan föregående lärarutbildning genomgått textil
linjen vid Nordiska hushållshögskolan föreslås särskilda undervisningsanordningar,
så att de kan få en avkortad utbildning vid seminarium för huslig utbildning
( + 6 765 kr.).

Föredraganden
Mot skolöverstyrelsens förslag angående intagning vid seminarierna för huslig
utbildning för budgetåret 1969/70 har jag ingen erinran. Det bör finnas samman
lagt 438 intagningsplatser vid seminariernas olika linjer under nästa budgetår.
Jag beräknar medel för en ordinarie tjänst som lektor i psykologi och pedagogik
med allmän metodik vid seminariet i Göteborg (2). Jag är däremot inte beredd
att föreslå medel till halvtidstjänster som handledare och till personalkostnader
för ITV-anläggning m. m. Vad gäller frågan om produktion av ITV-program vid
seminariet för huslig utbildning i Göteborg hänvisar jag till vad jag kommer att
föreslå under nästföljande anslagspunkt. (3, 4 och 5) Medel bör anvisas till
fastighetsskötsel vid seminarierna i Umeå och Uppsala i enlighet med överstyrel
sens förslag (6).
Styrelsen för Nordiska hushållshögskolan har anhållit att förkortad textillärar
utbildning vid seminarium för huslig utbildning i vissa fall skall anordnas för den,
som genomgått hushållshögskolans textillinje före seminarieutbildningen. En sådan
utbildning vid textillärarlinje bör kunna komma till stånd inom ramen för tillgäng
liga medel (7).
Jag vill erinra om vad jag i det föregående — vid min anmälan av anslaget
Gymnastik- och idrottshögskolorna: Utbildningskostnader — anfört om en utred
ning om utbildning av lärare i s. k. övningsämnen m. m.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att till Seminarierna för huslig utbildning: Utbildningskost
nader för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
16 500 000 kr.
14 — Bihang till riksdagens protokoll 1969.

1 saml.

Nr 1 Bil. 10

F
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F 10. Seminarierna för huslig utbildning: Materiel in. m.
1967/68 Utgift .............
1968/69 Anslag .............
1969/70 Förslag ...........

297 6161
346 0001
360 000

Reservation............................

1 097

1 Anslaget Seminarierna för huslig utbildning: Materiel, böcker m. m.

Skolöverstyrelsen
1. Till löpande förbrukning och viss ersättningsanskaffning utgår för budgetåret
1968/69 346 000 kr. Detta belopp bör räknas upp på grund av prisstegringar
m. m. ( + 50 000 kr.).
2. Som engångsanvisning begärs medel till dels böcker vid seminariet i Göte
borg, dels ITV-utrustning vid seminarierna i Stockholm och Umeå, dels viss storköksapparatur m. m. ( + 80 000 kr.).
Utrustningsnämnden för universitet och högskolor har i skrivelser den 4 oktober
och 5 november 1968 hemställt om medgivande att anskaffa en anläggning för
intern TV-verksamhet med anlitande av den i gällande utrustningsplan för univer
sitet, högskolor m. m. intagna kostnadsramen (delramen) av 1015 000 kr. för
seminariet för huslig utbildning i Göteborg. Nämnden föreslår vidare att kostnads
ramen betecknas som definitiv fr. o. m. budgetåret 1969/70.
Föredraganden
Jag förordar, att förevarande anslag räknas upp med 14 000 kr. och att det
förs upp med sammanlagt 360 000 kr för nästa budgetår.
Jag vill i detta sammanhang meddela att skolöverstyrelsen i särskild framställ
ning hemställt om en medelsanvisning av 2,4 milj. kr. under detta anslag för
planerade nya lokaler för seminariet för huslig utbildning i Stockholm. Jag avser
att behandla denna fråga vid min anmälan av särskild proposition angående bl. a.
anslag för nästa budgetår till inredning och utrustning av lokaler vid universitet,
högskolor m. m.
Skolöverstyrelsen och utrustningsnämnden för universitet och högskolor har
tagit upp frågan om produktion av interna TV-program vid seminarierna för huslig
utbildning och förslag har framlagts om anskaffning av en anläggning för intern
TV vid seminariet i Göteborg. Jag anser att seminariet i Göteborg i fråga om
inspelning av TV-program bör samverka med lärarhögskolan i staden på så sätt,
att seminariet vid inspelningar som kan göras i studio får använda lärarhögskolans
inspelningsstudio och i övriga fall lärarhögskolans transportabla inspelningsappa
ratur. Seminariet bör därför endast förses med videobandspelare och övrig appa
ratur, som behövs för att återge producerade program.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Seminarierna för huslig utbildning: Materiel m. m. för
budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 360 000 kr.
F
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F 11. Slöjdlärarseminariet: Utbildningskostnader
1967/68 Utgift .............
820 8481
1968/69 Anslag ...........
865 0001
1969/70 Förslag ........... 1 208 000
1 Anslagen Slöjdlärarseminariet: Avlöningar och Slöjdlärarseminariet: Omkostnader.

Slöjdlärarseminariet, som är beläget i Linköping, har till ändamål att utbilda
lärare i trä- och metallslöjd. Bestämmelser för verksamheten vid seminariet åter
finns i stadgan den 3 juni 1960 (nr 511) för slöjdlärarseminariet (senast ändrad
1968: 317). Utbildningen vid seminariet är ettårig.
1968/69

Personal
Lärarpersonal .......................................................
Övrig personal .....................................................
Anslag
Avlöningar till tjänstemän ................................
Lönekostnadspålägg för befintlig organisation .
Sjukvård m. m........................................................
Reseersättningar ...................................................
Ersättning åt lärarkandidater i samband med
viss övningsundervisning ....................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror ....................................
b) Bränsle, lyse, vatten........................................
c) Städning och renhållning ............................
d) övriga expenser .............................................
Bidrag till studieutfärder ....................................
Avrundat

Beräknad ändring 1969/70
SkolöverFöredraganden
styrelsen

12
3,5

of.
of.

of.
of.

15,5

of.

of.

774 000
—
1 400
4 400

+ 54 000
+ 190 000
of.
of.

+ 54 000
+ 190 000
of.
of.

7 100

of.

of.

_
000
400
600
100

+ 94 000
of.
+ 2 200
+ 1 500
+
300

+ 95 000
of.
+ 2 200
+ 1 500
of.

865 000

+342 000

+342 700

28
28
19
2

+343 000

Skolöverstyrelsen
överstyrelsen räknar för budgetåret 1969/70 med oförändrad intagning, dvs.
120 intagningsplatser.

För löne- och prisomräkning m. m. bör beräknas 340 200 kr., varav för löne
kostnadspålägg och lokalhyror 284 000 kr.
Föredraganden
Jag vill erinra om vad jag i det föregående — vid min anmälan av anslaget
Gymnastik- och idrottshögskolorna: Utbildningskostnader — anfört om en utred
ning om utbildning av lärare i s. k. övningsämnen m. m.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t före
slår riksdagen
att till Slöjdlärarseminariet: Utbildningskostnader för budget
året 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 1 208 000 kr.
F
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F 12. Slöjdlärarseminariet: Materiel m. m.
1967/68 Utgift ...............
1968/69 Anslag .............
1969/70 Förslag .............

47 0001
53 0001
56 000

Reservation ............................

1 Anslaget Slöjdlärarseminariet: Materiel, böcker m. m.

Skolöverstyrelsen
Anslaget bör höjas till 56 000 kr. ( + 3 000 kr.).
Föredraganden
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Slöjdlärarseminariet: Materiel m. m. för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 56 000 kr.

F 13. Yrkespedagogiska instituten
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag .........

8 075 808
7 700 000
8 423 000

Yrkespedagogiskt institut finns i Göteborg, Linköping, Malmö, Solna, Sunds
vall och Umeå. Utbildningen vid yrkespedagogiskt institut omfattar som regel en
eller två terminer. Vid instituten utbildas bl. a. yrkeslärare för industrins och
hantverkets områden, vissa lärare i vårdyrken, lärare i handelsyrken, vissa lärare
i tekniska och merkantila läroämnen samt lärare i administrativ och teknisk data
behandling. Vidare sker fortbildning av yrkeslärare i specialklass.
1968/69

Personal
Lärarpersonal .......................................................
Övrig personal .....................................................
Anslag
Avlöningar till tjänstemän ................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig^organisation..
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70. .
Sjukvård m. m.........................................................
Reseersättningar ...................................................
Bränsle, lyse, vatten .............................................
Städning och renhållning....................................
Materiel m. m.........................................................
Beräknade lokalhyror..........................................

F

Beräknad ändring 1969/70
Föredraganden
Skolöver
styrelsen

75
20

of.
of.

-4

95

of.

-5

7 000 000

-f 347 000

- 900 000

_

+ 1 038 000
- 190 000

5 000
35 000
30 000
140 000
490 000
—

+ 1 682 000
49 000
of.
+ 40 000
of.
of.
+ 60 000
+ 740 000

7 700 000

+2 878 000

-1

of.

+

35 000
of.
of.
of.
+ 740 000
+

723 000
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Skolöverstyrelsen
Överstyrelsen framhåller, att säkra prognoser alltjämt saknas för bedömning av
behovet av de lärarkategorier som utbildas vid de yrkespedagogiska instituten, och
föreslår oförändrat antal intagningsplatser. Antalet platser framgår av följande
sammanställning, där även utbildningstiden för de olika kurserna finns angiven
inom parentes.
Yrkeslärare för industrins och hantverkets områden (33 veckor).................
Vissa lärare i vårdyrken (19 veckor).................................................................
Lärare i handelsyrken m. m. (15 veckor) .........................................................
Lärare i tekniska läroämnen (vidareutbildning om 2 terminer för gymnasieingenjörer) ........................................................................................................
Lärare i merkantila läroämnen (vidareutbildning om 2 terminer för gymnasieekonomer) ........................................................................................................
Lärare i administrativdatabehandling (2terminer)................................................
Lärare i teknisk databehandling (2terminer) ........................................................
Yrkeslärare i specialklass m. m. (1 termin)......................................................

480
100
100
UO
85

24
15
100

Härtill kommer dels änmesinriktad vidareutbildning i form av korrespondensun
dervisning för omkring 30 gymnasieingenjörer och omkring 30 gymnasieekonomer,
dels utbildning av instruktörer för näringsliv och förvaltning för högst 200 000 kr.
Överstyrelsens förslag i övrigt innebär.
1. Löne- och prisomräkning m. m. 2 730 000 kr., varav för lönekostnadspålägg
och lokalhyror 2 422 000 kr.
2. Överstyrelsen föreslår, att en kurs för flyginstruktörer med tolv deltagare får
försöksvis anordnas under budgetåret 1969/70. Kursen förutsätts få en längd av
6 veckor. Den har av överstyrelsen i samråd med luftfartsverket kostnadsberäknats
till ca 113 000 kr., varav 39 000 kr. utgör avlöningskostnader, 5 000 kr. kostna
der för resor och traktamenten till medverkande personal, 60 000 kr. kostnader
för flygplanshyra, lokalhyra m. m. och 9 000 kr. lönekostnadspålägg ( + 113 000
kr.).
Svenska facklärarförbundet har i en promemoria framfört synpunkter beträffande
bl. a. utbildningen av lärare för yrkesundervisningen. Med utgången av läsåret
1971/72 kommer det inte att finnas behov att nyrekrytera lärare i yrkesämnen
för grundskolan. Facklärarförbundet föreslår därför att endast i tjänst varande yr
keslärare inom de yrkesområden, som finns representerade i grundskolan, tas in till
utbildning vid yrkespedagogiskt institut under de närmaste åren. För att över
gångstidens problem skall kunna minskas är det vidare enligt samma förbund
önskvärt att skolmyndigheterna iakttager restriktivitet i fråga om inrättande av
nya tjänster för lärare i yrkesämnen vid grundskola. Vad förbundet anfört om
lärare i yrkesämnen anses i tillämpliga delar gälla även för sådana blivande lärare
F
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i läroämnen, vilkas utbildningsbakgrund är handelsgymnasieexamen eller ingenjörs
examen vid tekniskt gymnasium.

Föredraganden
De båda skolreformer som beslutats vid 1968 års riksdag, dvs. översynen av
grundskolans läroplan och reformeringen av det frivilliga skolväsendet, påverkar
bl. a. totalbehovet av lärare och behovet i fråga om skilda lärarkategorier. För
ändringarna beror till huvudsaklig del på det tillvalssystem som nu skall införas
för grundskolans högstadium och den nya utformningen av yrkesutbildningen.
Det är, bl. a. med hänsyn till det omfattande läroplans- och planeringsarbete som
återstår, särskilt svårt att överblicka konsekvenserna i fråga om behovet av lärare
i yrkesämnen, dvs. den lärargrupp som under förevarande anslag är den kvantita
tivt sett mest betydande. Mot denna bakgrund och med hänsyn till att anspråken
på de yrkespedagogiska institutens kapacitet för utbildning av yrkeslärare varit
lägre än som tidigare beräknats förordar jag att medel anvisas för en intagning
av yrkeslärare som i stort sett svarar mot nu utnyttjad kapacitet.
I fråga om övriga kategorier av blivande lärare beräknar jag medel för 100
platser för lärare i vårdyrken, 50 platser för lärare i handelsyrken in. m., 40—60
platser för lärare i tekniska läroämnen, 40—60 platser för lärare i merkantila
läroämnen, 24 platser för lärare i administrativ databehandling, 15 platser för
lärare i teknisk databehandling och 100 platser för fortbildning av yrkeslärare i
specialklass m. m. Jag beräknar vidare medel till viss ämnesinriktad vidareutbild
ning per korrespondens för blivande ämneslärare samt viss utbildning av instruk
törer för näringsliv och förvaltning.
Överstyrelsen har föreslagit, att en kurs om sex veckor för tolv flyginstruktörer
får anordnas under nästa budgetår. Kostnaden kan beräknas till ca 10 000 kr.
per deltagare för en sådan kurs. Jag är inte beredd att beräkna medel till en kurs
med föreliggande utformning.
Kungl. Maj:t har den 12 maj 1967 gett skolöverstyrelsen i uppdrag att efter sam
råd med statskontoret utreda formerna för hur de yrkespedagogiska instituten skall
inlemmas i lärarhögskolorganisationen. I prop. 1968: 140 har departementschefen
uttalat att detta bör ske utan dröjsmål. Yrkespedagogiskt institut finns i Göteborg,
Linköping, Malmö, Solna, Sundsvall och Umeå. Till utbildning vid institutet i
Sundsvall har under senare år endast ett ringa antal lärare hänvisats. Med hänsyn
härtill och till vad jag i det föregående räknat med beträffande den totala intagningskapaciteten vid instituten under nästa budgetår bör någon kursverksamhet
inte anordnas i Sundsvall budgetåret 1969/70.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen att
till Yrkespedagogiska instituten för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 8 423 000 kr.
F
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F 14. Ersättning till deltagare i utbildning av lärare vid yrkesundervisningen
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag ....

12 424 406
14 610 000
11 400 000

Från anslaget bekostas vissa ersättningar till deltagare i kurser som anordnas vid
de yrkespedagogiska instituten.
Skolöverstyrelsen
Anslaget bör höjas till 15 520 000 kr. ( + 910 000 kr.).
Föredraganden
Under hänvisning till vad jag föreslagit under föregående anslag hemställer jag,
att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Ersättning till deltagare i utbildning av lärare vid yrkes
undervisningen för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag
av 11400 000 kr.

F 15. Statens institut för högre utbildning av sjuksköterskor
1967/68 Utgift .........
1968/69 Anslag ___
1969/70 Förslag ....

9 702 7031
9 233 0001
10 967 000

1 Anslagen Statens institut för högre utbildning av sjuksköterskor: Avlöningar och Statens in
stitut för högre utbildning av sjuksköterskor: Omkostnader

Vid institutet anordnas kurser för utbildning av lärare i hälso- och sjukvård,
avdelningssköterskekurser, anestesikurser, administrativa kurser samt viss fortbild
ning. För verksamheten gäller bestämmelser i brev den 11 november 1966 (ändrat
den 29 november 1968).
De av riksdagen godtagna riktlinjerna för vidareutbildning av sjuksköterskor
m. m. (prop. 1968: 66, SU 108, rskr 259) innebär bl. a., att institutet i fortsättning
en huvudsakligen skall svara för lärarutbildning och viss kursverksamhet i anslut
ning till denna. Övergångsvis förutsätts dock vissa uppgifter utanför lärarutbild
ningen ligga kvar hos institutet. Sålunda skall i mån av behov särskilda avdelnings
sköterskekurser och anestesikurser kunna anordnas i samma omfattning som hittills
och på oförändrade villkor tills vidare t. o. m. budgetåret 1970/71. I erforderlig
omfattning skall tills vidare även administrativa kurser kunna anordnas vid in
stitutet.
Genom beslut den 17 juli 1968 har Kungl. Maj:t gett skolöverstyrelsen i upp
drag att skyndsamt utreda förutsättningarna för att organisatoriskt samordna den
lärarutbildning som bedrivs vid de yrkespedagogiska instituten och lärarutbild
F
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ningen vid sjuksköterskeinstitutet. I beslutet har även erinrats om det åt översty
relsen den 12 augusti 1967 lämnade uppdraget angående samordning av de yrkespedagogiska instituten och lärarhögskolorna.
Kungl. Maj:t har den 29 november 1968 meddelat beslut om anvisande av ytter
ligare medel till institutet för budgetåret 1968/69.
Beräknad ändring 1969/70
Föredraganden
Skolöver
styrelsen

1968/69

Personal
Lednings- och lärarpersonal ..............................
Övrig personal .....................................................
Anslag
Avlöningar till tjänstemän..................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation. .
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70. .
Arvoden och särskilda ersättningar ...............
Sjukvård m. m. åt tjänstemän............................
Reseersättningar ...................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror ....................................
b) Övriga expenser...............................................
Ersättning till vissa elever ..................................
Övriga utgifter
a) Inköp och underhåll av undervisningsmate
riel m. m...........................................................
b) Diverse utgifter .............................................

30,0
15,5

of.
of.

of.
of.

45,5

of.

of.

936 000

+ 816 000

962 000
41 000
9 000
2 000
+
28 000
+

+ 962 000
—
9 000
+
2 000
+
28 000
+

435 000
+ 136 000
438 000

+
+
—

435 000
130 000
678 000

30 000

+

30 000

3 426 000

_
11 000
1 000
31 000

+
+
“H
+

+

159 000
5 538 000
60 000
7 000
9 233 000

+

of.

of.

+ 2141 000

+i 734 000

Den av skolöverstyrelsen föreslagna omfattningen av verksamheten nästa bud
getår — utom såvitt gäller fortbildningskurser — jämförd med planerad verk
samhet innevarande budgetår framgår av följande sammanställning.
Antal kurser
1968/69 Överstyrelsens
förslag för
1969/70
Lärarkurser .........................................................
Administrativa kurser ........................................
Avdelningssköterskekurser ................................
Kurs för sjuksköterskor-husmödrar vid sjukstugor m. m.............................................................
Anestesilcurser .....................................................
Yrkeslärarkurser .................................................
Kompletteringskurser för yrkeslärare...............

12
31
13

+1
of.
of.

1
4
2
o

—1
of.
—2
H" 1

1 Enligt beslut den 29 november 1968 får ytterligare en administrativ kurs påbörjas under
våren 1969.

Skolöverstyrelsen
1. Skolöverstyrelsen föreslår med hänsyn bl. a. till vissa inom överstyrelsen hös
ten 1967 utförda tillgångs- och behovsberäkningar rörande sjukvårdslärare att lä
F
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rarutbildningen vid institutet under budgetåret 1969/70 får ökad omfattning i vad
gälier lärarkurser om tre terminer och kompletteringskurser för vårdyrkesiärare
men att däremot inga vårdyrkeslärarkurser om 19 veckor anordnas. Övriga längre
kurser föreslås bli anordnade i oförändrad omfattning med undantag av kursen för
sjuksköterskor-husmödrar vid sjukstugor.
2. Överstyrelsen räknar med att sjukvårdshuvudmännen inte i någon större ut
sträckning kan komma att anordna fortbildning under budgetåret 1969/70 och fö
reslår därför att ökade medel för fortbildning vid institutet anvisas (+120 000 kr.).
3. För att den praktiska utbildningen skall kunna planeras effektivare beräknar
överstyrelsen medel för anordnande av konferenser med rektorer vid sjuksköterskeoch yrkesskolor samt sjukvårdsföreståndare vid lasarett (+ 25 000 kr.).
4. Överstyrelsen förordar att deltagare i lärarkurser, kompletteringskurser för
yrkeslärare samt administrativa kurser får ersättning och traktamente vid resa till
och från kurs vid institutet samt för erforderliga resor vid praktikanttjänstgöring
enligt samma grunder som gäller för deltagare i yrkeslärarkurser vid de yrkespedagogiska instituten ( + 250 000 kr.).
5. Institutets avdelningar i Malmö, Göteborg, Umeå och Örebro behöver en
avsevärd upprustning med sjukvårdsutensilier, anatomiska modeller, preparat, AVapparater m. m. för att undervisningen skall kunna bedrivas ändamålsenligt. Även
för verksamheten i Stockholm bör ytterligare upprustning ske. För budgetåret
1969/70 beräknar överstyrelsen i likhet med institutet medelsbehovet till 90 000
kr., vilket utgör ca 150 kr. per årselev ( + 30 000 kr.).

Föredraganden
Att bedöma vilken omfattning lärarutbildningen vid sjuksköterskeinstitutet bör
ha är svårt med hänsyn bl. a. till att det inte föreligger några egentliga beräkningar
om hur en reformering av det frivilliga skolväsendet enligt nyligen beslutade rikt
linjer påverkar behovet av sjukvårdslärare. Stor ovisshet råder också i fråga om
de utbildningsbehov som utvecklingen inom sjukvården för med sig. Som departe
mentschefen framhöll i propositionen angående riktlinjer för det frivilliga skolvä
sendet (1968: 140, SU 195, rskr 404) ger dock tillgängligt material underlag för
den allmänna bedömningen att behovet av lärare i vårdyrken torde komma att öka
avsevärt. Det ankommer, såsom också framhölls i propositionen, på skolöverstyrel
sen i samverkan med statistiska centralbyrån att göra beräkningar av lärarbehov
och lärartillgång.
Beträffande lärarutbildningen under budgetåret 1969/70 ansluter jag mig till
överstyrelsens förslag (1), vilket innebär att tretton nya lärarkurser om tre termi
ner och tre kompletteringskurser för vårdyrkesiärare anordnas under samma tid
medan däremot några yrkeslärarkurser om 19 veckor inte avses komma till stånd.
Även i fråga om övrig kursverksamhet under nästkommande budgetår utom fort
bildningen ansluter jag mig till överstyrelsens bedömning (1).
14* — Bihang till riksdagens protokoll 1969.

1 samt. Nr 1 Bil. 10
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Enligt den överenskommelse som träffats med företrädare för sjukvårds- och utbildningshuvudmännen i samband med framläggandet av förslag om vidareutbild
ning av sjuksköterskor m. m. (prop. 1968: 66 s. 82, SU 108, rskr 259) är fortbild
ningen av sjuksköterskor en uppgift för huvudmännen. Med hänsyn till de svårig
heter som kan uppkomma för huvudmännen att i erforderlig omfattning starta
sådan verksamhet förordar jag ett oförändrat belopp av 115 000 kr. till fortbild
ning vid institutet under budgetåret 1969/70 (2).
Jag beräknar arvode åt en sekreterare och en redogörare vid institutet i enlig
het med Kungl. Maj:ts beslut den 29 november 1968.
Överstyrelsens förslag om medel för konferenser med rektorer och sjukvårdsföreståndare tillstyrker jag (3).
Jag är ej beredd att förorda någon ändring av grunderna för ersättning åt elever
(4).
Under personalförteckningen till det innevarande budgetår på riksstaten upp
förda anslaget Statens sjuksköterskeskolor: Avlöningar finns uppförd en särskild
övergångsstat för ordinarie personal vid de tidigare statliga sjuksköterskeskolorna
i Norrköping och Göteborg, vilka kommunaliserats den 1 januari resp. den 1 juli
1968. Enligt förutnämnda överenskommelse i samband med propositionen om vi
dareutbildning av sjuksköterskor skall statens sjuksköterskeskola i Stockholm lik
som barnmorskeläroanstalterna, centralskolan för specialutbildning av barnsjukskö
terskor och statens distriktssköterskeskola övergå till kommunal eller landstings
kommunal huvudman den 1 juli 1969. Frågan om tjänstgöring och om bestridande
av kostnaderna efter nämnda tidpunkt för ordinarie lärare vid sistnämnda skolor
ingår i de förhandlingar som förs mellan statens förhandlingsnämnd och sjukvårds
huvudmännen. Den personal vid skolorna, som kan komma att stå kvar på stat
efter den 1 juli 1969, bör lämpligen redovisas under detta anslag.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag en anslagshöjning av
1 734 000 kr. och hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Statens institut för högre utbildning av sjuksköterskor
för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 10 967 000
kr.

F 16. Särskilda lärarutbildningsåtgärder
1967/68 Utgift .............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag .........

2 878 944
2 240 000
2 530 000

Reservation........................ 1 593 468

Skolöverstyrelsen
Överstyrelsens förslag till disposition av anslaget för budgetåret 1969/70 fram
går av följande uppställning.
F
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1. Vidareutbildningskurser för folkskollärare samt terminskurser i
yrkesvägledning m. m...........................................................................
2. Studiestipendier till folkskollärare och till vissa deltagare i av
Hermods anordnade kurser...............................................................
3. Kurser i teoretisk yrkesorientering för blivande lärare i samhälls
kunskap ................................................................................................
4. Kurs för förskollärare ........................................................................
5. Kurs i yrkesvägledning för särskolanslärare..................................
6. Andra särskilda lärarutbildningsåtgärder .........................................
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2 130 000
120 000
38 000
141 000
341 000
678 000
3 448 000

Den utbildningsverksamhet, som bekostas från ifrågavarande anslag, beräknas
under budgetåret 1968/69 kosta 3 320 000 kr. Vid medelsberäkningen för bud
getåret 1968/69 beaktades reservationen under anslaget. För budgetåret 1969/70
föreslås utbildningsverksamheten få i stort sett oförändrad omfattning. Då reser
vationen under anslaget beräknas vara förbrukad med utgången av juni 1969,
föreslår överstyrelsen att anslaget räknas upp (+ 1 208 000 kr.).
Föredraganden
Vidareutbildning av folkskollärare för tjänst som ämneslärare på grundskolans
högstadium har hittills bedrivits i olika former. De egentliga ämnesstudierna har
haft formen av antingen särskilda terminskurser eller reguljära ettbetygskurser.
Efter den 1 juli 1969 bör vidareutbildningen förenhetligas så, att den egentliga
ämnesutbildningen sker genom utbildning enligt fordringarna för ett betyg i filo
sofisk examen. Under förevarande anslag beräknar jag därför såvitt gäller kurser
för vidareutbildning av folkskollärare endast medel till biämneskurser och kurser
i psykologi och pedagogik liksom till kurser i yrkesvägledning och teoretisk yrkes
orientering. Studiestipendier till folkskollärare för akademiska studier i vissa ämnen
bör tills vidare utgå oförändrade. Till andra särskilda lärarutbildningsåtgärder bör
för nästa budgetår beräknas 500 000 kr. I övrigt har jag ingen erinran mot över
styrelsens förslag. Jag beräknar 460 000 kr. till lönekostnadspålägg för verksam
het, som bedrivs med medel under detta anslag.
Under hänvisning till vad jag anfört i det föregående under anslagspunkten
Lärarhögskolorna: Utbildningskostnader räknar jag med att från förevarande
anslag skall bestridas kostnader för anordnande av sommarkurser för sådana finsk
talande förskollärare, småskollärare och folkskollärare, som skall undervisa finsk
språkiga barn.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Särskilda lärarutbildningsåtgärder för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 2 530 000 kr.
F 17. Lärares fortbildning m. m.
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag.........

22 691 397
25 865 000
31 621 000

Reservation ....................

6 288 554
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Ur förevarande anslag bekostas fortbildning av skolledare, lärare samt personal
av olika kategorier för skolans elevvårdande verksamhet m. fl. Verksamheten be
drivs till större delen dels av lärarhögskolornas fortbildningsavdelningar, dels av
länsskolnämnderna. Övrig fortbildning bedrivs under skolöverstyrelsens direkta
ledning eller av lärarorganisationer samt Svenska Dalcroze-seminariet.
1968/69

Personal
Lärarpersonal .......................................................
Övrig personal .....................................................
Anslag
Lärarhögskolornas fortbildningsavdelningar ..
Länsskolnämndernas fortbildningsverksamhet .
Övrig fortbildning .................................................
Löneomräkning m. m.............................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation .
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70 .

Beräknad ändring 1969/70
SkolöverFöredraganden
styrelsen

156,5
26

+ 64 1
+ 15/

+ 15

182,5

+79

+ 15

11 270 0001
11 180 000 \ + 8 864 000
3 415 000 j
+ 1 598 0001

+ 1 595 000
+1 490 0001

—

+ 2 171000
+ 953 000

+2 171 000
+ 500 000

25 865 000

+ 13 586 0001

+ 5 756 0001

1 Därav överföring 125 000 kr. från anslaget Utbildning av lärare vid folkhögskolor.

Skolöverstyrelsen
Ökningen av fortbildningsverksamheten har under de senaste åren varit bety
dande. Medelsanvisningen under detta anslag till fortbildning av skolans befatt
ningshavare har mellan budgetåren 1965/66 och 1968/69 ökat från ca 17,5 milj.
kr. till nästan 26 milj. kr. Uppbyggnaden av organisationen för denna verksamhet
är dock enligt överstyrelsens bedömning ännu inte avslutad.
Redan under det gångna budgetåret har fortbildningen av grundskolans lärare
till stor del inriktats på den numera beslutade läroplansrevisionen. Under inne
varande budgetår kommer denna inriktning av fortbildningsverksamheten att ytter
ligare markeras. Införandet av en ny läroplan för grundskolan medför fortbild
ningsbehov på ett flertal områden, t. ex. i matematik samt i engelska för småskollärare. För gymnasiets och fackskolans lärare måste fortbildningsverksamheten
inriktas såväl på de nya skolformernas organisation och pedagogik som på för
ändringar i ämnesinnehållet. I fråga om yrkesskolans lärare har under det senaste
året en viss effektivisering av fortbildningen kunnat ske. Den förestående reformen
av yrkesutbildningen kommer emellertid att under de närmaste åren kräva en
kraftig ökning av fortbildningsinsatserna för dessa lärare.
Fr. o. m. innevarande budgetår finns vid varje större lärarhögskola en fortbildningsavdelning. Viss fortbildningsverksamhet, som tidigare anordnats under
överstyrelsens direkta ledning, föreslås överförd till lärarhögskolorna. Omfattningen
av planerad verksamhet vid lärarhögskolornas fortbildningsavdelningar under
budgetåret 1969/70 (inkl. nuvarande verksamhet) framgår av följande översikt.
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Verksamhet vid lärarhögskolornas fortbildningsavdelningar budgetåret 1969/70.
Kursverksamhet
Kurstyp
Lärarkurser — till största delen anordnade sommartid ....
Kurser för utbildning och fortbildning av
skolledare ...................................................................................
handledare .................................................................................
fortbildningskonsulenter .........................................................
Huvudlärarseminarier ..................................................................
Kurser för skolläkare, skolsköterskor, elevhemsföreståndare
skolkuratorer, skolpsykologer och läromedelskonsulenter
(skolbibliotekarier) ......................................................................
Kurser för personal vid specialskolorna m. fl. och för för
äldrar till synskadade och hörselskadade barn.......................

Antal deltagare Antal deltagarper år
dagar per år
11 400

88 000

680
2 000
400
450

5200
12 000
2700
1800

600

3900

450

2200

Övrig verksamhet
Utarbetande, sammanställning och redigering av studiematerial planeras ske i en
omfattning motsvarande minst 500 000 kr. Vidare handhas språkassistentverksanrheten av lärarhögskolornas fortbildningsavdelningar. Språkassistenter till ett antal
motsvarande 14 heltidstjänster beräknas vara anställda 1969/70.
Överstyrelsens förslag i övrigt innebär i korthet.
1. Löne- och prisomräkning m. m. 3 769 000 kr., varav för lönekostnadspålägg
2 171 000 kr.
2. På grund av föreslagen utvidgad fortbildningsverksamhet vid lärarhögskolor
nas fortbildningsavdelningar behövs ytterligare medel för administrativ personal
m. m. (+ 720 000 kr.).
3. Till den reguljära verksamheten vid lärarhögskolornas fortbildningsavdel
ningar beräknas ytterligare medel för bl.a. konferenser för fortbildningskonsulenter,
handledarutbildning, huvudlärarseminarier samt utarbetande och redigering av
studiematerial (+1 638 000 kr.).
4. För budgetåret 1969/70 föreslår överstyrelsen att ytterligare medel anslås till
planering m. m. av fortbildning för lärare inom yrkesundervisningen ( + 2 000 000
kr.).
5. Överstyrelsen beräknar medel för följande nya ändamål, nämligen fortbild
ning i engelska för småskollärare, fortbildning av lärare i hälso- och sjukvård samt
anställande av fortbildningskonsulenter för förskollärare. För fortbildning av lärare
vid folkhögskolor är för innevarande budgetår anvisat ett belopp av 125 000 kr.
under anslaget Utbildning av lärare vid folkhögskolor. Medlen för ändamålet bör
föras över till förevarande anslag och därvid räknas upp. (+ 2 032 000 kr.)
6. För fortbildning av gymnasiets och fackskolans lärare har för innevarande
år anvisats 4 980 000 kr. (exkl. lönekostnadspålägg). Motsvarande belopp föreslås
bli anvisat för budgetåret 1969/70. Gällande överenskommelse rörande formerna
F
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och villkoren för fortbildning av lärare i gymnasiet och fackskolan omfattar tiden
den 1 januari 1965—den 31 december 1969. Överstyrelsen framhåller att det även
efter utgången av december 1969 finns behov av sådan fortbildning och hemställer,
att Kungl. Maj:t meddelar de bestämmelser som behövs.
7. Den verksamhetsform inom lärarfortbildningen som f. n. har den största
bredden är studiedagarna, som omfattar ca 80 000 deltagare och ca 300 000 deltagardagar per år. Till skillnad från övriga verksamhetsformer är fortbildningen
under studiedagar obligatorisk och omfattar sålunda landets samtliga lärare. Med
hänsyn till storleken av det ekonomiska engagemanget i studiedagsverksamheten
för såväl stat som kommun har överstyrelsen vid sin planering låtit studiedagarna
och möjligheterna att höja effekten av dessa inta en central plats. Denna planering,
som i första hand inriktar sig på första hälften av 1970-talet, innebär bl. a. föl
jande:
1) Anknytningen mellan skilda verksamhetsformer inom lärarfortbildningen görs
fastare, så att exempelvis studiedagar, kurser och enskilda studier bl. a. i kor
respondensform i större utsträckning än hittills integreras innehållsmässigt till
ett helt och sammanhållet fortbildningsprogram.
2) Huvuddelen av den stadgefästa studiedagstiden tas i anspråk för lokal utbild
ning av lärarna, förlagd till den egna skolenheten (kommunen, gymnasieregionen).
3) Kommunernas olika fortbildningsinsatser inordnas beträffande planeringen av
innehållet i ökad utsträckning i den av statliga myndigheter bedrivna lärar
fortbildningen.
I de fem största länen finns f. n. heltidsanställd fortbildningsledare. Överstyrelsen
framhåller, att studiedagsverksamheten ställer ökade krav på länsskolnämndemas
förmåga till planering och ledning, och föreslår heltidsanställning för samtliga öv
riga fortbildningsledare vid länsskolnämnd samt uppräkning av medlen till admi
nistrativ personal ( + 933 000 kr.).
8. Lärare, som uppehåller tjänst som fortbildningskonsulent, får undervisningsskyldigheten för sin lärartjänst nedsatt med hälften och erhåller dels arvode, dels
ersättning för mistade löneförmåner. En väsentlig del av en fortbildningskonsulents
tid, uppskattningsvis en tredjedel, beräknas använd för planering och framställ
ning av arbetsmaterial för studiedagar, kurser och konferenser. Återstoden av ti
den disponeras för utåtriktad konsulentverksamhet såsom kontakt med lärare en
skilt eller i grupp. Innevarande budgetår finns under ifrågavarande anslagspost
medel för 210 fortbildningskonsulenter. För budgetåret 1969/70 föreslår översty
relsen en utökning av antalet konsulenter till 280 ( + 2 494 000 kr.).
Föredraganden
Under 1960-talet har stora förändringar genomförts inom såväl det obligato
riska som det frivilliga skolväsendet. Arbetet på att förbättra vårt skolväsen måste
ständigt fortgå. 1968 års riksdag har fattat beslut angående revidering av grund
F

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 10: Utbildningsdepartementet

431

skolans läroplan (prop. 1968: 129, SU 179, rskr 366) och angående riktlinjer för
det frivilliga skolväsendet (prop. 1968: 140, SU 195, rskr 404). En effektiv och
välutbyggd fortbildningsorganisation är nödvändig, om man på bred front och i
snabb takt vill föra ut resultaten av pedagogiskt nytänkande. Ökningen av fortbildningsverksamheten har under de senaste åren varit betydande. Inom ramen för
den omfattande fortbildning som nu bedrivs bör en viss omfördelning av insat
serna ske så att de fortbildningsbehov som beslutade reformer och utvecklingen
i övrigt kräver kan tillgodoses. Härvid bör även alla möjligheter tas till vara att
öka fortbildningseffekten genom en fortsatt rationalisering av verksamhetsfor
merna. En ytterligare höjning av anslaget är dock nödvändig för nästa budgetår
med hänsyn till de stora anspråk på fortbildning som kan förutses.
Gymnasie- och fackskolereformen ställde anspråk på en omfattande fortbild
ning av lärare. Enligt vad som förutsattes i propositionen angående reformering
av de gymnasiala skolorna (prop. 1964: 171 s. 498) borde den organisation för
permanent lärarfortbildning som byggts upp engageras även för den övergångsvisa
fortbildningen av lärare i gymnasiet och fackskolan. En riktpunkt för anordnandet
av fortbildning borde vara att reduktion av lärarnas insats i undervisnings
arbetet i möjligaste mån undveks. Närmare riktlinjer för utformningen av ifråga
varande fortbildning angavs i den överenskommelse av den 14 oktober 1964 med
personalorganisationerna, vilken såsom bilaga fogades till propositionen. Enligt
denna överenskommelse förutsattes i anledning av reformen särskild fortbildning
av lärare bli anordnad under tiden den 1 januari 1965—den 31 december 1969. Den
åsyftade fortbildningen skulle vara omedelbart betingad av reformen och efter
skolöverstyrelsens närmare prövning bedömas nödvändig för att lärare godtag
bart skulle kunna bedriva undervisning i gymnasiet och fackskolan. Fortbild
ningen skulle erbjudas lärarna antingen i den formen att studiematerial avgifts
fritt ställdes till lärarnas förfogande eller i form av särskilda fortbildningskurser
eller en kombination av dessa former. Lärare som överstyrelsen fann böra få till
fälle att delta i fortbildningskurs kunde efter överstyrelsens bedömande få viss
befrielse från sin undervisningsskyldighet. Överstyrelsen har hemställt, att Kungl.
Maj:t meddelar bestämmelser för den fortsatta verksamheten efter den 31 december
1969. Enligt min mening har emellertid det initialskede av reformen under vilket
särskilda insatser bedömdes påkallade nu passerats. Jag finner därför, sedan även
personalorganisationerna genom överläggningar beretts tillfälle att framföra sina
synpunkter, ej skäl att vidta åtgärder för en förlängning av nyssnämnda överens
kommelse. Självfallet skall däremot reguljär fortbildningsverksamhet i fortsätt
ningen liksom hittills anordnas för lärare vid gymnasiet och fackskolan. Beträffande
den lärarfortbildning som förändringen av grundskolans läroplan och införandet
av den nya gymnasiala skolan ger anledning till får jag erinra om vad departements
chefen anfört i propositionen angående revidering av grundskolans läroplan (s. 76)
och propositionen angående riktlinjer för det frivilliga skolväsendet (s. 152). Depar
tementschefen har i dessa sammanhang framhållit betydelsen av att fortbildningen
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organiseras så, att den med bästa möjliga utnyttjande av resursinsatserna låter sig
kombineras med skolans verksamhet i övrigt. De hittills tillämpade formerna för
reguljär fortbildning bedömdes i huvudsak ändamålsenliga. Beträffande enstaka
lärarkategorier kunde dock fortbildningsbehoven möjligen visa sig vara så om
fattande att en annan uppläggning och organisation av verksamheten måste över
vägas. Överläggningar har inletts med personalorganisationerna angående utform
ningen av den fortbildningsverksamhet nyssnämnda reformer påkallar. Därvid har
bl. a. behandlats fortbildning av småskollärare i engelska och av lärare i mate
matik i grundskolan. Personalorganisationerna har ansett att fortbildningsåtgärderna i dessa ämnen ställer krav på insatser från de deltagande lärarnas sida av
en omfattning, som motiverar en från reguljär fortbildning avvikande uppläggning.
Jag delar inte denna uppfattning. Det kan dock som jag tidigare antytt finnas fall
där en särskild utformning av fortbildningen bör övervägas. Det ankommer i första
hand på skolöverstyrelsen att med beaktande av de synpunkter jag här och i tidi
gare sammanhang anfört utforma fortbildningen för skilda lärarkategorier och till
Kungl. Maj:t inkomma med de förslag som överstyrelsen finner anledning att fram
lägga.
Fr. o. m. innevarande budgetår finns vid var och en av de sex större lärarhög
skolorna en fortbildningsavdelning. Omfattningen av den planerade verksamheten
vid dessa fortbildningsavdelningar under nästa budgetår har redovisats i det före
gående. En förstärkning av personalresurserna vid dessa avdelningar har över
styrelsen bedömt som mycket angelägen. Den alltmer omfattande och differentie
rade verksamhet som beräknas komma att åvila fortbildningsavdelningarna gör det
även enligt min mening nödvändigt att förstärka resurserna vid dessa. Jag beräknar
därför medel till vissa personalförstärkningar vid lärarhögskolornas fortbildnings
avdelningar samt till en utvidgning av kursverksamheten.
I skolöverstyrelsens anslagsframställning har lärarfortbildning med anledning av
yrkesutbildningsreformen och fortbildning av småskollärare i engelska getts hög
prioritet. För fortbildning av lärare inom yrkesundervisningen beräknas för inne
varande budgetår 1 milj. kr. Jag utgår från att denna fortbildningsverksamhet bör
vidgas avsevärt nästa budgetår. Detsamma bör även gälla fortbildning av små
skollärare i engelska. Däremot räknar jag med att den del av anslaget som behöver
tas i anspråk för fortbildning med anledning av gymnasie- och fackskolereformen
skall kunna minskas betydligt.
Jag har ingen erinran mot förslaget att bestrida kostnader för fortbildning av
folkhögskoliärare från förevarande anslag och att sålunda hit föra över 125 000 kr.
från det på riksstaten för budgetåret 1968/69 upptagna anslaget Utbildning av
lärare vid folkhögskolor. Jag är däremot inte beredd att tillstyrka medel för fortbildningskonsulenter för förskollärare eller för fortbildning av lärare i hälso- och
sjukvård.
Den verksamhetsform inom lärarfortbildningen som f. n. har den största bredden
är studiedagarna. I denna fortbildning deltar enligt överstyrelsens uppgift ca
80 000 lärare per år under ca 300 000 deltagardagar. Vid sin planering har över
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styrelsen låtit studiedagarna och möjligheterna att höja effekten av dessa inta en
central plats. Jag delar skolöverstyrelsens bedömning. Vilken förstärkning av den
regionala fortbildningsorganisationen som krävs bör Kungl. Maj:t slutligt ta
ställning till.
Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående under anslagspunkten Bidrag
till vissa elevorganisationer förordar jag att det, om särskilda skäl visas föreligga,
bör övervägas om det är möjligt att från förevarande anslag tillgodose behov av
utbildning för elevrådsfunktionärer m. fl.
Kungl. Maj:t bör liksom hittills efter förslag av skolöverstyrelsen meddela
bestämmelser angående användningen av anslaget.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 31 621 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Lärares fortbildning m. m. för budgetåret 1969/70 an
visa ett reservationsanslag av 31 621 000 kr.

F 18. Bidrag till Ericastiftelsen
1967/68 Utgift ...............
1968/69 Anslag...............
1969/70 Förslag .............

420 000
427 000
469 000

Bidrag till Ericastiftelsen utgår, enligt överenskommelse med Stockholms stad,
från statens sida med ca 45 % och från stadens sida med ca 55 % av stiftelsens
kostnader enligt fastställd stat.
Skolöverstyrelsen
Kostnaderna för budgetåret 1969/70 beräknas öka med 92 800 kr. Härav hän
för sig sammanlagt 74 595 kr. till automatiska kostnadsökningar på grund av
höjda löner, arvoden och pensionsavgifter m. m. Bidrag begärs även för hyra av
undervisningslokal, anskaffande av vissa apparater och maskiner, fortbildning av
f. d. elever vid den barnpsykoterapeutiska kursen samt viss siffergranskning. Över
styrelsen föreslår, att anslaget höjs med 42 000 kr., vilket utgör statsverkets andel
av den beräknade utgiftsökningen.
Föredraganden
Jag förordar, att anslaget räknas upp i enlighet med överstyrelsens förslag och
hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att, under förutsättning att Stockholms stad bidrar till verksam
heten i angiven omfattning, till Bidrag till Ericastiftelsen för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 469 000 kr.

F
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G. Vuxenutbildning
Under innevarande budgetår har 1967 års vuxenutbildningsreform börjat genom
föras i praktiken. Folkbildningsarbetet har fått förbättrade ekonomiska betingelser.
Gymnasial vuxenutbildning har satts i gång i en rad kommuner som tidigare sakna
de sådan verksamhet. De första av TRU-konimittén producerade kurserna för
radio och television har börjat sändas. Folkbildningen och TRU:s vuxenkurser når
ut till ett mycket stort antal medborgare. Antalet studerande vid de statliga och
kommunala skolorna för vuxna väntas öka med ca 5 000 elever per år och även
folkhögskolorna får ta emot fler studerande. Inom den kommunala vuxenutbild
ningen har inrättats tio särskilda skolenheter på orter där vuxenutbildningen nått
en särskilt stor omfattning och därjämte har på två orter inrättats en speciell ut
bildningsgång för heltidsstuderande vuxna.
Vi står nu inför en ny etapp i utvecklingen på vuxenutbildningens område. Ett
betänkande har lagts fram om lärarutbildning för folkhögskolan (SOU
1967: 47). Avsikten är att med utgångspunkt häri till årets riksdag särskild propo
sition skall läggas fram om en speciell lärarutbildning anpassad för de mångskiftan
de uppgifterna i vuxenutbildningen.
I vuxenutbildningspropositionen framhölls bl. a. att en omprövning kunde bli
aktuell av nuvarande former för studiefinansieringen på det här aktu
ella området. En särskild kommitté har med stöd av Kung!. Maj:ts bemyndigande
den 28 juni 1968 tillkallas för att utreda utformningen av studiefinansieringen
inom vuxenutbildningen. I avvaktan på förslag till mer långsiktiga lösningar är
avsikten att till årets riksdag lägga fram förslag om vissa förändringar i studiestö
det för vuxna.
En omfattande vuxenutbildning äger rum utanför den som f. n. bedrivs eller un
derstöds av samhället. Bl. a. anordnar löntagarorganisationerna ut
bildning för sina medlemmar. Landsorganisationen har i en framställning anhållit
om statsbidrag till denna interna fackliga utbildning. Som motiv härför åberopas
att utbildningens syfte är att förbereda och skola medlemmarna för engagemang i
organisationer och samhällsliv. Vidare anförs att anpassningen till förändringen på
arbetsplatsen och till omstruktureringen i näringslivet förutsätter en vidgad och
fördjupad insikt i och kunskap om samhällsliv och arbetsmarknad. Samtidigt fyller
den av fackföreningsrörelsen bedrivna utbildningen en viktig uppgift som komple
ment till övrig vuxenutbildning.
Landsorganisationen lägger även fram ett förslag till bidragskonstruktion.
Över framställningen har yttranden inhämtats av skolöverstyrelsen, universitetsG

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 10: Utbildningsdepartementet

435

kanslersämbetet, arbetsmarknadsstyrelsen, riksrevisionsverket, Statstjänstemannens
riksförbund, Sveriges akademikers centralorganisation och Tjänstemännens central
organisation. Vidare har yttranden inkommit från Arbetarnas bildningsförbund,
Studieförbundet Medborgarskolan och Tjänstemännens bildningsverksamhet.
Delade meningar har kommit till uttryck i yttrandena. Förslaget tillstyrks av
arbetsmarknadsstyrelsen och Statstjänstemannens riksförbund. De remissinstanser
som är tveksamma eller avvisande mot förslaget pekar på möjligheten att aktualise
ra frågan inom ramen för bidragen till studieförbunden. Denna uppfattning uttrycks
av Tjänstemännens centralorganisation, Tjänstemännens bildningsverksamhet, Sve
riges akademikers centralorganisation och Studieförbundet Medborgarskolan. Skol
överstyrelsen och riksrevisionsverket anser att ett fortsatt utredningsarbete är nöd
vändigt, innan ställning tas till framställningen.
Inom utbildningsdepartementet pågår nu ett utredningsarbete rörande principer
och former för ett statligt stöd till löntagarorganisationernas utbildningsverksamhet.
Fr. o. m. innevarande år ger riksstaten en samlad bild av de medel som under
åttonde huvudtiteln ställs till vuxenutbildningens förfogande. För dessa ändamål har
för detta budgetår anvisats inalles ca 192,5 milj. kr. För budgetåret 1969/70
framläggs i det följande förslag om höjning av anslagssumman med totalt ca 45
milj. kr. Det ökade utrymmet medger insatser för fler radio- och TV-program, ökat
elevantal vid statlig och kommunal vuxenutbildning, speciella insatser för handi
kappade samt ökat stöd till studieförbunden.

G 1. Viss utbildning via radio och television m. m.
1967/68 Utgift .........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag.........

7 111 835
11 035 000
14 477 000I

Reservation ....................

2 423 165

I enlighet med riksdagens beslut 1967 (prop. 1967: 85, SU 117, rskr 277) an
gående vissa åtgärder inom vuxenutbildningens område finns fr. o. m. föregående
budgetår detta anslag uppfört i riksstaten. Ur anslaget bestrids utgifter för försöks
verksamhet med viss utbildning via radio och television m. m. Denna försöksverk
samhet handhas av kommittén för TV och radio i utbildningen (TRU).
Den 13 september 1968 har Kungl. Maj:t fastställt TRU-kommitténs produk
tionsplan för innevarande budgetår. Enligt denna plan skall TRU under året produ
cera 335 TV-program och 436 radioprogram (om ca 30 minuter) fördelade på
fem ämnesområden, nämligen teknik och naturvetenskap, vuxenutbildning, gym
nasial ungdomsutbildning och omskolning, samhällsvetenskap samt medicin. Bland
vuxenutbildningsprogrammen märks kurser i psykologi, socialkunskap, kemi, ma
tematik och statistik. De gymnasiala programmen är i första hand avsedda för den
försöksverksamhet som avses påbörjas år 1970 inom ungdomsskolan med syfte
att klarlägga bl. a. de lärarbesparande effekterna av undervisning via radio och teleG
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vision. Inom ämnesområdet medicin skall program produceras i gynekologi, ana
tomi och försvars- och katastrofmedicin.
För produktionen disponeras bl. a. tre studioenheter, verkstads- och lagerut
rymmen samt administrationslokaler. Kapaciteten medger en årlig inspelning av ca
425 TV-program om ca 30 minuter.
1968/69

Anslag
1. Produktion av undervisningsprogram m. m.
Därav för lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70 ....

2. Utrustning m. m..............................................

10 710 000

Beräknad ändring 1969/70
TRU-kommittén
Departements
chefen

+4 167 000

+3 267 000

—•

+702 000
+220 000

+220 000

325 000

+ 175 000

+ 175 000

11 035 000

+ 4 342 000

+3 442 000

+702 000

TRU-kommittén
1. Under budgetåret 1969/70 beräknas produktionen uppgå till 425 TV-pro
gram (inkl. 15 program för redigering) och 525 radioprogram. Av TV-programmen avser ca 150 program teknisk-naturvetenskaplig utbildning (i första hand för
den nya tekniska utbildningsenheten i Linköping), ca 160 program vuxenutbildning
och gymnasial ungdomsutbildning, ca 60 program samhällsvetenskaplig utbildning
samt ca 40 program medicinsk utbildning.
Förutom till produktionsenheten begär kommittén medel till stödmaterial, infor
mation, försöksverksamhet och utvärdering.
Behovet av kompletterande tryckt material (liksom diabilder, stordia m. m.) till
TV- och radioprogram har ytterligare understrukits genom den produktions- och
försöksverksamhet som bedrivits under det gångna året. Möjligheterna att t. ex.
i den högre utbildningen göra besparingar genom att med oförändrad läraråtgång
kunna utbilda fler elever blir beroende av hur man kan integrera olika medier in
bördes med lärarinsatser.
Gränserna mellan TV- och radioprogram samt det kompletterande materialet ut
suddas alltmer t. ex. genom användning av elektronisk styrning från TV-bandet av
diabilder m. m. Den inledda försöksverksamheten tyder också på att program i ve
dertagen mening (t. ex. 20—30 minuters TV-program) kommer att bli allt mindre
vanliga och i stället ersättas av programmerade undervisningspass där olika medier
samverkar. Längden på producerade TV- och radioavsnitt kan då variera från ett
par minuter upp till 10—15 minuter där det kompletterande materialet används
för elevarbete under tiden mellan programmen.
Det hittills utförda utredningsarbetet på vuxenutbildningsområdet ger vid han
den att informationen från TRU och från de centrala utbildningsmyndigheterna om
den nya vuxenutbildningen via etermedierna måste intensifieras för att bl. a. kvali
tetshöjning och effektivitetsvinster skall uppnås. En viktig åtgärd har varit att starta
effektmätningar av olika distributionsalternativ.
I fråga om personalen räknar kommittén med en ökning om en försöksledare
för medicin och en biträdande försöksledare för skolsektorn samt viss kansliperso
nal. Arbetet med planering och administration har till viss del utförts av personal
G
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anställd på åttonde huvudtitelns anslag till kommittéer m. m., till viss del av perso
nal anställd på förevarande anslag. För att renodla budgetering och redovisning
m. m. föreslår kommittén att de medel som tidigare belastat anslaget till kommit
téer m. m. fr. o. m. nästa budgetår skall belasta innevarande anslag ( + 4 167 000
kr.).
2. För kompletterande utrustning och underhåll m. m. erfordras för budgetåret
1969/70 500 000 kr. (+ 175 000 kr.).
Departementschefen
Försöksverksamheten med radio och television utgör en mycket betydelsefull del
av den vuxenutbildningsreform som beslöts år 1967. Under budgetåret 1968/69 har
bl. a. etersända kurser startats i ämnena företagsekonomi och engelska. Intresset för
de båda kurserna har visat sig mycket stort. Kursböckema hade t. o. m. den 30 no
vember 1968 sålts i en upplaga av 45 000 resp. 27 000 exemplar.
Kungl. Maj:t har som framgått av det föregående genom beslut den 13 sep
tember 1968 fastställt produktionsplan för TRU för budgetåret 1968/69. Flera
nya kurser bl. a. en grundskolkurs i matematik och svenska samt kurser i konsu
mentkunskap, psykologi och socialkunskap kommer härigenom att framställas för
utsändning via etermedierna. Kurserna skall — såsom min företrädare framhöll i
prop. 1967: 85 — självfallet även kunna användas inom det fria och frivilliga folk
bildningsarbetet. Kurserna är utformade med detta dubbla syfte. Härigenom vinns
en betydelsefull stimulans för folkbildningen.
Försöksverksamheten syftar också till att vidga det pedagogiska utvecklings- och
rationaliseringsarbetet inom ungdomsutbildningen. Beträffande den eftergymnasiala
utbildningen föreligger behov av bl. a. bandade TV-lektioner för den nya tekniska
utbildningsenheten i Linköping. Lektionerna skall utformas så att de även kan an
vändas i utbildningsväsendet i övrigt. En halvterminskurs i företagsekonomi har
höstterminen 1968 utprövats med gott resultat vid Uppsala universitet och universi
tetsfilialen i Örebro.
Jag har för avsikt att senare föreslå Kungl. Maj:t att uppdra åt kommittén att
inkomma med förslag till produktionsplan för budgetåret 1969/70. Innevarande
budgetår disponeras ett belopp av 10 710 000 kr. för produktion av undervisnings
program och kursmaterial samt utbildning av personal m. m. Jag räknar med att
ytterligare 3 267 000 kr. behöver anvisas 1969/70 för en fortsatt utvidgning av
produktionsverksamheten. Förutom till den egentliga produktionen har jag då även
räknat med medel till information, försök och utvärdering. Till utrustning m. m.
disponeras budgetåret 1968/69 ett belopp av 325 000 kr. För nästa budgetår räk
nar jag med 500 000 kr. för detta ändamål. Vid mina anslagsberäkningar har jag
också beaktat inkomster, som får tillgodoräknas anslaget.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att till Viss utbildning via radio och television m. m. för bud
getåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 14 477 000 kr.
G
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G 2. Statliga skolor för vuxna: Utbildningskostnader
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag...........
1969/70 Förslag.........

5 227 2411
5 693 0001
5 101 000

1 Anslagen Statliga skolor för vuxna: Avlöningar och Statliga skolor för vuxna: Omkostnader

För den riksrekryterande vuxenutbildningen finns statliga skolor i Norrköping
och Härnösand. Vid dessa meddelas utbildning enligt läroplanerna för gymnasiet,
fackskolan och grundskolans högstadium.
Undervisningen vid statens skolor för vuxna bygger på en kombination av munt
lig undervisning under periodvis återkommande kurser vid skolorna och självstu
dier i form av brevskolstudier på hemorten (s. k. varvad undervisning). I enlig
het med beslut av 1967 års riksdag anordnas även enbart brevskolundervisning i
Norrköping. Bestämmelser om den riksrekryterande vuxenutbildningen har med
delats i stadgan den 9 juni 1967 för gymnasial vuxenutbildning (nr 452, ändrad
senast 1968: 648).
Utbildningens omfattning framgår av följande sammanställning, som utvisar det
totala antalet elever vid skolorna (för läsåret 1969/70 beräknat antal).
1967/68

1968/69

Varvad undervisning
Norrköping .............
Härnösand ...............

1969/70

1 820
600

2 100
700

2 380
750

Brevskolundervisning
Norrköping .............

500

1 250

2 250

1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Departements-

Skolöver

Personal
Lärarpersonal .......................................................
Övrig personal.......................................................
Anslag
Avlöningar till tjänstemän ................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation .
b) Beräknad förändring till budgetåret 1969/70
Arvoden och särskilda ersättningar...................
Sjukvård ................................................................
Reseersättningar ...................................................
Expenser Norrköping ..........................................
Expenser Härnösand ..........................................
Expenser Statens aftonskola ..............................
Material för självstudier (överföring till G 3)

styrelsen

chefen

54
17

+ 7
4" ^

+ 6
+ 4

71

+ 12

+ 10

3 338 000

_
63
2
2
223
113
1
1 950

000
500
500
000
000
000
000

5 693 000

+

506 000

+

415 000

+
+
+

800 000
80 000
96 000

+
+

800 000
60 000
7 000

of.
of.
90 000
43 000
1 000
— 1 950 000

+
+

—

336 000

of.
3 000
60 000
28 000
1 000
— 1 950 000

+
+
+

—

592 000

Sköld verstyrelsen
1. Löne- och prisomräkning m. m. ( + 957 400 kr., varav för lönekostnadspå
lägg 800 000 kr.)
G
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Statens skola för vuxna i Norrköping
2. För budgetåret 1969/70 beräknas det sammanlagda veckotimtalet vid norrköpingsskolan till ca 860 veckotimmar, vilket dels motiverar en personalförstärk
ning med fyra adjunktstjänster, dels medför ökat behov av timlärare (+ 232 000
kr.).
3. Skolan har två studierektorstjänster. Den kraftiga expansionen av skolans
verksamhet motiverar enligt överstyrelsen att ytterligare en studierektorstjänst in
rättas för i första hand läromedelsfrågor. Kuratorstjänsten på halvtid bör vidare
omvandlas till en heltidstjänst. (+ 99 800)
4. Skolöverstyrelsen föreslår att en ny tjänst som institutionstekniker inrättas.
Vidare föreslås en förstärkning av biträdesorganisationen med en kansliskrivare och
ett kontorsbiträde samt medel för extra biträdeshjälp. En förstärkning av vaktmästarorganisationen med en tjänst är enligt överstyrelsen behövlig. (126 900)
5. Arvoden bör räknas till ytterligare två huvudlärare och en tjänst som institu
tionsföreståndare. Dessutom föreslås ökningar bl. a. beträffande medel för gransk
ning av material för självstudier ( + 65 000 kr.) och medel för anordnande av
externa laborationskurser. (+ 84 600 kr.)
6. För expenser disponeras innevarande budgetår 223 000 kr. Överstyrelsen
föreslår en höjning med 90 000 kr.
Statens skola för vuxna i Härnösand
7. För budgetåret 1969/70 beräknas det sammanlagda antalet veckotimmar
vid härnösandsskolan till ca 430, vilket motiverar en personalförstärkning med två
adjunktstjänster. Vidare räknas medel för ytterligare en huvudlärartjänst samt med
vissa smärre ändringar bl. a. beträffande medel för granskning av material för själv
studier. ( + 127 000 kr.)
8. En förstärkning av vaktmästarorganisationen är nödvändig, varför överstyrel
sen föreslår att medel räknas för arvode för vaktmästargöromål, motsvarande en
halv tjänst. Överstyrelsen räknar vidare med ombildning av en tjänst som vaktmäs
tare till tjänst som materialförvaltare. (+19 300 kr.)
9. För expenser disponeras innevarande budgetår 113 000 kr. Överstyrelsen
föreslår en höjning med 43 000 kr.
Statens aftonskola
10. Enligt vad som beslutats i anledning av prop. 1967: 85 (s. 85) skall statens
aftonskola vara avvecklad med utgången av budgetåret 1968/69. Den härigenom
föranledda anslagsminskningen kan beräknas till 166 000 kr.
Departementschefen
De statliga skolorna har under senare år tillförts betydande resurser. Detta har
möjliggjort en kraftig expansion av antalet elever. Budgetåret 1969/70 beräknas
elevantalet stiga med ytterligare ca 1 350, varför det sammanlagda antalet elever
G
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kommer att uppgå till ca 5 400. Den nya studieformen med enbart brevskolunder
visning har visat sig vara attraktiv.
Med hänsyn till ökningen i antalet undervisningstimmar räknar jag i likhet med
skolöverstyrelsen medel för ytterligare fyra tjänster som adjunkt vid norrköpingsskolan och två tjänster som adjunkt vid härnösandsskolan. Likaså biträder jag de
för skolorna föreslagna förändringarna i fråga om arvodesmedel till huvudlärare
och institutionsföreståndare. Vidare beräknar jag medel för ytterligare en tjänst som
institutionstekniker, en tjänst som kansliskrivare samt en tjänst som vaktmästare vid
skolan i Norrköping. I avvaktan på löneförhandlingar tar jag ej upp medel för den
föreslagna ombildningen av en vaktmästartjänst till materialförvaltartjänst vid här
nösandsskolan. Även vaktmästarorganisationen vid skolan i Härnösand behöver
förstärkas, varför jag räknar med medel motsvarande ytterligare en halv tjänst
som vaktmästare. Det ökade elevantalet ställer stora krav på elevvården och jag
beräknar därför medel för ytterligare en halv tjänst som kurator vid norrköpingsskolan. Härutöver bör för norrköpingsskolans del medel beviljas till externa labora
tionskurser samt ytterligare medel för extra biträdeshjälp.
Till frågan om medel för granskning av material för självstudier återkommer
jag vid min anmälan av anslaget till material för självstudier.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att till Statliga skolor för vuxna: Utbildningskostnader för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 5 101 000 kr.

G 3. Statliga skolor för vuxna: Material för självstudier
Nytt anslag (förslag) ....

2 800 000

Innevarande budgetår utgår kostnaderna för material för självstudier vid de
statliga skolorna av anslaget till omkostnader. Skolöverstyrelsen föreslår att kost
naderna för sådant material i fortsättningen skall belasta ett särskilt anslag på riksstaten. I enlighet med det föregående redovisas här också medel för arvoden för
granskning av material för självstudier uppförs under förevarande anslag.
Skolöverstyrelsen
1. Överstyrelsen föreslår att 3 milj. kr. anvisas för material för självstudier. Ök
ningen motiveras av elevantalets utveckling (+1 050 000 kr.).
2. Medel för arvoden för granskning av material för självstudier har hittills be
lastat anslaget till avlöningar vid skolorna med 15 000 kr. Överstyrelsen föreslår en
höjning med sammanlagt 67 500 kr.
G
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Departementschefen
De statliga vuxenskolornas undervisning bygger till stor del på elevernas självstu
dier. Vid skolorna bedrivs också ett värdefullt arbete med granskning och sam
manställning av material för dessa självstudier. Jag delar skolöverstyrelsens
uppfattning om behovet av ytterligare medel för denna verksamhet och räknar så
ledes med ett belopp av 82 500 kr. härför. De övriga utgifterna, som huvudsakligen
består av avgifter till korrespondensinstitut, beräknar jag till 2 717 500 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Statliga skolor för vuxna: Material för självstudier för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 2 800 000 kr.
G 4. Statliga skolor för vuxna: Undervisningsmateriel m. m.
1968/69 Anslag...............
1969/70 Förslag .............

238 000
278 000

Från anslaget bekostas materiel, böcker, utrustningskomplettering m. m. vid sko
lorna för vuxna i Norrköping och Härnösand.
Skolöverstyrelsen
1. Till undervisningsmateriel m. m. vid skolan i Norrköping utgår under bud
getåret 1968/69 154 000 kr. Överstyrelsen föreslår en höjning med 63 000 kr.
Förslaget motiveras dels med det ökade elevantalet samt tillkomsten av eltekniska
grenar på gymnasiets tekniska linje.
2. Till undervisningsmateriel m. m. vid skolan i Härnösand utgår under bud
getåret 1968/69 84 000 kr. Överstyrelsen föreslår en höjning med 37 000 kr.
Förslaget motiveras bl. a. av att materiel som övertagits från det numera avveck
lade folkskoleseminariet nu förbrukats samt att behov uppstått av en engångsupprustning av skolans bibliotek. Vidare krävs en komplettering av institutionerna
i kemi och biologi.
Departementschefen
Beträffande utgifterna för utrustning gäller att vederbörande kommun svarar för
inköp och underhåll av möbler och fast inredning medan staten bekostar inköp och
underhåll av specialutrustning (jfr SOU 1962: 5 s. 73). För budgetåret 1969/70
beräknar jag för norrköpingsskolan under förevarande anslag ett belopp av 174 000
kr., varav 127 000 kr. till utrustningskomplettering. För härnösandsskolan räknar
jag med ett medelsbehov av 104 000 kr., varav 60 000 kr. till specialutrustning,
10 000 kr. till engångsupprustning av biblioteket samt 34 000 kr. till övrig materiel.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Statliga skolor för vuxna: Undervisningsmateriel m. m.
för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 278 000
kr.
G
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G 5. Bidrag till driften av kommunala skolor för vuxna
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag.........

11 294 976
52 051 000
83 300 000

Kommunal gymnasial vuxenutbildning omfattar i enlighet med beslut av 1967
års riksdag (prop. 1967: 85, SU 117, rskr 277) utbildning motsvarande läroplaner
na för grundskolans högstadium, fackskolan, gymnasiet och yrkesskolan. Den kom
munala utbildningen får dessutom omfatta särskilda yrkesskolkurser och yrkesskolkurser i form av studiecirklar. Utbildningen anordnas som deltidsundervisning med
kurser i ämnen (ämneskurser) eller, i fråga om yrkesskolutbildning, med yrkesskol
kurser eller studiecirklar. Särskild skolenhet för ämneskurser får inrättas, om ämneskurserna beräknas varaktigt motsvara minst 16 poäng, varvid en poäng beräknas för
varje påbörjat 550-tal lektioner. Vid sådan skolenhet skall finnas en ordinarie tjänst
som rektor och i vissa fall en arvodestjänst som studierektor. Vid annan skolenhet
skall finnas en arvodestjänst som studierektor för ämneskurserna. Statsbidrag ut
går med 100 % av utgifterna för löner till lärare och skolledare. Bestämmelser
om utbildningen har meddelats i stadgan den 9 juni 1967 för gymnasial vuxenut
bildning (nr 452; ändrad senast 1968: 648).

Skolöverstyrelsen
1. Överstyrelsens anslagsberäkning för budgetåret 1969/70 framgår av följan
de sammanställning.
Skolöver
styrelsen

Lönekostnadspålägg m. m.............................................
Ämneskurser enligt läroplanerna för fackskola och
gymnasium ................................................................
Ämneskurser enligt läroplan för grundskolans hög
stadium ......................................................................
Skolledare m. m.............................................................
Tekniska skolor ..............................................................
Övriga yrkesskolkurser .................................................

18 424 000
13 685 000
4 506 000
726 000
20 909 000
36 750 000
3

98 000 000

+ 45 949 000

2. I petita för budgetåret 1968/69 har skolöverstyrelsen utgått från ett elevantal
om ca 25 000 elever. Med hänsyn till det stora intresse, som visats för den lokala
vuxenutbildningen räknar överstyrelsen med att tidigare uppskattat elevantal är be
räknat i underkant. För budgetåret 1968/69 har skolöverstyrelsen medgett att äm
neskurser på 175 orter inrättas. Ännu föreligger dock ej sådana kvantitativa data,
som skulle kunna ligga till grund för en närmare bedömning av hela utbildningens
omfattning. Med hänsyn härtill har skolöverstyrelsen inte frångått det tidigare uppG
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skattade elevantalet för 1968/69. För budgetåret 1969/70 räknar skolöverstyrelsen
med att antalet elever i ämneskurserna inom lokal vuxenutbildning skall uppgå till
ca 28 000.
3. Skolöverstyrelsen föreslår att medel beräknas för 15 rektorer och 10 studie
rektorer vid särskilda skolenheter samt 200 arvoderade studierektorer.
4. I enlighet med Kungl. Maj:ts beslut den 15 mars 1968 bör skolöverstyrelsen
verka för avveckling av skolformen teknisk aftonskola, dock under förutsättning
att jämförbara utbildningsalternativ skapas inom den lokala vuxenutbildningen
Teknisk aftonutbildning har i dag en betydande omfattning med ett elevantal
av ca 10 000. Antalet undervisningsavdelningar beräknas höstterminen 1968 til!
ca 535. Skolöverstyrelsen räknar med att antalet undervisningsavdelningar 1969/70
kommer att minska till ca 475 genom dels successiv avlösning dels minskad elev
tillströmning.
5. Skolöverstyrelsen utgår från att antalet elever i yrkesskolkurserna budgetåret
1969/70 kommer att uppgå till ca 70 000.
6. Kostnaderna för komplettering av studentexamen belastar budgetåret 1968/69
förevarande anslag. Dessa bortfaller dock nästa budgetåret på grund av att verksam
heten avvecklas med utgången av vårterminen 1969.
Departementschefen
Genom bl. a. föregående års reform har en enhetlig organisation skapats
för den kommunala vuxenutbildningen och statsbidragsvillkoren har bringats
i huvudsaklig överensstämmelse med vad som gäller för ungdomsutbildningen. De
vuxnas utbildningsmöjligheter har därmed kraftigt utvidgats. De erfarenheter som
redan vunnits under innevarande läsår pekar mot att efterfrågan på vuxenutbildning
sannolikt kommer att fortsätta att öka. Även till nästa budgetår föreslår skolöver
styrelsen därför en betydande anslagsökning.
Jag delar skolöverstyrelsens uppfattning att utbildningskapaciteten i fråga om
ämneskurserna behöver förstärkas. I avvaktan på närmare underlag har jag vid
mina anslagsberäkningar utgått från ett elevantal i dessa kurser om ca 28 000. Mot
skolöverstyrelsens förslag om medel för femton rektorer och tio studierektorer vid
särskilda vuxenutbildningsenheter har jag ingen erinran. Likaså biträder jag för
slaget om medel för 200 arvoderade studierektorer.
Mot skolöverstyrelsens beräkning i fråga om den successiva avvecklingen av
tekniska aftonskolor har jag ingen erinran.
Jag utgår således från samma elevantal som skolöverstyrelsen. Den ökade utbild
ningskapaciteten jämte det förhållandet att innevarande års anslag visat sig alltför
lågt beräknat medför en förhållandevis kraftig anslagshöjning till nästa budgetår.
Av beräkningstekniska skäl räknar jag dock med ett något lägre ökningsbelopp än
skolöverstyrelsen eller 31 249 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Bidrag till driften av kommunala skolor för vuxna för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 83 300 000 kr.
G
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G 6. Bidrag till studiecirkelverksamhet
1967/68 Utgift .........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag ___

44 846 857
63 000 000
60 000 000

Enligt bestämmelserna i kungörelsen den 28 juni 1963 (nr 463) om statsbidrag
till det fria och frivilliga folkbildningsarbetet (ändrad senast 1968: 298) utgår stats
bidrag till studiecirklar i allmänhet med högst 75 procent av de bidragsgrundande
kostnaderna. Bidragets storlek bestäms dessutom av följande regler. För allmän
studiecirkel kan bidraget till kostnaderna för ledararvode och studiemateriel för
varje studietimme utgöra högst 20 kr., varav högst 15 kr. för ledararvode. Stats
bidrag kan i allmänhet inte utgå för mer än tre studietimmar vid varje samman
komst. För studiecirkel för handikappade kan dock skolöverstyrelsen medge undan
tag från denna regel. Medverkar expert eller fackman i allmän studiecirkel, som
han ej tillhör, utgår statsbidrag till kostnaderna för arvode, resekostnadsersättning
och traktamente med högst 30 kr. för varje studietimme.
För universitetscirklar kan bidraget till kostnaderna för ledararvode och studie
materiel utgöra högst 75 kr. för varje timme, varav högst 60 kr. kan avse ledar
arvode.
Skolöverstyrelsen
1. Skolöverstyrelsen finner starka skäl tala för att det maximerade bidraget per
studiecirkeltimme höjs till 22 kr., av vilka högst 18 kr. får användas till ledararvode
( + 5 800 000 kr.).
2. Skolöverstyrelsen anser det angeläget att studiecirkelverksamhetens utveckling
inte hindras av stela bidragsregler eller av för stor bundenhet vid studiecirklarnas
traditionella funktion och arbetssätt. Olika kombinationer med cirkelarbete, enskilda
studier, storgruppsinformation med föreläsningar, intensivkurser i samverkan med
folkhögskolor och program i radio-TV bör försöksvis genomföras och utprövas.
Medel bör ställas till skolöverstyrelsens disposition för att användas till ifrågava
rande försöks- och utvecklingsarbete (+1 500 000 kr.).
3.1 samråd med studieförbunden har skolöverstyrelsen sett över tillämpningen av
riktlinjerna för det statsunderstödda folkbildningsarbetet. Detta arbete kommer att
leda till att bidrag i vissa fall ej längre ges. Skolöverstyrelsen räknar med att ut
gifterna för den statsunderstödda studiecirkelverksamheten härigenom minskar med
ca 5 % (—3 300 000 kr.).
Arbetarnas bildningsförbund (ABF) har i två separata skrivelser lämnat syn
punkter och förslag angående bidragsgrunderna för statligt stöd till studiecirkel
verksamhet och studieförbund. Enligt ABF är det angeläget att finna former för
en statlig bidragsgivning som håller jämna steg med kostnadsutvecklingen. ABF
föreslår härvidlag att bidrag till studiecirkelverksamhet utgår med högst det belopp
per studietimme som ämneslärare erhåller på grundskolans högstadium. Dock bör
högst 75 % av detta belopp få utgå i bidrag till kostnader för ledararvode. Vidare
G

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 10: Utbildningsdepartementet

445

bör bidraget till fackmannamedverkan höjas. I fråga om universitetscirkel föreslås
att bidrag utgår med 75 % av kostnaderna för ledararvode och studiemateriel,
dock med högst det belopp som utgår för lektorsundervisning vid universitet.
Folkbildningsförbundet har anhållit att statsbidrag skall beviljas till allmän ar
betsgivaravgift för handledare i statsunderstödd studiecirkel.
Departementschefen
1967 års riksdag antog ett program för det fortsatta reformarbetet på vuxenut
bildningens område. En viktig del därav är samhällets stöd till det fria och frivilliga
folkbildningsarbetet.
Jag vill inledningsvis erinra om att TRU-kommitténs produktion av kurser för
vuxenutbildningsändamål givetvis även bör vara inriktad mot studiecirklarnas verk
samhet. Det produktionsprogram som fastställts för TRU-kommittén innefattar
också ett vidgat antal kurser inom detta fält. Härigenom kan studieförbunden er
bjuda cirkeldeltagarna ett större och mer varierande utbud av kurser.
Som ett led i 1967 års reform ingick också att skapa klarare arbetsfördelning
mellan å ena sidan studiecirklarna och å andra sidan den kommunala gymnasiala
vuxenutbildningen, bl. a. för att undvika besvärande konkurrensförhållanden. Den
na princip har kommit till uttryck dels i stadgan den 9 juni 1967 för gymnasial
vuxenutbildning (nr 452; ändrad senast 1968: 648), dels genom särskilda beslut
som meddelats av Kungl. Maj:t den 15 mars och 19 april 1968. Jag vill i detta
sammanhang betona att avsikten varit att undvika att en utbildningssökande hade
att i samma ämne välja mellan en studiekurs i yrkesskola och en cirkel anordnad av
ett studieförbund. Jag utgår från att denna situation nu inte längre uppstår.
Antalet statsbidragsberättigade studiecirklar har ökat mycket starkt under 1960talet. Under 1961/62 uppgick antalet till ca 77 000, 1967/68 hade det vuxit till
ca 120 000. Samhällets stöd har varit av stor vikt för denna snabba ökning. Un
der de senaste åren har också statsbidraget förbättrats i olika etapper. Beslut
härom har fattats vid 1963, 1964, 1965 och 1967 års riksdagar. Den senaste
bidragshöjningen, som trädde i kraft den 1 juli 1968, innebar att högsta bidraget per
studiecirkeltimme höjdes från 15 till 20 kr.
Vid sidan av det statliga stödet för studiecirklarna utgår i regel även kommunala
bidrag. Omfattningen av dessa bidrag är dock svår att uppskatta. Flera olika bidragskonstruktioner förekommer och det materiella utfallet skiftar från kommun till
kommun. Dåvarande Samverkande bildningsförbunden (nuv. Folkbildningsförbun
det) har i en skrivelse till kommunerna framfört önskemål om utformningen av
den kommunala bidragsgivningen. Förslaget upptar ett studiecirkelbidrag med
25 % av bidragsgrundande kostnader för bidragsberättigad studiecirkel, dock
minst 5 kr. per studietimme. För annan bildningsverksamhet, lokal, instruktion
och administration föreslår förbunden att bidrag utgår med högst 75 % av redo
visade bruttokostnader, dock högst skillnaden mellan verkliga inkomster och verk
liga utgifter. Härvid har förbunden utgått från att eleverna bidrar med 1/4 av
kostnaderna.
G
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Det är självfallet av betydelse att vuxenutbildningsreformen når sitt syfte att
bidra till en ökad utjämning mellan och inom generationerna i vad avser möjlig
heter till studier och utbildning. Det är därvid av vikt att komma fram till en
uppsökande verksamhet så att utbildningsmöjligheterna tas i anspråk av dem som
har det största utbildningsbehovet. Önskemål har nu förts fram om en ytterligare
höjning av statsbidraget till studiecirklarna. Skolöverstyrelsen har vidare pekat på
vissa tekniska brister i det nuvarande statliga bidragssystemet. Det förhållandet att
bidrag till studiecirklar ges av såväl staten som kommunerna föranleder behov av
ett bättre underlag för bedömningen av den lämpligaste omfattningen, inriktningen
och utformningen av samhällets totala stöd.
Jag vill också framhålla att några erfarenheter av 1967 års vuxenutbildningsre
form ännu inte föreligger. Det bör uppdras åt skolöverstyrelsen att i samband med
sina anslagsframställningar för budgetåret 1970/71 redovisa hittills vunna erfa
renheter. Med hänvisning härtill är jag inte nu beredd att föreslå ändrade bidragsgrunder.
För nästa budgetår bör anslaget föras upp med 60 milj. kr. Jag har därvid räk
nat med att statsbidrag skall utgå till kostnader för allmän arbetsgivaravgift för
ledararvoden enligt de grunder som anges i prop. 1968: 77, trots att dessa arvoden
ej är statligt lönereglerade.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Bidrag till studiecirkelverksamhet för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 60 000 000 kr.
G 7. Bidrag till studieförbund
1967/68 Utgift .............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag...........

6 395 000
6 600 000
6 900 000

På de principiella grunder som godtagits av 1963 års riksdag (prop. 1963: 36,
SU 74, rskr 190) utgår statsbidrag till de av skolöverstyrelsen godkända studieför
bunden (f. n. 12). Bidraget utgår dels till organisationskostnader, dels till kostna
der för pedagogisk verksamhet.
Bidraget till organisationslcostnaderna skall fördelas mellan studieförbunden
med hänsyn dels till kostnaderna för studiecirkelverksamhet, dels till den bidragsberättigade studiecirkelverksamhetens geografiska spridning. Till de poster som får
beaktas vid beräkningen av detta bidrag hör utgifterna för instruktörer och cen
tralt anställd personal— även den personal som sysslar med pedagogiska upp
gifter — förbundsledningens lokaler, internationella förbindelser, instruktions- och
inspektionsresor, konferenser och studiepropaganda.
Bidraget till pedagogisk verksamhet skall fördelas mellan förbunden i propor
tion till genomsnittliga antalet statsbidragsberättigade studietimmar under de tre
senaste verksamhetsåren. Bidraget skall användas för åtgärder av pedagogisk natur
inom studiecirkelverksamheten, i första hand till uppgifter för utbildning av ledare
G

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 10: Utbildningsdepartementet

447

för studiecirklar, framställning av studiematerial och pedagogiska hjälpmedel, an
skaffande av apparater för pedagogiskt bruk samt pedagogisk försöksverksamhet.
Av bidraget skall studieförbunden disponera minst 20 % för ledarutbildning, fram
ställning av studiematerial och andra åtgärder av pedagogisk natur för studieverk
samhet bland ungdom. I enlighet med Kungl. Maj:ts beslut den 6 juni 1968 kan
skolöverstyrelsen vid behov besluta om omfördelning mellan bidraget till organisationskostnaderna och bidraget till pedagogisk verksamhet.
Fr. o. m. budgetåret 1967/68 utgår ett särskilt belopp av 100 000 kr. till stu
dieförbundens pedagogiska verksamhet bland handikappade. Medlen skall fördelas
mellan studieförbunden med hänsyn till deras insatser för att utveckla studiehjälpen
och studiemetoder för handikappade.
Skolöverstyrelsen
1. Utgifterna för studieförbundens administrationskostnader har stigit kraftigt.
Vidare tilldelas nu förbunden växande uppgifter inom vuxenutbildning och kultur
distribution. För att bättre anpassa statsbidraget till förbundens organisationskostnader föreslås en höjning av statsbidraget ( + 200 000 kr.).
2. Beträffande bidraget till pedagogisk verksamhet föreslår överstyrelsen oför
ändrat bidragsbelopp om 3,1 milj. kr. Vidare föreslås att bestämmelsen om att
minst 20 % av bidraget skall användas för ledarutbildning, framställning av stu
diematerial m. m. för ungdom ersätts med en rekommendation av motsvarande in
nebörd. Nuvarande regel har lett till ett omfattande administrations- och redovis
ningsarbete.
3. Nu utgår 100 000 kr. till pedagogisk verksamhet för handikappade. Enligt
överstyrelsen bör studieförbunden få ökade resurser för ett fortsatt utvecklingsarbete
( + 100 000 kr.).
I detta sammanhang bör anmälas att Arbetarnas bildningsförbund i den under
föregående anslag nämnda framställningen önskat en uppräkning av förevarande
anslag budgetåret 1968/69 till 10 milj. kr.
Departementschefen
Studieförbundens verksamhet utgör en mycket väsentlig del av vuxenutbildning
en. Jag biträder därför skolöverstyrelsens förslag om höjning av statsbidraget till
organisationskostnader med 200 000 kr. För ändamålet beräknar jag således
3,6 milj. kr. Till förbundens allmänna pedagogiska verksamhet räknar jag med
ett belopp om 3,1 milj. kr. Förbundens pedagogiska verksamhet för handikap
pade anser jag vara mycket angelägen och räknar i enlighet med skolöverstyrelsens
förslag med ett belopp på 200 000 kr. härför, vilket innebär en höjning med
100 000 kr. Likaså biträder jag förslaget om ändrade bidragsbestämmelser i fråga
om bidraget till pedagogisk verksamhet. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att till Bidrag till studieförbund för budgetåret 1969/70 anvisa
ett anslag av 6 900 000 kr.
G
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G 8. Bidrag till driften av folkhögskolor
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag ___

53 320 583
50 900 000
61 300 000

Ur anslaget utgår statsbidrag till driftkostnader för totalt 105 folkhögskolor.
Skolornas verksamhet omfattar dels vinter- och sommarkurser, dels ämneskurser.
Elevantalet vid vinterkurserna utgjorde arbetsåret 1967/68 drygt 11 000. Elevan
talet i ämneskursema uppgick till ca 4 000. Bidrag till driftkostnader för folkhög
skolor utgår enligt kungörelsen den 9 december 1966 (nr 758, ändrad senast 1968:
647) till löner m. m. åt lärare och skolledare med 100 % av de faktiska kostna
derna, till kostnader för viss annan personal med, beroende på skolans storlek,
50—150 % av ett indexbundet bidragsunderlag av 79 000 kr. för 1968/69 samt
till pedagogisk utrustning m. m. med 50—150 % av ett bidragsunderlag av 13 000
kr. Utöver nämnda bidrag utgår avgiftsbidrag, dvs. bidrag till vissa avgifter enligt
lagen om allmän försäkring, för rektor och lärare. Efter skolöverstyrelsens prövning
i varje särskilt fall kan ur anslaget även utgå bidrag till kostnader för personell
assistans åt handikappade elever vid folkhögskolor.

Skolöverstyrelsen
1. Överstyrelsens anslagsberäkningar för budgetåret 1968/69 framgår av
följande sammanställning, i vilken jag även redovisar mina motsvarande beräk
ningar.

Lönekostnadspålägg m. m.............................................................
Förskott på bidrag till lönekostnaderna för lärare och skol
ledare m. m..................................................................................
Förskott på bidrag till kostnaderna för viss övrig personal . .
Förskott på bidrag till kostnader för pedagogisk utrustning
Slutreglering av bidrag till lönekostnaderna för lärare och
skolledare m. m...........................................................................
Slutreglering av bidrag till kostnaderna för viss övrig personal
Slutreglering av bidrag till pedagogisk utrustning.................
Avgiftsbidrag för 1968/69 .........................................................
Kostnader för ökad lärartäthet vid undervisning av handi
kappade .....................................................................................

Skolöver
styrelsen

Departements
chefen

12 196 000

5 036 000

38 720 000
8 172 000
1 370 000

38 280 000
8 172 000
1 370 000

3 913 000
878 000
151 000
3 000 000

3 913 000
878 000
151 000
3 000 000
500 000

68 400 000

61 300 000

+ 17 500 000

+ 10 400 000

2. Vid beräkningen av lönekostnaderna har hänsyn tagits å ena sidan till den
minskning av lärartätheten som förutsätts i de nya bidragsbestämmelserna och å
andra sidan en bedömd ökning av kursverksamheten. Minskningen hade beräknats
till 25 tjänster per år eller 100 tjänster t. o. m. redovisningsåret 1970/71. Någon
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reduktion av antalet lärare har dock inte gjorts vid bidragsberäkningen då antalet
kursveckor torde komma att öka även de närmaste åren. Ökningen 1969/70 beräk
nas uppgå till 10 000 kursveckor, vilket motsvarar ca 25 lärare. Skolöverstyrelsen
föreslår vidare att 40 icke-ordinarie tjänster byts mot ordinarie.
För närvarande finns vid folkhögskolorna inrättade dels 7 tjänster där ämnesläraren som en del av sin tjänstgöring fullgör uppgifter som regional bildningskonsulent inom länsbildningsförbund, dels 15 tjänster där ämnesläraren i sam
verkan med länsbildningsförbund eller distriktsorganisation inom studieförbund
tjänstgör som ämneskonsulent.
Skolöverstyrelsen föreslår att dessa typer av kombinerade tjänster inte redovisas
var för sig som hittills varit fallet. Den regionala bildningskonsulenten är i realite
ten ämneskonsulent i folkbildning/vuxenutbildning. Inga skäl talar för en fortsatt
uppdelning i dessa två kategorier. Överstyrelsen föreslår vidare att ytterligare 10
kombinerade tjänster inrättas.
3. Skolöverstyrelsen har i skrivelse den 15 juli 1968 till Kungl. Maj:t inkommit
med förslag om bl. a. att lärartätheten vid folkhögskolor, när det gäller undervisning
av elever med svårare fysiskt och psykiskt handikapp m. m., bestäms till 4,0 lärartimmar per elevvecka. Vidare föreslås att verksamheten får ske på försök tills till
räcklig erfarenhet vunnits.
Departementschefen
Folkhögskolan intar en framträdande plats i vuxenutbildningsorganisationen.
Många vuxna, som vill ha utbildning, väljer folkhögskolan med dess fria arbets
former. Genom de nya statsbidragsbestämmelserna, som trädde i kraft den 1 juli
1967, har också folkhögskolan tillförts betydligt ökade ekonomiska resurser. Jag
vill i detta sammanhang erinra om att min företrädare i prop. 1966: 42 angående
statsbidrag till folkhögskolor betonade betydelsen av att folkhögskolornas inackorderingspriser låg på en ekonomiskt realistisk nivå. Den avsedda effekten borde
dock kunna uppnås genom samråd och rekommendationer mellan tillsynsmyndig
heten och huvudmännen. Det bör uppdras åt skolöverstyrelsen att i samband med
anslagsframställningen för budgetåret 1970/71 redovisa läget på detta område.
Beträffande skolöverstyrelsens förslag biträder jag dessa, utom i fråga om in
rättande av ytterligare ordinarie lärartjänster och s. k. kombinerade tjänster. Be
träffande förslaget om redovisningen av de två olika typerna av kombinerade
tjänster har jag ingen erinran.
Ett oavvisligt krav inom samhällslivet är att de handikappade ges goda möjlig
heter till undervisning. Under förevarande anslag beräknas medel för personell
assistans åt handikappade elever. Kostnader för pedagogisk utrustning beräknas
under anslaget till utrustning m. m. vid folkhögskolor. Skolöverstyrelsen har nu
föreslagit att ytterligare åtgärder vidtas för att främja de handikappades studie
möjligheter. Jag delar skolöverstyrelsens mening härvidlag. För ändamålet bör föras
upp ett belopp om 500 000 kr., som får disponeras av skolöverstyrelsen till för
söksverksamhet med ökad lärartäthet för handikappade elever.
15 — Bihang till riksdagens protokoll 1969.

1 saml.

Nr 1 Bil. 10
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Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslåi
riksdagen
att till Bidrag till driften av folkhögskolor för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 61 300 000 kr.

G 9. Bidrag till engångsanskaffning av utrustning m. m. till folkhögskolor
1967/68 Utgift .............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag .........

2 837 180
3 000 000
3 000 000

Reservation........................

162 820

Av anslaget disponeras 1 milj. kr. till engångsanskaffning av dyrbarare peda
gogisk utrustning m. m. Beloppet skall även kunna användas till utgifter för tek
niska anordningar vid vissa folkhögskolor för att underlätta för handikappade att
delta i folkhögskolkurser.
För sanering av vissa folkhögskolors ekonomi har anvisats 2 milj. kr.
Skolöverstyrelsen
Skolöverstyrelsen föreslår att anslaget uppförs med oförändrat belopp, dvs. med
3 milj. kr. budgetåret 1969/70.
I detta sammanhang redovisas att av de medel som anvisats budgetåret 1968/69
har 56 folkhögskolor tilldelats sammanlagt 938 000 kr. till inköp av stadigvarande
undervisningsmaterial, vilket betyder att dessa skolor upprustats för minst
1 876 000 kr.
II skolor, som ansökt om medel till pedagogisk utrustning och tekniska anord
ningar för handikappade elever, har tilldelats sammanlagt ca 55 000 kr.
Departementschefen
1966 års riksdagsbeslut om statsbidrag till folkhögskolor innebar bl. a. infö
rande av statsbidrag till dyrare pedagogisk utrustning. För sanering av folkhögsko
lornas ekonomi fastställdes ett belopp om totalt 10 milj. kr. under fem år. Förra
budgetåret fördelades detta saneringsbidrag mellan 15 folkhögskolor. Enligt de
riktlinjer som beslöts vid bidragets införande skall detta bidrag användas för åter
betalning av för folkhögskolan tyngande lån. Härigenom uppnås en betydande
ekonomisk lättnad för dessa skolor.
Jag räknar således i likhet med skolöverstyrelsen medel för pedagogisk ut
rustning med 1 milj. kr. och för saneringsbidrag med 2 milj. kr. Jag hem
ställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Bidrag till engångsanskaffning av utrustning m. m. till
folkhögskolor för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsan
slag av 3 000 000 kr.
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H. Studiesociala ändamål
H 1. Centrala studiehjälpsnämnden m. in.
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag .........

3 940 2661
3 237 0001
5 178 000

1 Anslagen Centrala studiehjälpsnämnden m. m.: Avlöningar och Centrala studiehjälpsnämn
den m. m.: Omkostnader

Centrala studiehjälpsnämnden är enligt instruktion den 3 december 1965 (nr
744) central förvaltningsmyndighet för ärenden om studiesocial verksamhet och
därmed sammanhängande frågor i den mån sådana ärenden ej ankommer på annan
myndighet. Nämnden är chefsmyndighet för studiemedelsnämnderna.
Studiemedelsnämndema handhar studiefinansieringen för eftergymnasiala studier.
För nämnderna gäller instruktion den 3 december 1965 (nr 745, ändrad 1968:
137).
Centrala studiehjälpsnämnden och studiemedels
nämnderna
1968/69

Personal
Handläggande personal ......................................
Övrig personal .....................................................
Anslag
Avlöningar till tjänstemän ................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation. .
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70. .
Arvoden och särskilda ersättningar...................
Sjukvård m. m........................................................
Reseersättningar ...................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror ....................................
b) Bränsle, lyse, vatten ....................................
c) Övriga expenser ............................................
d) Konferenser .....................................................
e) Omkostnader vid studiemedelsnämnderna. .
f) Kostnader för registrering av studiemedel. .

Beräknad ändring 1969/70
Centrala studie
Föredraganden
hjälpsnämnden

11
82

+ 2
+ 18

+ 1
+ 16

93

+20

+ 17

1 977 000

+ 843 000

+ 664 000

—

+ 506 000
+ 143 000
10 000
+

+ 506 000
+ 101 000

195 000
2 500
10 000

_

of.
of.

of.

+

5 000

+

5 000

4 000
407 500
4 000
90 000
547 000

+ 365 000
500
+
+ 173 500
2 000
+
+ 24 000
+ 123 000

+ 365 000
500
+
+ 150 500
2 000
+
+ 24 000
+ 123 000

3 237 000

+ 2 195 000

+ 1 941 000

Centrala studiehjälpsnämnden
1. Löne- och prisomräkning m. m. 1 120 000 kr., varav för lönekostnadspålägg
och lokalhyror 871 000 kr.
15* — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1 Bil. 10
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2. Centrala studiehjälpsnämndens kansli behöver förstärkas med en tjänst som
förste byråsekreterare för att avlasta byråchefen vissa utredningsuppgifter
( + 51 300 kr.).
3. För handläggning av kvalificerade studiehjälpsfrågor bör en tjänst som byrå
assistent bytas ut mot en tjänst som förste byråsekreterare ( + 7 400 kr.).
4. Som chef för den sektion som handlägger frågor om studiemedel fungerar nu
en förste byråsekreterare. Denna tjänst bör omvandlas till tjänst som byrådirektör
(+15 900 kr.).
5. För att på ett tillfredsställande sätt kunna fullgöra de ökande arbetsåliggandena behöver nämnden en förstärkning med 18 biträden och en expeditionsvakt
jämte viss extra personal ( + 557 000 kr.).
6. På grund av det ökade antalet ansökningar om studiemedel erfordras en per
sonell förstärkning vid studiemedelsnämndema motsvarande 130 400 kr.
Föredraganden
Anslaget bör som framgår av sammanställningen föras upp med 5 178 000 kr.
Flärvid beräknar jag medel för inrättande av en tjänst som förste byråsekreterare i
A 23 (2) samt inrättande av 15 biträdestjänster och en tjänst som expeditionsvakt
vid centrala studiehjälpsnämnden. Jag godtar de ökade utgifterna för tjänster vid
studiemedelsnämndema (6).
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Centrala studiehjälpsnämnden m. m. för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 5 178 000 kr.

H 2. Studiebidrag m. m.
Jag avser att senare föreslå Kungl. Maj:t att i särskild proposition lägga fram
förslag om bl. a. förstärkning av inkomstprövat tillägg till studiebidrag, ändrade
regler om åldersgränsen för åtnjutande av förhöjt studiebidrag samt om studiestöd
för vuxna studerande. Förevarande anslag bör i avvaktan på den särskilda propo
sitionen tas upp med preliminärt beräknat belopp.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret
1969/70 till Studiebidrag m. m. beräkna ett förslagsanslag av
493 000 000 kr.

H 3. Kostnader för avskrivning av vissa studielån med statlig kreditgaranti
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag ....

H

10 929 460
15 000 000
5 000 000
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Från detta förslagsanslag bestrids kostnader för avskrivning av vissa studielån
med statlig kreditgaranti. T. o. m. budgetåret 1960/61 belastades anslaget med
sådana kostnader endast i de fall låntagaren avlidit eller varaktig betalningsoförmåga inträtt. De låneformer som berörs av sådan avskrivning är lån med statlig
kreditgaranti åt den som avlagt akademisk eller därmed jämförlig examen (s. k.
akademikerlån), garantilån åt studerande, garantilån åt flyktingstudenter samt lån
med statlig kreditgaranti åt den som genomgått polisskola (s. k. polislån). Fr. o. m.
budgetåret 1961/62 bestrids från anslaget även kostnader för den avskrivning med
25 % av kapitalskulden på studielån med statlig kreditgaranti varom 1961 års
riksdag fattat beslut (prop. 1961: 55, SU 131, rskr 329).
Nämnda låneformer, som är förbundna med allmän avskrivning med 25 %, har
upphört enligt 1964 års riksdagsbeslut om reformering av det studiesociala stödet
till studerande ungdom. Genom konstruktionen av den allmänna avskrivningen
kommer dock anslaget att belastas med utgifter under en övergångstid.
Centrala studiehjälpsnämnden föreslår, att anslaget för nästa budgetår upp
förs med 5 milj. kr., vilket innebär en minskning med 10 milj kr.
Föredraganden
I enlighet med centrala studiehjälpsnämndens förslag beräknar jag för nästa
budgetår en med 10 milj. kr. minskad medelsanvisning till avskrivning av studielån
med statlig kreditgaranti. Anslaget bör föras upp med 5 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Kostnader för avskrivning av vissa studielån med statlig
kreditgaranti för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
5 000 000 kr.

H 4. Ersättning till postverket och riksbanken för deras bestyr med studiesocialt
stöd
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag...........
1969/70 Förslag .........

532 1321
700 0001
1 050 000

1 Anslaget Ersättning till postverket för dess bestyr med statens studielån

Förvaltningen av lån ur allmänna studielånefonden ombesörjs av postbanken.
Ersättning till postverket för bankens kostnader för låneförvaltningar bestrids ur
ifrågavarande anslag. Antalet beviljade lån under budgetåret 1969/70 kan beräk
nas uppgå till 35 000, vilket motsvarar en förvaltningskostnad av 900 000 kr.
Riksbanken medverkar vid utbetalning av studiemedel genom utanordning från
studiemedelsfonden till penninginrättningar som inlöst studiemedelsanvisningar.
Fullmäktige i riksbanken, som beräknar antalet utbetalningar budgetåret 1969/70
till 205 000, begär för bankens medverkan ersättning med 60 öre per utbetald studiemedelsanvisning, motsvarande en sammanlagd kostnad av 132 000 kr.
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Föredraganden
Med hänvisning till vad som anförts beräknar jag för ersättning till postverket
ett belopp av 900 000 kr.
Vid bedömningen av ersättningen till riksbanken utgår jag från att antalet utbe
talda anvisningar blir något högre än fullmäktige beräknat, varför jag uppskattar
medelsbehovet till 150 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Ersättning till postverket och riksbanken för deras be
styr med studiesocialt stöd för budgetåret 1969/70 anvisa ett för
slagsanslag av 1 050 000 kr.

H 5. Bidrag till avlönande av föreståndare vid elevhem vid gymnasier m. m.
1967/68 Utgift ...............
1968/69 Anslag...............
1969/70 Förslag .............

328 350
250 000
250 000

Enligt kungörelsen den 29 juni 1945 (nr 594, ändrad senast 1967:471) angå
ende statsbidrag till skolhem för lärjungar vid högre skolor och till avlöning av
föreståndare vid dylikt skolhem får efter skolöverstyrelsens medgivande statsbidrag
med 5 500 kr. för år utgå till avlönande av föreståndare vid skolhem för lärjungar
vid allmänna läroverk och vissa andra i kungörelsen angivna läroanstalter. Bidra
get utgår endast för elevhem, som har annan huvudman än primärkommun.
Skolöverstyrelsen föreslår att anslaget för nästa budgetår förs upp med oför
ändrat belopp.
Föredraganden
Anslaget bör i enlighet med skolöverstyrelsens förslag föras upp med oförändrat
belopp. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Bidrag till avlönande av föreståndare vid elevhem vid
gymnasier m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag
av 250 000 kr.

H 6. Bidrag till hälso- och sjukvård samt motionsverksamhet för studerande
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag...........

888 550
1 340 000
1 595 000

Från detta anslag bestrids kostnader för bidrag till hälso- och sjukvård samt
motionsverksamhet för studerande i enlighet med bestämmelser som Kungl. Maj:t
meddelat den 30 juni 1967.

H
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Bidrag till hälso- och sjukvård för studerande
Tillsyn över hälso- och sjukvården utövas av socialstyrelsen som har att pröva
ansökningar om statsbidrag till sådan verksamhet. Statsbidrag utgår till kårortsnämnder för hälso- och sjukvård i Göteborg, Karlstad, Linköping, Lund, Stock
holm, Umeå, Uppsala, Växjö och Örebro med 10 kr. per studerande intill ett antal
av 10 000 studerande samt med 5 kr. för varje ytterligare studerande.
Anslagsposten är för innevarande budgetår uppförd med 710 000 kr. Socialsty
relsen föreslår med hänsyn till ökningen av studerandeantalet, att anslagsposten
höjs med 165 000 kr. för nästa budgetår. Sveriges förenade studentkårer föreslår
att statsbidraget med hänsyn till kostnadsutvecklingen höjs till 14 resp. 7 kr.
Bidrag till m o t i o n s v e r k s amhe t för studerande
Bidrag till motionsverksamhet utgår till kårortsnämnder i Göteborg, Stockholm,
Umeå och Uppsala. I Lund har kårortsnämnd ej inrättats.
Idrottens samarbetsnämnd har med yttrande överlämnat anslagsframställningar
från kårortsnämndema och Sveriges förenade studentkårer. De studerandes orga
nisationer vid universitetsfilialerna i Karlstad, Linköping och Örebro har anhållit
om bidrag till egen organisation för motionsverksamhet på dessa orter.
Idrottens samarbetsnämnd föreslår att anslagsposten, som f. n. är uppförd med
630 000 kr., nästa budgetår ökas med 223 500 kr. Ökningen fördelar sig på föl
jande sätt:
1. Höjt studerandeantal och stegrad aktivitet 91 000 kr.
2. Bidrag till kårortsnämnder i Karlstad, Linköping och Örebro 25 000 kr.
3. Bidrag till fasta ledartjänster 107 500 kr.
Föredraganden
En viss uppräkning av statsbidraget till hälso- och sjukvård bör ske. Jag förordar,
att bidrag fortfarande skall utgå med 10 kr. per studerande intill ett antal av 10 000
men att bidragsbeloppet höjs till 6 kr. för varje ytterligare studerande. Härvid be
räknar jag det ökade anslagsbehovet för bidrag till hälso- och sjukvård till
230 000 kr.
Jag biträder förslaget från idrottens samarbetsnämnd om bidrag till kårorts
nämnder för motionsverksamhet i Karlstad, Linköping och Örebro. Höjningen av
anslagsposten för bidrag till motionsverksamhet för studerande beräknar jag till
25 000 kr. I avvaktan på erfarenheterna av det budgetåret 1967/68 införda stats
bidragssystemet är jag i övrigt inte beredd att tillstyrka några förändringar.
Kungl. Maj:t bör äga besluta om de avvikelser från bidragsreglerna som kan
vara motiverade med hänsyn till filialernas snabba utbyggnad.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Bidrag till hälso- och sjukvård samt motionsverksamhet
för studerande för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag
av 1 595 000 kr.
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I. Internationellt-kulturellt samarbete

I 1. Kulturellt utbyte med utlandet
1967/68 Utgift .............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag...........

1 469 076
1 531 000
1 969 000

Reservation........................

276 947

Ur detta anslag utgår bidrag för skilda ändamål inom det internationella kultur
utbytet utanför Norden enligt nedanstående sammanställning.
1968/69

1. Bidrag till Svenska in
stitutet:
a) stipendieverksamhet .......................... 486 400
b) lektoratsverksamhet .......................... 203 000
c) brittisk-nordisk
folkhögskolekurs .
23 000
d) utbyte av gästföre
läsare ....................
18 000
e) allmänt kulturut
byte ........................
—
f) Svenska kulturhuset
i Paris...................
2. Bidrag till Förenta
staternas undervisningsnämnd i Sverige
3. Bidrag till SverigeAmerikastiftelsen för
stipendier åt tre ame
rikanska och en kana
densisk studerande för
studier vid svenska
universitet och hög
skolor ........................
4. Bidrag till central
nämnden för skolungdomsutbyte med ut
landet ........................
5. Bidrag till svenskt del
tagande i europeiska
skoldagen...................
6. Bidrag till avlönande
av föreståndare för
svenska studenthem
met i Paris...............
7. Resestipendier åt uni
versitetslärare m. fl...

I

Beräknad ändring 1969/70
Myndighet resp.
Föredraganden
organisation

+ 442 000
+ 223 000
+435 000'

of.
+ 12 000
+ 511 000
730 400 +295 000' + 1 483 0001
55 000

+

20 000

28 800

+

5 400

of.

+

of.

1 000

3 600

of.
5 000

10 000

+

15 000

31 000

+

40 000

of.

165 000

+

50 000

+ 10 000

+
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1968/69

8. Resebidrag vid univer
sitet och vissa högsko
lor för deltagande i
vetenskapliga kongres
ser m. m......................
9. Resebidrag vid musik
högskolan .................
10. Deltagande i interna
tionella konferenser
och kurser, anordnade
av eller i samverkan
med mellanstatliga or
ganisationer på kul
turområdet ...............
11. Svenskt bidrag till
College d’Europe ...
12. Till Kungl. Maj:ts
disposition ...............

457

Beräknad ändring 1969/70
Myndighet resp.
Föredraganden
organisation

180 000

+

50 000

+ 10 000

6 000

+

14 000

of

50 000
—
273 800
1 531000

—
+

13 000
_

+1690 400

+ 23 000
—
_ 48 600
+438 000

1 Därav hyreskostnader 150 000 kr.

Av motiveringarna inhämtas bl. a.
1. Svenska institutet föreslår en betydande utvidgning av stipendieverksamheten
och hemställer om medel för 28 nya stipendier, varav sju till humanister och samhällsforskare från utvecklingsländer. Vidare föreslås en förlängning av stipendie
tiden för samtliga stipendier från åtta till nio månader, motsvarande det akademis
ka läsåret.
Till förbättring av de svenska utlandslektorernas lönevillkor och till undervisning
en i svenska vid utländska universitet begärs en ökning med 223 000 kr. I detta
belopp ingår cn överföring av 15 000 kr. från tredje huvudtiteln avseende kost
naderna för svenskundervisningen i Rom.
Under rubriken allmänt kulturutbyte sammanför institutet en rad aktiviteter som
huvudsakligen har personutbytet som medel. Därjämte inräknas en rad andra åt
gärder som syftar till främjande av svensk litteratur, musik och scenkonst i utlan
det. För sådana ändamål hemställer institutet om ett bidrag över åttonde huvudti
teln med 511 000 kr. Under innevarande budgetår utgår bidrag härför dels med
150 000 kr. av ospecificerade medel ur institutets anslag över tredje huvudtiteln,
dels av medel från ett anslag till Kungl. Maj:ts disposition under samma huvud
titel. Visst stöd lämnas därjämte från kollegiet för Sverigeinformation. Institutet
beräknar att härigenom under innevarande budgetår för allmänt kulturutbyte kun
na disponera över sammanlagt 485 000 kr.
Genom beslut under åren 1965—1968 har Kungl. Maj:t anvisat tillsammans
6 037 000 kr. till förvärv och restaurering av fastigheten Rue Payenne 11, numera
benämnd Hotel de Marie, i Paris. Genom beslut den 15 november 1968 meddelade
Kungl. Maj:t provisoriska bestämmelser rörande fastigheten att gälla intill utgång
en av juni 1970. Enligt bestämmelserna är Svenska kulturhuset (Centre Culturel
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Suédois) i Hotel de Marie avsett för ändamål som tjänar det svensk-franska kultur
utbytet. Kulturhuset och den verksamhet som bedrivs där skall stå under inseende
av svenska ambassaden i Paris, som även äger utnyttja lokalerna för i beslutet av
sedda ändamål. Huset skall tills vidare intill utgången av juni 1970 disponeras av
Svenska institutet och Institut Tessin i Paris. För de av Svenska institutet dispone
rade lokalerna i kulturhuset beräknar byggnadsstyrelsen preliminärt en årlig kost
nad av 150 000 kr. Institutet avser att i lokalerna anordna teaterföreställningar och
-symposier, konserter, foto- och grafikutställningar, filmaftnar med diskussioner,
föredragsserier m. m. Vidare övervägs att dit förlägga undervisning i svenska. För
genomförande av dessa aktiviteter beräknar institutet i särskild skrivelse en årlig
merkostnad av 145 000 kr. utöver sin ordinarie budget.
2. Sverige-Amerikastiftelsen föreslår en ökning av bidraget så att de av stiftelsen
förmedlade stipendierna till storleken skall motsvara de stipendier som utdelas
genom Svenska institutet och styrelsen för internationell utveckling (SIDA).
5. Sveriges ungdomsorganisationers landsråd (SUL) begär ett ökat bidrag för
Sveriges deltagande i europeiska skoldagen. Ökningen motiveras bl. a. med att
landsrådets kostnader f. n. betydligt överstiger det bidrag som utgår för ändamålet.
6. Styrelsen för svenska studenthemmet i Paris hemställer bl. a. att hemmets
föreståndare får en tjänsteställning motsvarande en svensk internatskolerektors.
—8. Universitetskanslersämbetet hemställer om en ökning av vardera anslags
posten med 50 000 kr. under hänvisning till de internationella kontakternas betydel
se och det ökade antalet akademiska lärare och forskare som kan komma ifråga
för studieresor och deltagande i internationella kongresser.
12. För innevarande budgetår har ett bidrag av 13 000 kr. anvisats ur medel till
Kungl. Maj:ts disposition för svenskt deltagande i verksamheten vid College
d’Europe i Briigge, Belgien. Vid institutet bedrivs högre akademisk utbildning och
forskning rörande europeiska integrationsfrågor.
Föredraganden
Ehuru Kungl. Maj:t ännu inte tagit slutlig ställning till principbetänkandet om
utlandsinformation och internationellt utbyte (SOU 1967: 56) finner jag en fortsatt
utveckling av Svenska institutets verksamhet inom kulturens skilda områden önsk
värd. Som en följd härav anser jag det lämpligt att medel för det allmänna kultur
utbytet för budgetåret 1969/70 beräknas under detta anslag. Jag finner det också
värdefullt att de svensk-franska kulturförbindelserna genom statens förvärv av
fastigheten Hotel de Marie nu kan ytterligare vidgas och fördjupas.
Bidraget till institutet under detta anslag bör ökas med 435 000 kr. för budget
året 1969/70. Av beloppet har 165 000 kr. — varav 150 000 kr. för allmänt kul
turutbyte och 15 000 kr. för svenskundervisning i Rom — hittills beräknats under
tredje huvudtiteln. För de av institutet disponerade lokalerna i Svenska kulturhuset i
Flötel de Marie beräknar jag medel för en hyreskostnad av 150 000 kr. under
denna anslagspost. Den återstående delen av ökningen — 120 000 kr. — bör
disponeras för nya stipendier, lektoratsverksamhet, utbyte av gästföreläsare samt
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för allmänt kulturutbyte. Jag har därvid även beaktat de av institutet föreslagna
aktiviteterna i Hotel de Marie.
Jag anser mig inte kunna biträda förslaget om en fast tjänst för föreståndaren
för det svenska studenthemmet i Paris.
Under anslagsposten till deltagande i internationella konferenser och kurser
beräknar jag även medel för deltagande i sådana konferenser som anordnas av
eller i samarbete med Unesco. Medel för detta ändamål har tidigare beräknats
under en särskild post under anslaget till kostnader för Sveriges medlemskap i
Unesco m. m. (I 2).
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 1 969 000 kr.
och hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Kulturellt utbyte med utlandet för budgetåret 1969/70
anvisa ett reservationsanslag av 1 969 000 kr.
I 2. Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m. m.
1967/68 Utgift .............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag...........

1 901 544
2 154 000
2 246 000

Sverige är sedan år 1953 medlem av Förenta Nationernas organisation för ut
bildning, vetenskap och kultur (Unesco). Svenska unescorådet utgör sådant natio
nellt råd som enligt Unescos stadga får inrättas för att med organisationens verk
samhet samordna de viktigaste nationella sammanslutningarna inom utbildning,
vetenskap och kultur. I rådets uppgift ingår att i Sverige allmänt främja Unescos
verksamhet och stödja svenska insatser inom ramen för organisationens program.
Genom beslut den 28 juni 1968 fastställde Kungl. Maj:t ny instruktion för
svenska unescorådet. I anslutning härtill har vissa förändringar av rådets samman
sättning ägt rum. En viss förstärkning av rådets administrativa resurser har genom
förts inom ramen för utbildningsdepartementets personalorganisation.
Ansvaret för den allmänna upplysningsverksamheten i Sverige om Unesco åvilar
Svenska FN-förbundet, som härför erhåller ett särskilt bidrag från detta anslag.
Statsbidrag till FN-förbundets verksamhet i övrigt utom hyreskostnaderna utgår
över tredje huvudtiteln.
1968/69

1. Årsbidrag till Unesco....................................
2. Svenska unescorådets utrednings- och pro
gramverksamhet .............................................
3. Deltagande i konferenser m. m. anordnade
av eller i samarbete med Unesco...............
4. Svenskt deltagande i Unescos generalkonfe
rens ..................................................................
5. Bidrag till Svenska FN-förbundet för all
män upplysningsverksamhet om Unesco . .
därav hyreskostnader ...............................................

Beräknad ändring 1969/70
Unescorådet
Föredraganden
m. fl.

2 000 000

+ 150 000

+ 150 000

51 000

+ 99 000

of.

38 000

+ 37 000

— 38 000

45 000

- 45 000

— 45 000

20 000

+ 75 000

+ 25 000

2 154 000

+ 15 000

+ 15 000

+ 316 000

+ 92 000

i
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Svenska unescorådet
2. För utrednings- och programverksamhet begär svenska unescorådet en ökning
av bidraget med 99 000 kr., bl. a. för att i Sverige genomföra vissa beslut från
Unescos generalkonferens i Paris hösten 1968.
Svenska FN-förbundet
5. För att bättre kunna fullgöra den allmänna upplysningsverksamheten om
Unesco, främst inom utbildningsväsendet, begär Svenska FN-förbundet medel för
en halvtidstjänst. Förbundet föreslår vidare en betydande uppräkning av bidragen
för publikationer och kursverksamhet. Hyreskostnaderna uppgår till 15 000 kr.
Föredraganden
Genom att möjligheter nu skapats för en viss omläggning av svenska unescorådets arbetsformer och samtidigt en förstärkning av rådets administrativa resurser
genomförts torde förutsättningar föreligga för ökade insatser inom Unescos verk
samhetsområde.
I enlighet med svenska unescorådets förslag beräknar jag en ökning av medlen
för Sveriges medlemsbidrag till Unesco med 150 000 kr. För svenskt deltagande
i konferenser m. m. anordnade av eller i samarbete med Unesco har jag beräk
nat medel under anslaget till kulturellt utbyte med utlandet (I 1). Unescos nästa
generalkonferens infaller först under hösten 1970. Med hänsyn härtill tar jag
inte nu upp några medel för svenskt deltagande i generalkonferensen.
Svenska FN-förbundet bör beredas möjlighet att genom arvodesanställning av
en tjänsteman på deltid utvidga upplysningsverksamheten om Unesco, främst
inom utbildningsväsendet. För detta ändamål beräknar jag en ökning av bidraget
med 10 000 kr. Till bestridande av förbundets hyreskostnader beräknar jag 15 000
kr. under detta anslag.
Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att till Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m. m. för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 2 246 000 kr.
I 3. Sveriges anslutning till
m. m.
1967/68 Utgift ...............
1968/69 Anslag...............
1969/70 Förslag .............

vissa internationella vetenskapliga sammanslutningar
144 358
151000
156 000

Ur detta anslag utgår bidrag för svenskt medlemskap i ett fyrtiotal internationella
sammanslutningar, huvudsakligen inom naturvetenskapens områden. Vidare utgår
ett smärre bidrag för resekostnader för svenska representanters deltagande i ifrå
gavarande sammanslutningars möten.
Vetenskapsakademien begär 1 500 kr. för medlemskap i den internationella
unionen för kvartärforskning.
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För budgetåret 1969/70 begärs i övrigt en ökning av anslaget med sammanlagt
6 500 kr. på grund av höjda medlemsavgifter till vissa av sammanslutningarna
samt för en uppräkning av medlen för resekostnader.
Föredraganden
För medlemskap i den internationella unionen för kvartärforskning och för höjda
medlemsavgifter beräknar jag en ökning av detta anslag med 5 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Sveriges anslutning till vissa internationella vetenskapliga
sammanslutningar m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett för
slagsanslag av 156 000 kr.
I 4. Bidrag till bestridande av kostnader för vissa internationella kongresser i
Sverige
1967/68 Utgift ...............
1968/69 Anslag...............
1969/70 Förslag .............

243 911
290 000
390 000

Reservation ........................

32 234

Under budgetåret 1968/69 har bidrag ur detta anslag hittills utgått till nio kon
gresser med sammanlagt 203 000 kr. Ansökningar har ingivits om bidrag till
ytterligare fyra kongresser, för vilka medel erfordras under innevarande budgetår.
För budgetåret 1969/70 föreligger hittills ansökningar om bidrag med omkring
875 000 kr. till sexton kongresser och symposier avsedda att hållas under 1969
och 1970.
Föredraganden
Med hänsyn till det stora antalet ansökningar om bidrag till kongresser under
åren 1969 och 1970 finner jag en uppräkning av anslaget nödvändig. Jag hem
ställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Bidrag till bestridande av kostnader för vissa internatio
nella kongresser i Sverige för budgetåret 1969/70 anvisa ett re
servationsanslag av 390 000 kr.
I 5. Bidrag till svenska institut i utlandet m. m.
1967/68 Utgift ......................
1968/69 Anslag ...................
1969/70 Förslag ...................

398 000
430 000
910 000
1968/69

1. Svenska institutet i Rom ....................................

270 000

därav stipendier .......................................................
därav hyreskostnader ...............................................
2. Svenska institutet i Athen.................................
3. Institut Tessin i Paris............................................
därav hyreskostnader för Hotel de Marie ..........

55 800
—

50 000
110 000
—
430 000

Beräknad ändring 1969/70
Instituten
Föredraganden
+ 100 000
+ 13 200
+ 60 000
of.

+ 80 000
of.

+ 452 000

+400 000

+ 60 000
of.

+400 000

+400 000

+ 552 000

+ 480 000
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Svenska institutet i Rom
Styrelsen för Svenska institutet i Rom ansöker om medel för att inrätta ett
större stipendium för en konsthistoriker samt för att höja storleken av vissa nu ut
gående stipendier. Hyreskostnaden beräknas till 60 000 kr. I övrigt hänvisar sty
relsen till den höjda prisnivån och de ökade lönekostnaderna i Italien.

Institut Tessin i Paris
En viss utvidgning av verksamheten föreslås i och med att institutet under 1969
beräknar att flytta in i nya lokaler. Styrelsen aktualiserar vidare frågan om löneoch pensionsförmåner för institutets föreståndare.
Som framgår av redogörelsen under anslaget till kulturellt utbyte med utlandet
har Kungl. Maj:t i november 1968 beslutat, att Svenska kulturhuset (Centre Culturel Suédois) i Hotel de Marie tills vidare intill utgången av juni 1970 skall dispo
neras av Svenska institutet och Tessininstitutet. I de för Tessininstitutet avsedda
lokalerna skall inrymmas tre rum för utställningsändamål m. m., bibliotekslokaler,
gästbostäder samt föreståndarbostad. Av gästbostäderna skall enligt de i november
1968 meddelade provisoriska bestämmelserna omkring hälften fördelas av Tessin
institutet i samråd med forskningsrådens samarbetsdelegation till forskare inom
alla vetenskapsområden. Återstoden skall fördelas genom försorg av Konstnärliga
och litterära yrkesutövares samarbetsorganisation (Klys) till yrkesutövare inom
kulturområdet. För de av Tessininstitutet disponerade lokalerna i kulturhuset be
räknar byggnadsstyrelsen preliminärt en årlig kostnad av 400 000 kr.
Till institutets grundare och föreståndare sedan år 1933 Gunnar Lundberg har se
dan budgetåret 1964/65 ur institutets statsbidrag utgått ett årligt arvode, fr. o. m.
1965/66 med 20 000 kr. Härjämte åtnjuter Lundberg förmånen av fri bostad i in
stitutets lokaler. Lundberg innehar vidare en halvtidstjänst som lokalanställt kul
turråd vid svenska ambassaden i Paris. En särskild tjänst som föreståndare i Ue 20
föreslås inrättad från den 1 juli 1969, varvid Lundberg av styrelsen skulle utses till
förste innehavare av tjänsten med rätt att kvarstå till utgången av juni 1973.
Lundberg har under år 1968 uppnått 65 års ålder. Hans lön som kulturråd, vilken
befattning han innehaft sedan år 1945, utgör pensionsgrundande inkomst. Hans ar
vode som föreståndare för Tessininstitutet grundar däremot inte någon pensionsrätt.
En av Tessinsällskapet tecknad pensionsförsäkring utfaller sedan år 1964 med
3 100 kr. årligen. Styrelsen hemställer om en särskild statspension från den 1 juli
1973 till Lundberg med beaktande av dennes samlade insatser för de svensk
franska kulturförbindelsema. Pensionsbeloppet borde därvid bestämmas som om
Lundberg under sin tid som föreståndare innehaft en statlig tjänst med de förmåner
som tillkommer en e. o. docent i Sverige.
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Föredraganden
Bidraget till svenska institutet i Rom bör ökas med 80 000 kr. till 350 000 kr.
Av ökningen hänför sig 20 000 kr. till ökade kostnader för institutets nuvarande
verksamhet och 60 000 kr. till hyreskostnader, vilka senare i fortsättningen bör
beräknas under detta anslag.
Som jag anfört vid min anmälan av anslaget till kulturellt utbyte med utlandet
har Kungl. Maj:t i november 1968 fastställt provisoriska bestämmelser rörande
fastigheten Hotel de Marie i Paris. Enligt dessa skall fastigheten tills vidare intill
utgången av juni 1970 disponeras av bl. a. Tessininstitutet. Inflyttning beräknas
kunna ske under hösten 1969. För institutets andel av hyreskostnaderna i Hotel
de Marie bör medel beräknas med 400 000 kr. under detta anslag. För institutets
verksamhet i övrigt beräknar jag ett oförändrat bidrag med 110 000 kr. Jag har
därvid beaktat att behov under en kortare övergångsperiod kan föreligga jämväl
av institutets nuvarande lokaler. Med hänsyn till att kostnaderna för dessa under
alla omständigheter torde bli avsevärt lägre än under innevarande budgetår bör
genom statsbidraget kunna täckas även de kostnader som kan uppstå i samband
med flyttningen till de nya lokalerna.
Styrelsen har föreslagit att institutets nuvarande föreståndare Gunnar Lundberg
beviljas en statlig pension efter sin avgång. Denna fråga kommer att underställas
riksdagen genom den proposition i vilken chefen för civildepartementet lägger fram
förslag om reglering av vissa pensionsfrågor. Med hänsyn till den nya situation som
uppstår efter utgången av juni 1970 räknar jag med att Kungl. Maj:t låter utreda
förutsättningarna för den fortsatta verksamheten inom Hotel de Marie, såväl inom
ramen för Tessininstitutets organisation som i övrigt.
Med anledning av vad jag nu anfört hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att till Bidrag till svenska institut i utlandet m. m. för budget
året 1969/70 anvisa ett anslag av 910 000 kr.

I 6. Främjande av nordiskt-kulturellt samarbete
1967/68 Utgift .............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag...........

1 946 000
1 943 000
2 198 000

Reservation

......................

205 042

Från detta anslag tillgodoses en rad skilda ändamål inom ramen för det nordiska
kultursamarbetet. Det svenska bidraget till det kulturella samarbetet i Norden in
skränker sig emellertid inte till medelstilldelning ur enbart detta anslag. Enligt en
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inom utbildningsdepartementet upprättad översikt anslås sålunda under inneva
rande budgetår mer än 5,5 milj. kr. över budgeten till gemensamma projekt inom
utbildningens, forskningens och kulturens områden.
1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Myndighet resp.
Föredraganden
organisation

Ändamål inom högre utbildning och forskning
1. Bidrag till Nordiska institutet för folkdikt
ning ................................................................
2. Bidrag till gemensam nordisk journalistut
bildning .........................................................
3. Stipendier åt deltagare i den nordiska
journalistutbildningen ................................
4. Bidrag till Vetenskapsakademien för nor
diskt samarbete på marinbiologins område
5. Nordiskt samarbete rörande forskning och
undervisning i terrester ekologi ...............
6. Nordiskt samarbete inom den fysiska oceanografins område ........................................
7. Nordiska kurser i språk och litteratur för
universitetsstuderande ................................
8. Feriekurs i svenska för studerande, före
trädesvis från Finland, i nordisk filologi
9. Nordiska exkursioner i geologi och geo
grafi till Island.............................................
10. Bidrag till Svenska landsavdelningen av
Nordiska sommaruniversitetet...................
11. Bidrag till svenska kommittén för nordiskt
akademiskt samarbete ................................
12. Nordisk bibliotekarie vid nordiska avdel
ningen av S:te Geneviévebiblioteket i Paris
m. m.................................................................
13. Vissa kostnader för Nordiska hushållshögskolan ............................................................
14. Samarbete mellan de vetenskapliga biblio
teken i Norden .............................................
15. Nordiska samarbetskommittén för interna
tionell politik.................................................
16. Nordiska samarbetskommittén för arktisk
medicinsk forskning ....................................

31 900

+

4 000

+

4 000

37 400

+

4 400

+

4 400

6 000

of.

of.

51 500

+

10 500

+

2 000

46 850

+

27 000

+ 10 000

80 000

+

83 000

+ 13 000

80 000

of.

of.

45 000

of.

of.

30 000

of.

of.

125 000

+

9 000

25 000

+

20 000

of.

14 200

of.

of.

24 000

of.

of.

8 000

of.

of.

+

9 000

95 000

+

63 000

+ 25 000

40 000

_

20 000

_ 20 000

94 000

+

36 000

of.

45 000
40 000

of.
of.

of.
of.

35 000

of.

of.

7 500

of.

of.

18 000
90 800

of.
+ 90 800

Ändamål inom skolväsende och lärarutbildning
17. Bidrag till Svenska föreningen Norden för
lektoratsverksamhet ....................................
18. Bidrag till Svenska föreningen Norden för
lärarutbyte inom det allmänna skolväsen
det, specialskolväsendet och folkhögsko
lorna mellan Sverige, Norge, Danmark och
Finland .........................................................
19. Kurser i svenska för finskspråkiga lärare
20. Bidrag till Föreningen Nordisk folkhög
skola i Geneve .............................................
21. Bidrag till Nordens skolresetjänst för
främjande av skolresor och skolungdomsutbyten mellan de nordiska länderna ....
22. Resestipendier åt studerande i grundskola,
gymnasium etc. för studier i övriga nor
diska länder .................................................
23. Nordens folkliga akademi i Kungälv ....

I
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Beräknad ändring 1969/70
Myndighet resp.
Föredraganden
organisation

Övriga ändamål
24. Bidrag till Nordens hus i Reykjavik ....
därav för byggnadskostnader .........................
därav för driftutgifter ...................................
25. Bidrag till Svenska föreningen Nordens all
männa verksamhet ......................................
26. Kurser i finska för svenskar ...................
27. Nordiska rådets litteraturpris ...................
28. Stipendier åt kulturkritiker och kulturjour
nalister .....................................................
29. Stipendieverksamhet vid svenskhemmet
Voksenåsen .................................................
30. Översättning till svenska av finsk fack
litteratur .......................................................
31. Bidrag till inköp av svensk litteratur till
isländska riksbiblioteket ............................

242 900

111900

—111 900

—145 000
+ 33 100

—145 000
+ 33 100

50 000
40 000
of.

+ 10 000
+ 10 000
of.

22 000

of.

of.

55 000

of.

of.

145 000
97 900

200 000
60 000
16 200

—

+
+

17 000

+

1 000

+

1 000

3 500

+

500

+

500

Dispositionsmedel
32. Till Kungl. Maj:ts disposition...................

100 050

+ 47 200

Nya ändamål samt ändamål som tidigare tillgodosetts i annan ordning
33. Nordisk sommarskola för forskarutbild
ning ...............................................................
34. Harmonisering av skolordningarna i Nor
den .........................................................
35. Modernisering av matematikundervisning
en (t. o. m. budgetåret 1967/68 anslags
post under detta anslag) ............................
36. Specialpedagogisk forskning.......................
37. Nordisk federation för medicinsk under
visning ...........................................................
38. Nordiska kurser i historia för universitets
studerande .....................................................
39. Bidrag till tidskriften Nordisk Forum ....
40. Nordiska rådets musikpris .......................
41. Nordiskt möte i Island för yrkesskollärare

—

_
—

—
1 943 000

+ 140 000

+ 100 000

+

60 000

+ 60 000

+
+

70 000
70 000

+

40 000

+ 30 000
+ 40 000
14 400
+
+ 100 000
+ 889 700

-

_
■

—
+255 000

Av motiveringarna inhämtas bl. a.
6. Nordiska kollegiet för fysisk oceanografi hemställer om bidrag för instrumentanskaffning och vissa andra förberedelsekostnader för en planerad medelhavsexpedition år 1971. Den svenska andelen av nämnda kostnad inom ramen för kol
legiets verksamhet beräknas till 70 000 kr. under budgetåret 1969/70. För kolle
giets verksamhet i övrigt föreslås en ökning av det svenska bidraget med 13 000 kr.
10. Den av Svenska landsavdelningen av Nordiska sommaruniversitetet begärda
anslagsökningen med 9 000 kr. motiveras främst av höjda kostnader för det ge
mensamma nordiska sekretariatet i Köpenhamn.
15. Kungl. Maj:t har för Sveriges del — under förutsättning av riksdagens
godkännande i vad avser de ekonomiska förpliktelserna — godkänt stadgar för
Nordiska samarbetskommittén för internationell politik, inklusive freds- och kon
fliktforskning. I det av kommittén begärda svenska bidraget, beräknat efter en
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bidragsandel av 47,4 %, ingår en av beräkningstekniska skäl betingad eftersläpning
om 17 600 kr.
16. Genom beslut den 6 december 1968 har Kungl. Maj:t för Sveriges del —
under förbehåll av riksdagens godkännande i vad avser de ekonomiska förplik
telserna — godkänt stadgar för Nordiska samarbetskommittén för arktisk medi
cinsk forskning (jfr prop. 1968: 1 bil. 10 s. 405, SU 43, rskr 128). Enligt stadgarna
skall Sverige bidra med 40 % av kostnaderna för kommitténs verksamhet, som
avses inledas i början av år 1969. Med hänsyn till en väntad reservation av om
kring 20 000 kr. vid utgången av innevarande budgetår beräknas det svenska bi
draget för budgetåret 1969/70 till 20 000 kr.
23. Styrelsen för Nordens folkliga akademi i Kungälv hemställer om en ökning
av det svenska bidraget med 90 800 kr. I avvaktan på resultatet av en inom Nor
diska folkhögskolan och akademin tillsatt utredning angående fördelningen av de
slutliga investeringskostnaderna för skolanläggningen i Kungälv har inom ramen
för den begärda ökningen upptagits ett belopp av 60 000 kr. för ränte- och amorteringskostnader.
24. Styrelsen för Nordens hus i Reykjavik hemställer om en ökning av det
svenska bidraget till driftkostnaderna, vilken med beaktande av en viss reservation
beräknas till 33 100 kr. efter en bidragsandel av 37 %.
25. För att kunna fortsätta och i viss mån utvidga sin nuvarande verksamhet
anhåller Föreningen Nordens centralstyrelse om en ökning av statsbidraget med
50 000 kr.
26. Norrbottenskretsen av Föreningen Norden föreslår en betydande ökning av
bidraget till kurser i finska för svenskar. Intresset för dessa kurser, som påbörjades
år 1964, har ökat för varje år och under 1968 har endast hälften av de sökande
kunnat beredas tillträde till kurserna.
Nordiska kulturkommissionen (NKK) har föreslagit de nordiska ländernas rege
ringar att lämna bidrag över respektive lands budget till ett antal projekt. Till
flertalet av dessa har bidrag för försöksverksamhet lämnats av Nordiska kultur
fonden.
33. Till Nordisk sommarskola för forskarutbildning föreslås för budgetåret
1969/70 ett svenskt bidrag med 140 000 kr., beräknat efter en bidragsandel av
40 %. Inom ramen för sommarskolan planeras samnordiska kurser i seminarie
form på hög nivå inom vissa specialområden, som fastställs för varje år. Försökskurser i nationalekonomi, matematik och fasta tillståndets fysik har genomförts.
34. För innevarande budgetår har på tilläggsstat I (prop. 1968: 155, SU 190,
rskr 400) anvisats 60 000 kr. för en utredning om förutsättningarna för en harmonisering av de nordiska ländernas skolordningar. För den fortsatta utredningen
under budgetåret 1969/70 beräknas motsvarande belopp.
35. Hösten 1968 inledde Matematikundervisningens nordiska kommitté försöks
verksamhet, som beräknas pågå fem år. Kommittén skall arbeta efter de riktlinjer
som i »Nordisk skol matematik» (NU 1967: 9) dragits upp för årskurserna 1—6.
Bidrag har beviljats av Nordiska kulturfonden t. o. m. år 1969.
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36. Inom området specialpedagogisk forskning har med stöd från kulturfonden
en nordisk stipendiatverksamhet igångsatts vid lärarhögskolan i Göteborg. För bud
getåret 1969/70 har preliminärt beräknats ett svenskt bidrag om 70 000 kr.
37. NKK har föreslagit att statsbidrag fr. o. m. verksamhetsåret 1969 skall utgå
till Nordiska federationen för medicinsk utbildning, ett samarbetsorgan inom läkar
utbildningens område.
38. NKK har vidare lagt fram förslag om en årlig kursverksamhet för historiestuderande i Norden. Kurserna avses alternera mellan de nordiska länderna. För
budgetåret 1969/70 föreslås ett svenskt bidrag med 30 000 kr.
Bland övriga ändamål kan nämnas:
39. Genom Svenska landsavdelningen av Nordiska sommaruniversitetet har
ansökts om svenskt bidrag för utgivande av tidskriften Nordisk Forum under åren
1968—69.
40. I Nordiska rådets rekommendation nr 34/1968 föreslås att rådets musik
pris i fortsättningen skall utdelas vartannat år. Medel för detta ändamål har tidigare
beräknats under detta anslag.
Föredraganden
Ökade bidrag har begärts för en rad ändamål till vilka medel för närvarande
utgår under detta anslag. Förslag har vidare inkommit om bidrag till ett stort antal
nya ändamål.
Jag finner det inte möjligt att tillgodose alla önskemål. Som framgår av sam
manställningen beräknar jag dock en ökning av bidragen till åtskilliga redan på
gående projekt. Bland de nya ändamålen bör i första hand medel anslås för Nor
disk sommarskola för forskarutbildning och för den fortsatta utredningen om en
harmonisering av de nordiska skolordningarna.
Jag har också beräknat en betydande ökning av medlen till Kungl. Maj:ts
disposition. Inom ramen för dessa räknar jag med att efter särskild prövning
kunna tillgodose bl. a. sådana ändamål som stipendier till isländska folkhögskoleelever och Nordiska rådets musikpris.
Kungl. Maj:t har, under förbehåll av riksdagens godkännande i vad avser de
ekonomiska åtagandena, godkänt stadgar för Nordiska samarbetskommittén för
internationell politik, inklusive freds- och konfliktforskning och för Nordiska sam
arbetskommittén för arktisk medicinsk forskning. Det svenska bidraget till kommit
téernas verksamhet skall enligt stadgarna utgå med 47,4 resp. 40 % av kostna
derna. Jag förordar, att Kungl. Maj:t inhämtar riksdagens godkännande av dessa
ekonomiska åtaganden.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att
a) godkänna i det föregående angivna ekonomiska åtaganden
för svensk medverkan i de nordiska samarbetskommittéema för
internationell politik och för arktisk medicinsk forskning,
b) till Främjande av nordiskt-kulturellt samarbete för budget
året 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 2 198 000 kr.
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I 7. Nordiska kulturfonden
1967/68 Utgift ...............
1968/69 Anslag...............
1969/70 Förslag .............

833 000
772 000
836 000

Nordiska kulturfonden, som instiftades år 1966 genom överenskommelse mellan
de nordiska länderna, har till uppgift att genom stöd till olika nordiska kulturända
mål ytterligare utveckla och stärka det nordiska kultursamarbetet. I proposition
angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1968/69 (prop.
1968: 155, SU 190, rskr 400) begärde Kungl. Maj:t riksdagens bemyndigande
att ingå överenskommelse om en höjning från den 1 januari 1969 av fondens be
lopp till 3 250 000 danska kr. Sveriges andel av bidraget till fonden uppgår till
37 %. För budgetåret 1969/70 uppgår medelsbehovet till 836 000 kr.
Föredraganden
Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 836 000 kr. Jag hemställer, att
Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Nordiska kulturfonden för budgetåret 1969/70 anvisa
ett reservationsanslag av 836 000 kr.
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KAPITALBUDGETEN

I. Statens affärsverksfonder m. m.

Televerkets fond
1:1. Rundradioanläggningar
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag.........
1969/70 Förslag.........

30 800 000
45 500 000
76 100 000

Reservation ....................

3 100 000

I det följande redovisas televerkets yrkanden om investeringsanslag till rund
radioanläggningar för budgetåret 1969/70. I anslutning härtill redogörs för de utgiftsändamål i övrigt, som i likhet med televerkets rundradioanläggningar bestrids
med de i rundradioverksamheten inflytande avgiftsmedlen. Det gäller byggnadssty
relsens investeringar i radio- och televisionshus, televerkets utgifter för driften av
rundradions distributionsnät m. m. samt Sveriges Radios utgifter för programpro
duktionen. Kostnaderna för skolprogramverksamheten och programverksamheten
för utlandet samt televerkets kostnader för befrielse för blinda att erlägga ljudradio
avgift bestrids från anslaget Ersättning för viss rundradioverksamhet och redovisas
under nämnda anslag.
Vissa av statsmakterna beslutade ändringar i avgiftssystemet återverkar fr. o. m.
budgetåret 1968/69 på rundradioverksamhetens intäkter. De hittillsvarande ljud
radio- och televisionslicenserna om 35 resp. 100 kr. skall enligt beslut av 1966 års
riksdag (prop. 136, SU 163, rskr 388) avlösas av en allmän mottagaravgift. Här
med avses en kombinerad televisions- och ljudradioavgift, baserad på innehavet av
TV-apparat. Dock bibehålls en särskild ljudradioavgift för hushåll med enbart
radioapparat. Den särskilda bilradiolicensen slopas, utom för fordon i yrkesmässig
trafik. Enligt beslut av 1968 års riksdag (prop. 50, SU 98, rskr 221) skall det nya
avgiftssystemet införas den 1 april 1969. Den kombinerade avgiften har bestämts till
45 kr. per kvartal, medan den särskilda ljudradioavgiften skall utgå med 50 kr. per
år. Från den 1 april 1970 tillkommer enligt sistnämnda riksdags beslut en tilläggs
avgift om 100 kr. per år för hushåll med färgmottagare. Denna tilläggsavgift uttas
samtidigt med den allmänna mottagaravgiften, vilket innebär att hushållen med färgTV-apparat då erlägger en sammanlagd kvartalsavgift om (45 + 25 =) 70 kr.
I samband med omläggningen av licenssystemet ändras enligt 1966 års riksdags
beslut formerna för dispositionen och fonderingen av de inflytande avgiftsmedlen.
Ljudradion och televisionen skall inte längre hållas ekonomiskt åtskilda. I stället
skall av de samlade avgifter som inflyter vartdera mediet tilldelas de belopp, vilka
16 — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1 Bil. 10
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med hänsyn till programverksamheten bedöms erforderliga. Eventuella överskott
tillförs en gemensam, av televerket förvaltad fond för att kunna användas för de bå
da mediernas behov under andra år, då de löpande inkomsterna inte förslår att
täcka utgifterna. Sålunda reserverade medel skall liksom hittills kunna utnyttjas av
televerket såsom rörelsemedel mot erläggande av ränta, vilken tillförs fonden.
Kostnadsredovisningen skall även fortsättningsvis vara sådan, att de verkliga kost
naderna för vartdera mediet kan särskiljas.
Enligt gällande principer för rundradioverksamhetens finansiering skall av av
giftsmedel bestridas såväl de löpande kostnaderna för produktion och distribution
av programmen som utgifter för omedelbar avskrivning till 100 % av investering
ar i distributionsanläggningar samt radio- och TV-hus. Undantagna från avgifts
finansiering är skolprogramverksamheten och de till utlandet riktade programsänd
ningarna, vilka fr. o. m. budgetåret 1964/65 finansieras av skattemedel, anvisade
på riksstatens driftbudget under anslaget Ersättning för viss rundradioverksamhet.
Likaså bekostas av skattemedel de av TRU-kommittén framställda radio- och tele
visionsprogrammen, vilka delvis sänds över etern.

Ljudradion
Utgifterna för ljudradiorörelsen under budgetåret 1967/68 omfattade enligt pre
liminära uppgifter 139 milj. kr., varav (6,8 + 2,2 = ) 9 milj. kr. avsåg avskrivning
till 100 % av televerkets och byggnadsstyrelsens investeringar, samt (100,0 +
30,0 = ) 130 milj. kr. Sveriges Radios och televerkets driftkostnader för produk
tion och distribution av program. I Sveriges Radios nämnda kostnader för program
produktion ingår medel för radiohus, som tidigare ställts till bolagets förfogande men
som i samband med förskjutningar i betalningsutfallet återlevererats till televerket,
samt upphovsrättslig ersättning till grammofonindustrin med tillsammans 12,5 milj.
kr. På inkomstsidan utgjorde avgiftsintäkterna 102,4 milj. kr. och ränteinkomsten
2 milj. kr. Totalt innebär resultatet för rörelsen ett underskott av 34,6 milj. kr.,
vilket medfört att ljudradions tidigare ackumulerade överskott om 1,9 milj. kr.
förbytts i ett underskott om 32,7 milj. kr.
Med utgångspunkt i uppgifter lämnade i de av televerket, byggnadsstyrelsen
och Sveriges Radio gjorda anslagsframställningarna rörande den avgiftsfinansierade ljudradioverksamheten redovisas i följande sammanställning de för budgetåret
1968/69 beräknade utgifterna och medelsbehoven för budgetåret 1969/70.
1968/69 1969/70
milj. kr.
Investeringar
Televerket ..................................
Byggnadsstyrelsen ...................
Sveriges Radio .........................
Driftkostnader
Sveriges Radio .........................
Televerket ..................................

Kb

.....................
.....................
.....................

5,0
2,7
5,6

5,1
3,0
5,6

.....................
.....................

91,5
32,5

95,5
34,3

137,3

143,5
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För budgetåret 1968/69, då den förut nämnda omläggningen av avgiftssystemet
sker från den 1 april 1969, beräknas alltså utgifterna till 137,3 milj. kr. — inklusive
vissa inventariemedel — medan intäkterna förutses bli 79 milj. kr. Resultatet
innebär ett underskott om 58,3 milj. kr., varigenom det ackumulerade underskottet
skulle öka till 91 milj. kr. Vid bedömningen av dessa underskott bör uppmärk
sammas, att en del av den kombinerade avgiften, som införs från den 1 april 1969,
bör kalkylmässigt tillgodoräknas ljudradiorörelsen. — I Sveriges Radios investe
ringar ingår vissa inventariemedel, som tidigare ställts till bolagets förfogande men
som i samband med förskjutningar i betalningsutfallet återlevererats till televerket.
De för Sveriges Radio angivna driftkostnaderna inkluderar en preliminärt beräk
nad utgiftspost om 700 000 kr. för markavgäld, som bolaget enligt grunder som
angivits i 1966 års rundradioproposition skall erlägga för den mark som det dispo
nerar i kvarteret Förrådsbacken i Stockholm, samt 2,3 milj. kr. avseende kompen
sation för upphovsrättslig ersättning till grammofonindustrin.
Det tillskott av licensmedel som fordras för ljudradion fram till omläggningen av
avgiftssystemet skall i enlighet med 1966 års riksdags beslut täckas av de fonderade
TV-licensmedlen.
För budgetåret 1969/70 beräknas den särskilda ljudradioavgiften inbringa 12
milj. kr. Uppgifter om de beräknade intäkterna av den kombinerade televisions- och
ljudradioavgiften för samma budgetår lämnas i ett följande avsnitt rörande televi
sionen.

Investeringarna
I likhet med tidigare år har en översyn av planen för distributionsnätets utbyggnad
företagits, varvid vissa revideringar har skett. Rörande utbyggnaden fram till den
1 juli 1969 anför televerket i huvudsak följande.
Vid utgången av budgetåret 1967/68 hade sammanlagt 64 FM-stationer för
distribution av program 1 och 2 färdigställts, varav 46 större stationer och 18 slav
stationer. De 46 större stationerna samt 8 av slavstationerna hade dessutom färdig
ställts för distribution av program 3.
Under budgetåret 1968/69 har nya slavstationer i Rörbäcksnäs och Drevdagen
tagits i bruk. Dessutom har slavstationerna i Funäsdalen och Vietas kompletterats
med sändare för program 3. De större FM-stationerna i Finnveden, Karlshamn,
Kisa och Östhammar beräknas under året bli klara för reguljär drift. Dessutom be
räknas ytterligare 13 slavstationer komma att uppföras. Samtliga FM-stationer
kommer att vid budgetårets utgång vara utrustade för distribution av alla tre pro
grammen. Vad beträffar övrig utbyggnad av distributionsnätet kan nämnas moder
niserings- och kompletteringsarbeten på bl. a. distributionscentraler.
Vid utgången av budgetåret 1968/69 beräknas totalt 83 FM-stationer vara i drift
för sändning av program 1, 2 och 3. Antalet invånare med goda mottagningsmöjligheter för samtliga tre program uppskattas vid samma tidpunkt uppgå till ca
99,5 % av befolkningen.
Vad beträffar investeringarna under femårsperioden 1969/70—1973/74 upp
ger televerket bl. a., att ett mindre antal FM-slavstationer beräknas tillkomma och
Kb
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vissa stationer förses med reservkraftanläggningar för höjning av driftsäkerheten.
Investeringsmedel erfordras vidare till gemensamma anläggningsdelar på större
FM-TV-stationer, för distributionscentraler samt för reinvesteringar. De med ut
gångspunkt i 1968 års kostnadsnivå beräknade investeringskostnaderna under
perioden framgår av följande sammanställning.
1969/70

1970/71

1971/72

1972/73

1973/74

milj. kr.
FM-anläggningar för Pl-,
P2- och P3-näten .............
Vissa andra ljudradioanläggningar ..........................

2,6
5,1

3,8

3,8

3,8

5,1

3,8

3,8

3,8

2,5
5,1

Vad beträffar de i investeringsplanen för budgetåret 1969/70 upptagna projekten
framhåller televerket bl. a. följande.
För FM-anläggningar för Pl-, P2- och P3-näten upptaget belopp beräknas i hu
vudsak bli behövligt för färdigställande av stationerna i Motala och Östersund samt
ett mindre antal slavstationer för distribution av Pl, P2 och P3, för reservutrust
ningar för ett antal stationer samt för slutlikvider för utbyggnaden i övrigt.
Det för vissa andra ljudradioanläggningar upptagna beloppet är avsett att använ
das för likvider för distributionscentralen i ICaknäs i vad avser ljudradioverksam
heten, för förberedande arbeten avseende nya distributionscentraler i Malmö och
Göteborg samt för smärre kompletterings- och moderniseringsarbeten på vissa andra
distributionscentraler.
Byggnadsstyrelsen har beräknat medelsförbrukningen för vissa avslutande kompletteringsarbeten på radiohuset i Stockholm under budgetåren 1968/69 och 1969/
70 till 122 000 resp. 8 000 kr. För radio- och televisionshuset i Göteborg utgör en
ligt byggnadsstyrelsens investeringsplan medelsförbrukningen för budgetåret 1968/
69 10,5 milj. kr. och för budgetåret 1969/70 12 milj. kr., varvid den på ljudradion
fallande kostnadsdelen har beräknats utgöra 2,6 resp. 3 milj. kr. För byggnads
styrelsens förslag lämnas en närmare redogörelse vid anmälan av investeringsanslaget Radio- och televisionshus under statens allmänna fastighetsfond.
Sveriges Radio har lämnat följande uppgifter om bolagets investeringsutgifter för
ljudradion. När det gäller sådana byggnadsarbeten och inredningar, för vilka Sveriges
Radio skall svara, beräknas investeringarna under budgetåren 1968/69 och 1969/70
till 200 000 resp. 600 000 kr. För investering i tekniska och administrativa inventa
rier beräknas en kostnad under vart och ett av dessa båda år av 3,8 milj. kr. Därut
över tillkommer under det senare budgetåret 1,2 milj. kr. för inventarier till radiooch TV-huset i Göteborg. De sammanlagda investeringsutgifterna för ljudradions
del utgör således enligt denna beräkning under budgetåret 1968/69 (0,2 + 3,8 = )
4 milj. kr. — vartill kommer 1,6 milj. kr. utgörande medel för radiohusinvesteringar, som tidigare ställts till bolagets förfogande men som i samband med förskjut
ningar i betalningsutfallet återlevererats till televerket — och under budgetåret
1969/70 (0,6 + 3,8 + 1,2 = ) 5,6 milj. kr.
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Driftkostnaderna
Sveriges Radio framhåller bl. a. följande rörande ljudradions programproduktion.
Sändningstiden för ljudradions allmänna riksprogram var under perioden 1962/
63—1965/66 konstant ca 15 500 timmar per år. I samband med utbyggnaden av
den tredje programkanalen har sändningstiden utsträckts och beräknas budgetåret
1967/68 ha uppgått till ca 16 900 timmar. Budgetåret 1968/69 torde sändningsti
den komma att utgöra ca 16 700 timmar. Nedgången med ett par hundra timmar
sistnämnda år kan sättas i samband med strukturförändring vid införandet av ny
programplan med bl. a. ökad kulturinformation i radions nyhetsprogram. Ljud
radions regionala och lokala program har, jämsides med utbyggnad av distriktens
resurser, ökat successivt under perioden 1962/63—1967/68 med ca 500 timmar
till drygt 2 100 timmar. Under budgetåret 1968/69 förutses i stort sett oförändrad
sändningstid för dessa program.
För ljudradions allmänna programproduktion omfattar Sveriges Radios förslag
för budgetåret 1969/70 bl. a. ökade insatser för programtjänst på finska och inom
vuxenundervisningen, medan i övrigt räknas med oförändrad sändningstid i riksprogrammet. I samband med att Sveriges Radios verksamhet under budgetåret
får ny organisation, förutses behov av förstärkning av ljudradions centrala pro
gramledning, som svarar för programsamarbetet med distrikten, liksom av distrik
tens nyhetsservice och distriktens administration. I fråga om distrikten planeras
även en utökning av programverksamheten i Uppsala och Visby samt dessutom
vissa försök med lokala ljudradiosändningar.
Medelsbehovet för den avgiftsfinansierade programproduktionen kommer att
öka med 4 milj. kr. till 95,5 milj. kr. budgetåret 1969/70. Det angivna medels
behovet har beräknats i gällande penningvärde, dvs. utan hänsynstagande till de
löne- och prisstegringar, som kan uppstå under budgetåren 1968/69 och 1969/70.
Televerket beräknar verkets driftkostnader för distribution av de avgiftsfinansie
rade ljudradioprogrammen till 34,3 milj. kr.

A vgiftsintäkterna
Televerket uppger att antalet ljudradioavgifter under budgetåret 1967/68 ökade
med 33 000 till 2 934 000. Hela ökningen avsåg radiomottagare i hushåll, medan
antalet fordonsradioavgifter vid budgetårets slut var detsamma som vid dess början
(324 000). Ljudradiointäkterna uppgick under budgetåret till 102,4 milj. kr. mot
hösten 1967 beräknade 101,1 milj. kr. Den gynnsamma avgiftsutvecklingen anses
till stor del bero på den av televerket i samarbete med Sveriges Radio under bud
getåret bedrivna upplysningsverksamheten angående radio- och TV-avgifter.
Beträffande utvecklingen under budgetåren 1968/69 och 1969/70 räknar tele
verket med att de särskilda ljudradioavgifterna efter införandet av den kombinerade
TV- och radioavgiften och slopandet av fordonsradioavgifterna för inte yrkesmäs
sigt använda bilar fr. o. m. den 1 april 1969 kommer att uppgå till 250 000 den
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30 juni 1969. Ljudradiointäkterna beräknas komma att uppgå till 79 resp. 12 milj.
kr. under budgetåren 1968/69 och 1969/70.
Televisionen
I följande sammanställning redovisas utfallet av televisionsverksamheten för bud
getåren 1956/57—1967/68. Det till statsverket under budgetåren 1958/59 och
1959/60 återbetalade bidraget till televisionsverksamhetens driftkostnader om
10,8 milj. kr. är inte inräknat i beloppen. Inte heller har anslaget Ersättning för
viss rundradioverksamhet och därpå belöpande kostnader medtagits.
1956/57—
1966/67
Licensintäkter ....................................................................
Ränteinkomster ................................................................
Kostnader ..........................................................................
Överskott .............................................................................
Statens räntekostnader ...................................................
Nettoöverskott, som balanserats i televerkets räken
skaper .................................................................................

1967/68
milj. kr.

Summa

1 299,2
55,9
1 053,1
302,0
0,9

227,5
21,0
217,2
31,3
—

1 526,7
76,9
1 270,3
333,3
0,9

301,1

31,3

332,4

Med utgångspunkt i lämnade uppgifter i de av televerket, byggnadsstyrelsen
och Sveriges Radio gjorda anslagsframställningarna rörande den avgiftsfinansierade televisionsverksamheten redovisas i följande sammanställning de för budgetåret
1968/69 beräknade utgifterna samt medelsbehoven för budgetåret 1969/70.
1968/69 1969/70
milj. kr.
Investeringar
Televerket ......................................
Byggnadsstyrelsen .......................
Sveriges Radio ..............................
Driftkostnader
Sveriges Radio ..............................
Televerket ......................................

.................
.................
.................

42,7
11,2
26,9

64,9
10,2
33,5

.................
.................

156,9
35,0

196,1
44,4

272,7

349,1

För budgetåret 1968/69 beräknas avgiftsintäkterna bl. a. till följd av avgifts
höjning från den 1 april 1969 öka till 283 milj. kr., vartill kommer ränteintäkter om
18,9 milj. kr. De sammanlagda intäkterna uppskattas således till 301,9 milj. kr. En
mindre del av avgiftsintäkterna bör dock kalkylmässigt tillgodoräknas ljudradio
rörelsen. Utgifterna beräknas till 272,7 milj. kr., varför ett överskott om 29,2 milj.
kr. förutses. Eftersom ljudradions underskott om 58,3 milj. kr. kommer att finan
sieras av TV-medel, kan den ackumulerade fonden vid utgången av budgetåret
1968/69 beräknas uppgå till 270,6 milj. kr.
För budgetåret 1969/70 beräknas den allmänna mottagaravgiften kunna in
bringa 433 milj. kr. och den särskilda ljudradioavgiften 12 milj. kr. Därtill komKb
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mer beräknade ränteintäkter om 13,8 milj. kr. Intäkterna av den särskilda färg-TVavgiften antas inte bli större för de tre månader av budgetåret den är i kraft, än
att de faller inom felmarginalen för den totala beräkningen. Sålunda upptas intäk
terna totalt till 458,8 milj. kr. Utgifterna för televisionen beräknas till 349,1 milj.
kr. och för ljudradion till 143,5 milj. kr. Resultatet innebär ett underskott av 33,8
milj. kr., varmed fonden vid budgetårets utgång skulle visa ett ackumulerat över
skott av 236,8 milj. kr.
Vid beräkning av det ackumulerade överskottet för budgetåret 1969/70 har
hänsyn tagits till att Sveriges Radio under detta budgetår väntas ta i anspråk vissa
inventariemedel, som tidigare ställts till bolagets förfogande men som i samband
med förskjutningar i betalningsutfallet återlevererats till televerket.
Investeringarna
I likhet med tidigare år har planen för distributionsnätets utbyggnad för program
1 översetts, varvid vissa smärre revideringar visat sig nödvändiga och lämpliga.
I fråga om nätet för program 2 pågår utbyggnaden av etapp 1 i enlighet med den
plan, som låg till grund för 1966 års beslut i utbyggnadsfrågan. För anpassning av
det nuvarande distributionsnätet för färgsändningar har i enlighet med 1968 års
beslut (prop. 1968: 50, SU 98, rskr 221) anvisats 3,5 milj. kr. av det totalt erfor
derliga beloppet, ca 7 milj. kr. Beträffande investeringsverksamheten fram till den
1 juli 1969 anför televerket bl. a. följande.
Vid utgången av budgetåret 1967/68 hade sammanlagt 160 TV-stationer för
program 1 färdigställts, varav 52 större stationer och 108 slavstationer.
Under budgetåret 1968/69 kommer den permanenta TV-stationen för Stock
holm att färdigställas. Stationen beräknas kunna tagas i bruk under hösten 1968.
Vidare beräknas slavstationer kunna tagas i bruk i Borgsjöbyn, Duved, Hunnebostrand, Hällaström, Medstugan, Sörsjön, Björna, Guliksberg och Ljustorp. Under
1968/69 kommer anläggningsarbetena för de nya stationerna vid Östersund och Mo
tala att slutföras resp. fortsätta och en ny effektivare antennanläggning för stationen
vid Visby att färdigställas. Vidare beräknas 14 slavstationer komma att färdigstäl
las. En större station i Hudiksvall—Ljusdalsområdet för såväl program 1 som pro
gram 2 beräknas kunna påbörjas under budgetåret. Under året beräknas utbyggnaden
av distributionsnätet för program 1 i huvudsak bli klar och anpassningen av detsam
ma för färgsändningar att påbörjas.
Vid utgången av budgetåret 1968/69 beräknas totalt 182 TV-stationer vara i
bruk för sändning av program 1, varav 52 större stationer och 130 slavstationer.
Vid nämnda tidpunkt beräknas reservsändare och reservelverk ha installerats vid
ca 46 större TV-stationer. Praktiskt taget alla slavstationer beräknas vara försedda
med reservsändare. Antalet invånare med acceptabla mottagningsmöjligheter be
räknas vid utgången av budgetåret uppgå till drygt 99 % av befolkningen.
Vad beträffar distributionsnätet för program 2 har under bud
getåret 1967/68 kompletterande husbyggnadsarbeten pågått vid ett flertal sta
tioner och installation av sändare, antenner m. m. påbörjats. Under budgetåret
1968/69 kommer påbörjade husbyggnadsarbeten, sändar- och antenninstallationer
m. m. att fortsätta. Ca 15 av de 28 större stationer som planenligt skall vara fär
digställda till programstarten beräknas successivt kunna tagas i provdrift under
budgetåret.
Kb
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Beträffande program förbindelsenätet avses radiolänklinjerna bli
utbyggda i överensstämmelse med tidigare godkänd plan. Länklinjerna för televi
sion och ljudradio beräknas vid utgången av budgetåret 1968/69 ha en längd av
ca 5 300 km och innehålla ca 16 400 km bildförbindelser och ca 50 000 km pro
gramförbindelser för ljud.
I fråga om utbyggnaden under femårsperioden 1969/70—1973/74 redovisar
televerket bl. a. följande.
Med avseende på s ändarnätet för program 1 kommer under fem
årsperioden investeringsmedel att erfordras för modernisering och komplettering av
ett antal distributionscentraler samt för reinvesteringar i sändamätet. Slavstationer
beräknas komma att uppföras på i huvudsak mindre orter där dåliga mottagningsförhållanden råder. Till den 1 april 1970 beräknas distributionsnätet för program
1 vara anpassat till reguljära färgsändningar, som enligt statsmakternas beslut skall
starta vid nämnda tidpunkt.
Utbyggnaden av distributionsnätet för program 2 skall enligt
de av riksdagen godkända riktlinjerna ske i sådan takt att drygt 75 % av befolk
ningen täcks vid starttidpunkten kring årsskiftet 1969—1970 och att ca 93 % av be
folkningen täcks vid utgången av budgetåret 1970/71, dvs. ett och ett halvt år efter
programstarten. Den utbyggnadsplan som upprättats med sikte härpå innebär i hu
vudsak följande.
Vid starten av TV 2 beräknas följande 28 större stationer vara klara för sänd
ning av program 2, nämligen Bollnäs, Borlänge, Borås, Bäckefors, Emmaboda,
Finnveden, Gävle, Göteborg, Halmstad, Hörby, Karlshamn, Karlstad, Kisa, Malmö,
Norrköping, Nässjö, Skövde, Stockholm, Sundsvall, Uddevalla, Varberg, Vislanda,
Vännäs, Västervik, Västerås, Örebro, Östersund och Östhammar samt följande 8
slavstationer, nämligen Falun, Hälsingborg, Härnösand, Jönköping, Karlskrona, Lin
köping, Trollhättan och Uppsala. Fram till utgången av budgetåret 1969/70 be
räknas ytterligare 7 större stationer, nämligen Boden, Motala, Mora, Skellefteå,
Sunne, Visby och Örnsköldsvik samt 2 slavstationer kunna tagas i drift. Vid
sistnämnda tidpunkt beräknas täckningsområdet omfatta praktiskt taget hela Svea
land och Götaland, större delen av norrländska kustlandet samt Östersundsområdet.
Under budgetåret 1970/71 koncentreras utbyggnadsarbetena huvudsakligen till de
inre och norra delarna av Norrland, varvid 11 större stationer och ca 25 slavsta
tioner kommer att anläggas.
För att tillgodose det ökade behovet av programförbindelser för pro
gram 2 kommer i första hand nu befintliga radiolänklinjer att kompletteras. Radio
länklinjerna för television och ljudradio beräknas vid utgången av budgetåret
1973/74 ha en längd av ca 5 800 km och innehålla ca 27 000 km bildförbindelser
och ca 100 000 km programförbindelser för ljud.
De i 1968 års kostnadsnivå beräknade investeringskostnaderna under femårs
perioden 1969/70—1973/74 redovisas i följande sammanställning,

P1-nätet ............... .............
P2-nätet ............... .............
Färg-TV ............... .............

Kb

1969/70

1970/71

9,8
51,5
3,6
64,9

1972/73

1973/74

5,5
60,8
—

1971/72
milj. kr.
5,5
25,0
—

5,5
25,0
—

5,5
25,0
—

66,3

30,5

30,5

30,5
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Det för Pl-nätet upptagna beloppet om 9,8 milj. kr. för budgetåret 1969/70
beräknas i huvudsak bli behövligt för att färdigställa stationerna i Motala och Ös
tersund, anskaffa och installera reservutrustningar för ca 5 stationer, uppföra ca
15 slavstationer, slutföra den pågående utbyggnaden av programförbindelser, utföra
vissa kompletterings- och moderniseringsarbeten på bl. a. distributionscentraler samt
erlägga slutlikvider för utbyggnaden i övrigt.
Det belopp om 51,5 milj. kr., som upptas för utbyggnaden av P2-nätet under
budgetåret 1969/70, beräknas bli behövligt för att fortsätta utbyggnaden av sta
tioner och programförbindelser inför programstarten vid årsskiftet 1969—1970.
I fråga om investeringsplanen för P2-nätet anför televerket bl. a. följande.
Riksdagsbeslutet år 1966 om utbyggnad av ett distributionsnät för P2 i en första
etapp under budgetåren 1966/67—1970/71 avsåg att för en i 1966 års kostnads
nivå beräknad kostnad om 152 milj. kr. med delvis provisoriska åtgärder och utan
reservsändare snabbt uppnå en täckning av ca 93 %. Utbyggnaden är baserad på en
komplettering av befintliga P1-anläggningar. För budgetåren 1966/67—1968/69
har investeringsmedel om inalles (7 + 10 + 26=) 43 milj. kr. anvisats. För budget
åren 1969/70 och 1970/71 har beställningsbemyndiganden om inalles (50 + 59 = )
109 milj. kr. lämnats.
För påbörjande av en andra utbyggnadsetapp, som avser dels utbyggnad av ytter
ligare stationer för att uppnå en täckning av ca 99 %, dels ombyggnad av proviso
riska anläggningar från etapp 1 till permanenta, dels även anskaffande av reservut
rustningar för hela P2-nätet, har ett beställningsbemyndigande om 25 milj. kr. er
hållits för 1971/72. Totalkostnaden för etapp 2-utbyggnaden beräknas uppgå till
närmare 250 milj. kr. Verket avser att i anslagsframställning för budgetåret
1970/71 — med ledning av vissa mät- och driftresultat som beräknas framkomma
under budgetåret 1968/69 — lägga fram en detaljerad utbyggnadsplan för de
första åren av den andra utbyggnadsetappen med uppgift om härför behövliga investeringsanslag.
För fortsatt utbyggnad av distributionsnäten för program 1 och 2 har Kungl. Maj:t
bemyndigat televerket att ikläda sig betalningsansvar intill ett belopp av (5,3 +
59,0 = ) 64,3 milj. kr. för budgetåret 1970/71 och (5,3+25,0 = ) 30,3 milj. kr.
för budgetåret 1971/72. Några ytterligare beställningsbemyndiganden för Pl-nätets fortsatta utbyggnad anser televerket inte erforderliga. Vad gäller P2-utbyggnaden bör däremot lämnas beställningsbemyndiganden om dels — utöver tidigare
lämnade bemyndiganden — 1,8 milj. kr. för budgetåret 1970/71, dels 25 milj. kr.
för vart och ett av budgetåren 1972/73 och 1973/74.
Det för färg-TV upptagna beloppet på 3,6 milj. kr. för budgetåret 1969/70 be
räknas bli erforderligt för att slutföra anpassningen av det nuvarande distributions
nätet till färgsändningar.
•Byggnadsstyrelsen har beräknat medelsförbrukningen för televisionshuset i Stock
holm under budgetåren 1968/69 och 1969/70 till 3,3 resp. 1,2 milj. kr. För radiooch televisionshuset i Göteborg utgör enligt byggnadsstyrelsens investeringsplan
medelsförbrukningen för budgetåret 1968/69 10,5 milj. kr. och för budgetåret
16* — Bihang till riksdagens protokoll 1969.

1 saml. Nr 1 Bil. 10
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1969/70 12 milj. kr. Därvid har den på televisionen fallande kostnadsdelen be
räknats utgöra 7,9 resp. 9 milj. kr. — För byggnadsstyrelsens förslag lämnas en
närmare redogörelse vid anmälan av investeringsanslaget Radio- och televisionshus.
Sveriges Radio har lämnat följande uppgifter om bolagets investeringsutgifter
för televisionen. När det gäller sådana byggnadsarbeten och inredningar, för vilka
Sveriges Radio skall svara, beräknas investeringarna för televisionens del under
budgetåren 1968/69 och 1969/70 till 4,1 resp. 3,2 milj. kr. Bolagets inventariekostnader omfattar för ordinarie tekniska och administrativa inventarier under
vart och ett av dessa år 12 milj. kr. För inventarier till den centrala nyhetsstudion
för TV 1 och TV 2 erfordras 4,3 milj. kr. under budgetåret 1968/69 och 1 milj.
kr. under budgetåret 1969/70. Inventariekostnaden till TV-huset i Stockholm be
räknas till resp. 6,5 milj. kr. och 7,4 milj. kr. under de båda budgetåren. Under
budgetåret 1969/70 tillkommer inventariekostnader för TV-huset i Göteborg med
3,5 milj. kr. och kostnader för färginvesteringar om 4,4 milj, kr. De sammanlagda
investeringskostnaderna för televisionens del utgör således enligt denna beräkning
under budgetåret 1968/69 (4,1 + 12,0 + 4,3+6,5 = ) 26,9 milj. kr. och under
budgetåret 1969/70 (3,2 + 12,0 + 1,0 + 7,4 + 3,5+4,4 = ) 31,5 mdj. kr. För sist
nämnda budgetår tillkommer för inventarier i TV-huset i Stockholm 2 milj. kr.,
som tidigare ställts till bolagets förfogande men som i samband med förskjutningar
i betalningsutfallet återlevererats till televerket.

Driftkostnaderna
Enligt 1966 års rundradioproposition skall TV 2 till en början omfatta en sänd
ningstid av omkring 20 timmar per vecka, medan TV 1 i princip bör bibehållas
vid nuvarande nivå tills sändningstiden är densamma i båda programmen. Andelen
egenproduktion minskas från f. n. ca 55 % av de totala originalsändningarna till
något under 50 % i inledningsskedet.
Sveriges Radio har vid budgetberäkningarna för 1969/70 antagit, att starten av
TV 2 skall ske den 1 december 1969. Bolaget har vidare till grund för budgetberäk
ningarna lagt en specificerad sändningstidsplan för tiden 1.12.1969—30.6.1970,
uppgjord utifrån de i rundradiopropositionen angivna förutsättningarna och med
hänsyn tagen till vissa samsändningar av nyhetsprogram. Bolaget har i sammanhang
et också gjort vissa antaganden rörande sändningstidens utveckling och produktio
nens sammansättning under budgetåret 1970/71. Enligt denna plan skall sänd
ningstiden per vecka för budgetåret 1970/71 öka med 5,5 timmar egen och 2 tim
mar främmande produktion.
Medelsbehovet under budgetåret 1969/70 för televisionens allmänna program
produktion anger Sveriges Radio till 196,1 milj. kr., vilket innebär en ökning av
driftkostnaderna i förhållande till innevarande år med 39,2 milj. kr. (I det för
budgetåret 1968/69 upptagna beloppet 156,9 milj. kr. ingår en preliminärt beräk
nad utgiftspost om 700 000 kr., utgörande televisionens del av markavgäld.)
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De största ökningsposterna i 1969/70 års budget för televisionens programpro
duktion utgör schablonberäknade personal- och produktionskostnader. Personal
behovet för TV-produktionen enligt den av bolaget angivna sändningstidsplanen har
schematiskt beräknats så, att samma personalinsats skall erfordras för veckotim
me som f. n. för var och en av de olika produktionskategorierna. Tillägg har dock
gjorts för förhållanden som är en följd av företagets nya organisation. Det sålunda
beräknade behovet av program- och teknikpersonal för televisionen uppgår till 630
för program och 1 192 för teknik. Jämfört med tiden före början av de förtidsanställningar, som har skett inför starten av TV 2, innebär detta en ökning med 202
tjänster för programpersonal och 351 tjänster för teknikpersonal. Ökningen av
övriga produktionskostnader har likaså grundats på den nuvarande medelsberäk
ningen för olika programkategorier.
I det nämnda behovet av personal ingår ett antal nya tjänster — 42 för pro
gram- och 53 för teknikpersonal — för budgetåret 1969/70. Härutöver behövs
medel liksom för ljudradions del för nya reportertjänster för distrikten och nya
tjänster för distriktens administration samt för utlandskontoren. Vidare behöver
enligt bolagets beräkning förtidsanställning för budgetåret 1970/71 ske på 54 nya
tjänster för program- och 105 för teknikpersonal. Slutligen upptar ökningen av
driftkostnaderna medel för förstärkning med ett 75-tal nya medarbetare till de för
ljudradion och televisionen gemensamma organen för administration och service,
ökade kostnader för hyrfilm och publikundersökningar m. m.
Medelsbehovet har angetts i gällande penningvärde, dvs. utan hänsynstagande till
de löne- och prisstegringar som kan uppstå under budgetåren 1968/69 och 1969/
70.
I anslagsframställningen har Sveriges Radio även redovisat en prognos över kost
nadsutvecklingen i den avgiftsfinansierade rundradioverksamheten under tiden fram
t. o. m. 1973/74.
Televerket beräknar verkets driftkostnader för distribution av de avgiftsfinansie
rade TV-programmen till 44,4 milj. kr.

A vgiftsintäkterna
Avgiftsutvecklingen och därmed televisionens intäkter under budgetåret 1967/68
påverkades i positiv riktning av den förut nämnda upplysningsverksamhet, som
televerket i samarbete med Sveriges Radio bedrev under budgetåret. Antalet TVavgifter ökade sålunda under 1967/68 med 116 800 mot hösten 1967 beräknade
61 000 och uppgick vid budgetårets slut till 2 325 800. Avgiftsintäkterna uppgick
under 1967/68 till 227,5 milj. kr. och översteg därmed det beräknade beloppet
med 4,5 milj. kr.
Enligt föreliggande prognos beräknas antalet TV-avgifter vid slutet av budget
åren 1968/69 och 1969/70 komma att uppgå till 2 380 000 resp. 2 430 000. Av
giftsintäkterna för de båda budgetåren uppskattas som förut nämnts till 283 resp.
433 milj. kr.
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Departementschefen
Enligt statsmakternas beslut skall TV 2 starta kring årsskiftet 1969—1970 och
reguljära färgsändningar inledas i televisionens båda kanaler den 1 april 1970. Tele
visionens sändningstid förutsätts under budgetåret 1969/70 öka från drygt 40
timmar till drygt 60 timmar per vecka. Investeringsmedel har anvisats för utbyggnad
av ett nytt distributionsnät för det andra TV-programmet. Jag vill inledningsvis
också erinra om den avgiftsomläggning som sker under innevarande budgetår,
den 1 april 1969, och som påverkar rundradioverksamhetens intäkter. Samtidigt
med denna omläggning av avgiftssystemet kommer formerna för disposition och
fondering av de inflytande medlen att ändras.
De medel som inflyter i rundradioverksamheten skall enligt gällande principer
för rörelsens finansiering användas för att täcka såväl löpande kostnader för pro
duktion och distribution av ljudradio- och televisionsprogram som utgifter för ome
delbar avskrivning av investeringar i distributionsanläggningar samt radio- och
televisionshus. Överskott som kan uppstå vissa år reserveras för behov under andra
år, då de löpande inkomsterna inte förslår till att täcka utgifterna. Undantagna från
avgiftsfinansiering är skolprogramverksamheten, programverksamheten för utlandet
och de av TRU-kommittén framställda radio- och televisionsprogrammen.
För investeringar i sändarstationer och programförbindelser har televerket för
budgetåret 1968/69 beräknat en medelsförbrukning av 47,7 milj. kr., varav 3,5
milj. kr. för färganpassning av distributionsnätet. För budgetåret 1969/70 har ver
ket beräknat en medelsförbrukning av 70 milj. kr., vilket belopp jag tillstyrker.
Av följande sammanställning framgår hur inom ramen för detta belopp televerkets
investeringar beräknas komma att fördela sig på ljudradio- och televisionsradioan
läggningar. Av sammanställningen framgår även — med fördelning på nämnda
båda slag av anläggningar — utfallet för närmast föregående budgetår och den
beräknade medelsförbrukningen innevarande budgetår.

Televisionsradioanläggningar . ...............
Ljudradioanläggningar ...........

1967/68
Utfall

1968/69
Beräknat

Televerket

1969/70
Departe
ments
chefen

24,0

42,7
5,0

64,9
5,1

64,9
5,1

30,8

47,7

70,0

70,0

Av det för investeringar i televisionsradioanläggningar under budgetåret 1969/70
beräknade beloppet om 64,9 milj. kr. avses 9,8 milj. kr. disponerat för olika kom
pletterande stationsarbeten i anslutning till distributionsnätet för nuvarande TVprogram, 3,6 milj. kr. för att slutföra anpassningen av detta distributionsnät till
färgsändningar och 51,5 milj. kr. för att fortsätta utbyggnaden av stationer och
programförbindelser för TV 2. Som framgår av det föregående är målsättningen
i sistnämnda fall att bedriva utbyggnaden i sådan takt, att drygt 75 % av landets
befolkning tillgodoses vid programstarten kring årsskiftet 1969—1970 och ca 93 %
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ett och ett halvt år därefter. För att kunna ytterligare fullfölja utbyggnaden av detta
distributionsnät bör, utöver de redan givna beställningsbemyndigandena för bud
getåren 1970/71 och 1971/72 om 59 och 25 milj. kr., ytterligare beställningsbemyndiganden lämnas om dels 1,8 milj. kr. för budgetåret 1970/71, dels 25 milj.
kr. för vart och ett av budgetåren 1972/73 och 1973/74. Det för investeringar i
ljudradioanläggningar under budgetåret 1969/70 beräknade beloppet om 5,1 milj.
kr. avses för diverse kompletterande anläggningsarbeten.
Utöver den sålunda föreslagna medelsförbrukningen bör investeringsanslaget till
rundradioanläggningar inrymma sedvanlig marginal för en av konjunkturmässiga
eller andra särskilda skäl påkallad ökning av medelsförbrukningen. Med hänsyn
härtill och med beaktande av den beräknade behållningen vid utgången av inne
varande budgetår förordar jag, att anslaget för budgetåret 1969/70 tas upp med
ett belopp av 76,1 milj. kr.
Vad angår medelsbehovet i övrigt inom rundradioverksamheten vill jag anföra
följande.
I fråga om ljudradion har enligt det föregående beräknats 5,1 milj. kr.
för investeringar i distributionsanläggningar. Härutöver bör för byggnadsstyrelsens
investeringar i radiohus beräknas 2,6 milj. kr., vilket belopp avses disponerat för
arbeten på det nya radio- och televisionshuset i Göteborg. Jag återkommer härtill
i det följande vid anmälan av investeringsanslaget Radio- och televisionshus. Sve
riges Radios investeringsutgifter för ljudradion, som avser kostnader för inredning
ar och inventarier, beräknar jag till 5,6 milj. kr. eller 1,6 milj. kr. mer än för inne
varande budgetår.
Till täckande av Sveriges Radios drift- och programkostnader för ljudradions
allmänna programproduktion beräknar jag för nästa budgetår 98,4 milj. kr., vilket
jämfört med bolagets beräkningar för innevarande budgetår innebär en ökning med
6,9 milj. kr. Medelsökningen innebär bl. a. att Sveriges Radios önskemål om utökad
programverksamhet på finska bör kunna förverkligas. Vidare bör det inom denna
medelsram vara möjligt att på sätt som Sveriges Radio avser förstärka program
samarbetet med distrikten liksom att bygga ut distriktens nyhetsservice och admini
stration. Den angivna medelsramen innefattar tillägg för löne- och prisstegringar
samt en preliminärt beräknad utgift av 1 milj. kr. för markavgäld.
Televerkets driftkostnader i anslutning till ljudradion uppskattar jag till 34,3
milj. kr.
De totala utgifterna för ljudradions allmänna programverksamhet skulle enligt
mina ovan redovisade beräkningar komma att för budgetåret 1969/70 uppgå till
(5,1 + 2,6 + 5,6 + 98,4 + 34,3 = ) 146 milj. kr. Uppgifter om de beräknade intäk
terna av den kombinerade televisions- och ljudradioavgiften för samma budgetår
lämnar jag i det följande avsnittet rörande televisionen.
I vad avser televisionen bör — utöver angivna 64,9 milj. kr. för distri
butionsanläggningar — beräknas ett belopp av 9 milj. kr. för investeringar i tele
visionshus. Beloppet behövs för vissa kompletterande arbeten på televisionshuset
i Stockholm och för byggnadsarbeten på radio- och televisionshuset i Göteborg.
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lag återkommer härtill i det följande vid anmälan av investeringsanslaget Radiooch televisionshus under statens allmänna fastighetsfond.
Sveriges Radios investeringsutgifter för televisionen under budgetåret 1969/70
beräknar jag liksom bolaget till 31,5 milj. kr., vilket jämfört med innevarande
år innebär en ökning med 4,6 milj. kr. Beloppet innefattar kostnader för ordinarie
tekniska och administrativa inventarier, för inventarier till central nyhetsstudio och
till TV-husen i Stockholm och Göteborg samt för färginvesteringar. I beloppet
ingår vidare kostnader för sådana byggnads- och inredningsarbeten, för vilka Sve
riges Radio skall svara, bl. a. projekt avseende TV-huset i Stockholm och TV-anläggningen vid Jägersro i Malmö.
För Sveriges Radios allmänna programproduktion på televisionens område be
räknar jag för budgetåret 1969/70 — bolagets första verksamhetsår med två
televisionsprogram och färg-TV —- ett medelsutrymme om 197,5 milj. kr. Belop
pet innebär en ökning av televisionens driftkostnader i förhållande till innevarande
budgetår med 40,6 milj. kr. Den beräknade kostnadsökningen hänför sig främst till
helårseffekten av beslutade successiva förtidsanställningar under budgetåret 1968/
69, till vissa nyanställningar av personal för budgetåret 1969/70 och till de ökade
övriga produktionskostnader, som uppstår när TV 2 införs. De nyanställningar,
som kostnadsökningen möjliggör, omfattar vidare förtidsanställning på ca 90 tjäns
ter för program- och teknikpersonal för budgetåret 1970/71. Medelsberäkningen
förutsätter att ett antal tjänster, både centralt och inom distrikten, skall kunna till
föras bolaget för genomförande av den beslutade nya organisationen av verksam
heten. Hänsyn har även tagits till vissa andra kostnadsökningar, bl. a. för ljud
radions och televisionens gemensamma organ för administration och service, för
färg-TV och för diverse inredningsarbeten. Den angivna medelsramen innefattar
tillägg för löne- och prisstegringar, varvid dock förutsatts att vissa rationaliserings
vinster vid en utbyggnad av televisionsverksamheten bör vara möjliga när det gäller
olika gemensamma funktioner inom företaget. Jag vill i detta sammanhang peka på
den produktivitetsökning som en förbättrad teknik och utbildning bör innebära för
Sveriges Radio. Liksom i fråga om ljudradion innefattar medelsramen för televi
sionen slutligen en preliminärt beräknad kostnad för markavgäld.
Vid bestämning av denna medelsram har jag bl. a. utgått från Sveriges Radios
i det föregående nämnda sändningstidsplan för tiden december 1969—juni 1970,
som överensstämmer med de av riksdagen godtagna riktlinjerna. Vad gäller sänd
ningstidens utveckling och produktionens sammansättning under budgetåret 1970/
71 förutsätter jag vid medelsberäkningen att sändningstiden per vecka skall öka
med 3 timmar egen och 2,5 timmar främmande produktion och totalt uppgå till
68 timmar. Dessa mina antaganden avser en ungefärlig produktionsvolym vid vissa
schablonberäknade medelstillskott för verksamheten. De nämnda antagandena bör
enligt min mening inte utgöra hinder för företaget att låta kanalerna öka andelen
egen produktion av originalsändningarna snabbare än förutsatt och att låta TV 2
snabbare än vad som förutsatts i dessa medelsberäkningar öka sin sändningstid
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under förutsättning att det kan ske inom given kostnadsram utan åsidosättande av
kvalitetskravet.
Televerkets driftkostnader i anslutning till televisionen uppskattar jag till 44
milj. kr.
De av mig beräknade totala utgifterna för televisionens allmänna programverk
samhet under budgetåret 1969/70 uppgår följaktligen till (64,9 + 9,0 + 31,5 +
197,5 + 44,0 = ) 346,9 milj. kr. Eftersom avgiftsintäkterna inom rundradiorörelsen
för nästa budgetår — inklusive ränteinkomsterna på av televerket såsom rörelse
medel disponerade avgiftsmedel — kan uppskattas till 458,8 milj. kr. och ljud
radions och televisionens sammanlagda utgifter utgör (146,0 + 346,9 = ) 492,9 milj.
kr., skulle rörelsen således uppvisa ett underskott av 34,1 milj. kr. Därtill skall
läggas 1 milj. kr. för täckande av nedlagda kostnader under budgetåren 1967/68
och 1968/69 för de referensinspelningar, som Sveriges Radio haft att ombesörja
enligt föreskrifterna om tillämpning av radioansvarighetslagen. Den ackumulerade
behållningen av avgiftsmedlen i fonden skulle därmed minska med 35,1 milj. kr.
och vid utgången av budgetåret 1969/70 uppgå till 235,5 milj. kr.
Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t föreslår riks
dagen att
a) medge att televerket lämnas de beställningsbemyndiganden
jag förordat i det föregående,
b) till Rundradioanläggningar för budgetåret 1969/70 anvisa
ett investeringsanslag av 76 100 000 kr.
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II. Statens allmänna fastighetsfond

II: 1. Byggnadsarbeten för vissa kulturändamål
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag .........

5 483 580
3 900 000
2 900 000

Reservation

.................

2 228 7961

Varav 764 928 kr. på det för budgetåret 1960/61 uppförda investeringsanslaget Ombyggnad
och reparation av operahuset i Stockholm

1

Från förevarande investeringsanslag bekostas fr. o. m. budgetåret 1967/68 vissa
byggnadsobjekt för kulturändamål inom utbildningsdepartementets område.
I sin anslagsframställning för budgetåret 1969/70 föreslår byggnadsstyrelsen att
anslaget förs upp med 3,5 milj. kr. I det följande redogörs för vissa av de objekt
som f. n. är aktuella. I övrigt får jag hänvisa till den redogörelse som lämnades i
prop. 1968: 33.
Nybyggnad för riksarkivet. Redogörelse för denna nybyggnad
lämnades senast i prop. 1968: 33 (s. 3, SU 44, rskr 129). Administrationsbyggnaden har tagits i bruk och inflyttningen i bergrumsmagasinen har igångsatts.
Med hänsyn till riksarkivets oersättliga arkivalier har stränga krav ställts på
bestämda luftfuktigheter i bergmagasinen. Det automatiksystem som byggnads
styrelsen utarbetat för ändamålet och de åtgärder som företagits i samband här
med beräknas av styrelsen kosta ca 300 000 kr. mer än vad som tidigare förut
satts. Styrelsen föreslår därför att kostnadsramen höjs med detta belopp utöver den
automatiska kostnadsstegringen.
Utbyte av hissar inom Operan. En redogörelse för detta byggnadsobjekt lämnades senast i prop. 1968: 33 (s. 3). Därvid uppfördes en kostnads
ram av 1 530 000 kr. i prisläget den 1 april 1967 avseende kostnader för utbyte
av fondhiss, kulisshiss och dekorationshiss med tillhörande ombyggnadsarbeten.
Genom beslut den 17 maj 1968 har Kungl. Maj:t uppdragit åt byggnadsstyrel
sen att installera en i styrelsens skrivelse den 30 januari 1968 redovisad ny attribut
hiss och utföra därmed sammanhängande ombyggnadsarbeten inom en kostnads
ram av 900 000 kr. i prisläget den 1 april 1967. Kostnaderna skall förskottsvis
bestridas från förevarande investeringsanslag. Arbetena med attributhissen har på
börjats under juni 1968 och hissen beräknas tas i bruk under augusti 1969.
Departementschefen
Den föreslagna höjningen av kostnadsramen för nybyggnaden för riksarkivet bör
godtas. Vidare bör den förskottsvis från detta anslag avförda kostnaden för ny
attributhiss inom Operans byggnad även slutligt bestridas från anslaget. Den bl. a.
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härigenom ökade medelsförbrukningen medför behov av ytterligare anslag för bud
getåret 1968/69. Jag kommer senare denna dag att ta upp detta medelsbehov vid
anmälan av ärenden angående utgifter på tilläggsstat II till riksstaten för nämnda
budgetår.
För nästa budgetår bör medel anvisas enligt följande investeringsplan och an
slagsberäkning.
Investeringsplan
(1 000-tal

Kostnadsram
Byggnadsobjekt
1.4.67

Nybyggnad för riksarkivet .
Utbyte av hissar inom Operån ....................................
Nybyggnad av bokmagasin
för kungl. biblioteket ..
Om- och tillbyggnad av
landsarkivet i Lund ....
Tillbyggnad av pontonhus
för Wasamuseet m. m. ..

1.4.68

kr.)
Medelsförbrukning

Byggstart
mån./år

Färdig
ställande
mån./år

80

11.66

6.68

600

600

5.67

8.69

1 529

520

8.68

11.69

600

11.68

5.70

2.68

31.68

Faktisk
t. o. m.
1967/68

Beräknad för
1968/69

1969/70

17 910

1 500

19 140

19 590

1 530

2 500

600

2 675

3 360

3 460

1 500

1 545

76

1 200

100

28 130

29 770

18 327

6 929

2 900

2

1

341

1 100

1

A nslagsberäkning
(1 000-tal

Medelstillgång
. ...
Anslag för 1968/69
riksstat .................................... ....
tilläggsstat II (förslag) . . . .
Anslag för 1969/70 (förslag) ....

2 229

kr.)
Beräknad medelsförbrukning
1968/69 ........................................
1969/70 ........................................ . .

929
2 900

6

3 900
800
2 900
9 829

9 829

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Byggnadsarbeten för vissa kulturändamål för budget
året 1969/70 anvisa ett investeringsanslag av 2 900 000 kr.

II: 2. Radio- och televisionshus
1967/68 Utgift .........
1968/69 Anslag .........
1969/70 Förslag ___

16 206 503
13 290 000
11000 000

Reservation........................

791 524

Detta investeringsanslag avser byggnadsarbeten för radio- och televisionshus.
En särskild investeringsplan finns fastställd för anslaget. Sveriges Radio svarar för
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upprättandet av programhandlingar för byggnadsobjekt och för redovisningen av
dessa till Kungl. Maj:t, medan byggnadsstyrelsen har huvudansvaret för projekte
ringen och byggandet (jfr prop. 1966: 136, SU 163, rskr 388).
Byggnadsstyrelsen
Anslaget för budgetåret 1969/70 bör föras upp med 13 milj. kr.
Kostnadsramen för radiohus i Stockholm är i gällande investerings
plan uppförd med ett belopp av 74 738 000 kr. i prisläget den 1 april 1967 (jfr
prop. 1968: 1 bil. 10 s. 422). Av ramen avser 5 501 000 kr. tidigare slutredovisade
arbeten. Byggnadsstyrelsen har nu anmält att kostnaden för kontorshuset enligt
slutredovisning uppgår till 23 170 000 kr. Som redovisades i prop. 1965: 1 (bil.
8 s. 288) beräknades kostnaden för huset till 23,2 milj. kr. i prisläget den 1 juli
1964. Den beräknade kostnaden i samma prisläge för studioblocket angavs i sist
nämnda proposition till 44 270 000 kr. Av den förut nämnda kostnadsramen av
74 738 000 kr. i prisläget den 1 april 1967 avsåg 44 650 000 kr. detta block.
Byggnadsstyrelsen föreslår nu en kostnadsram för studioblocket av 44 450 000
kr. i prisläget den 1 april 1968. För yttre arbeten m. m. tar styrelsen upp kost
nadsramar av sammanlagt 1 417 000 kr. i samma prisläge.
Som redovisades i prop. 1965: 1 (bil. 8 s. 291) har byggnadsstyrelsen utfört
visst projekteringsarbete för en fortsatt utbyggnad av televisionshuset i
Stockholm. Den faktiska medelsförbrukningen för detta arbete har tagits upp
i investeringsplanen för innevarande budgetår (jfr prop. 1968: 1 bil. 10 s. 422)
med ett belopp av 1 231 000 kr.
Byggnadsstyrelsen fick den 15 december 1967
nad för radio- och televisionshus
i prop. 1967: 155 (bil. 6 s. 41) och prop. 1968: 1
na påbörjades i januari 1968 och beräknas pågå

i uppdrag att utföra den nybygg
i Göteborg, som redovisats
(bil. 10 s. 422). Byggnadsarbete
till sommaren 1970.

Sveriges Radio har den 6 november 1968 lagt fram förslag till byggnadsprogram
för tillbyggnad av radio- och televisionshuset i Göteborg. Den föreslagna tillbygg
naden omfattar 600 m2 rumsyta och innehåller huvudsakligen kontorsrum. Till
byggnaden föreslås bli uppförd i tre plan och förläggas i direkt anslutning till den
byggnad som nu uppförs. Kostnaden för tillbyggnaden har av byggnadsstyrelsen
beräknats till 1,7 milj. kr. under förutsättning att den utförs samtidigt med på
gående arbeten. Kostnaden ryms enligt styrelsen inom den i investeringsplanen
uppförda kostnadsramen för radio- och televisionshuset.
Departementschefen
Medelsbehovet för radio- och televisionshus för nästa budgetår beräknar jag
enligt följande investeringsplan och anslagsberäkning.
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Investeringsplan

(1 OOO-tal kr.)
Kostnadsram
Byggnadsobjekt
1.4.67

Radiohus i Stockholm
Slutredovisade arbeten
Kontorshus .................
Studioblock .................
Yttre arbeten m. m. . .

1.4.68

)

J

Televisionshus i Stockholm
Slutredovisade arbeten
706
Etapp I .......................
52 880
Yttre arbeten m. m. . .
5 095
Extra grundläggning
)
för etapp I............... | 5 575
Extra grundläggning
för etapp II m. m. . .
Vissa projekteringsarbeten .......................

1

Radio- och televisionshus i Göteborg...........

Medelsförbrukning
Faktisk
t. o. m.
1967/68

1968/69

1969/70

5 501
23 170
44 450
1 417

5 501
23 170
44 431
1 306

18
104

7

706
52 880
5 095

706
51 176
2 325

1 650
1 635

1 102

4 471

4 471

1 000

989

1 231

Färdig
ställande
mån./år

Byggstart
mån./år

Beräknad för

i

54

11

3.63

10.67
successivt

7.63

9.67
successivt

8.65

5.67

1.68

6.70

1 231

29 355

30 235

5 898

10 000

10 500

168 349

170 156

141 204

13 418

11664

A nslagsberäkning
(1 OOO-tal kr.)
Medelstillgång
Reservation 1.7.68 .................
Anslag för 1968/69 ...............
Anslag för 1969/70 (förslag)

792
13 290
11 000

Beräknad medelsförbrukning
1968/69 ..............................................
1969/70 .............................................

25 082

13 418
11 664
25 082

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Radio- och televisionshus för budgetåret 1969/70 an
visa ett investeringsanslag av 11 000 000 kr.

I?: 3. Byggnadsarbeten vid specialskolan in. m.
1967/68 Utgift .............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag...........

1 437 775
1 125 000
500 000

Reservation ....................

2 907 881

Från förevarande investeringsanslag bestrids kostnader för byggnadsarbeten vid
specialskolan m. m. För flertalet av de objekt som är uppförda i investeringsplanen
är arbetena i huvudsak slutförda.
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Byggnadsstyrelsen har hemställt om ett investeringsanslag av 865 OOO kr. för
budgetåret 1969/70. Beträffande de aktuella byggnadsobjekten inhämtas av till
gängliga handlingar bl. a. följande.
Nybyggnad för riksinstitution i Sigtuna. Redogörelse för
den gemensamma riksinstitutionen för normalbegåvade barn med grava talskador
samt för hörselskadade barn med beteendestörningar och vissa andra komplika
tioner lämnades i prop. 1966: 104 (s. 63), 1967: 1 (bil. 10 s. 402) och 1968: 1
(bil. 10 s. 423).
Nybyggnad för Ekeskolan. För detta byggnadsobjekt har redogö
relse lämnats i prop. 1962: 190 (s. 34), 1963: 1 (bil. 10 s. 692) och 1964: 1 (bil.
10 s. 673). I investeringsplanen för innevarande budgetår är uppförd en kostnads
ram för objektet av 7 685 000 kr. I skrivelse den 4 november 1968 redovisade
byggnadsstyrelsen bygghandlingar för vissa yttre arbeten som inte ingick i det
ursprungliga byggnadsprogrammet för objektet. Kungl. Maj:t uppdrog den 20
november 1968 åt styrelsen att utföra dessa arbeten inom en sammanlagd kost
nadsram för objektet av 7 775 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1968.
Departementschefen
För nästa budgetår bör medel till byggnadsarbeten vid specialskolan anvisas
enligt följande investeringsplan och anslagsberäkning.
Investeringsplan
(1 000-tal

kr.)

Kostnadsram
Byggnadsobjekt
1.4.67

Nybyggnad för Ekeskolan .
Byggnadsarbeten för förskolan i Boden för döva barn
Om- och tillbyggnad för Åsbackaskolan .....................
Nybyggnad för riksinstitution i Sigtuna...................

1.4.68

Medelsförbrukning
Faktisk
t. o. m.
1967/68

Beräknad för
1968/69

Bygg
start
mån./år

Färdig
ställande
mån./år

1969/70

7 685

7 775

7 580

195

10.63

8.65

360

355

353

2

10.63

7.64

565

555

504

51

2.65

10.65

5 785
14 395

5 785
14 470

982
9 419

3 750
3 998

2.68

6.69

535
535

A nslagsb eråkning
(1 000-tal

Medelstillgång
Reservation 1.7.68 ....................... . .
Anslag för 1968/69 ................... . .
Anslag för 1969/70 (förslag) . .

2 908
1 125
500
4 533
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535
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Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Byggnadsarbeten vid specialskolan m. m. för budgetåret
1969/70 anvisa ett investeringsanslag av 500 000 kr.

II: 4. Byggnadsarbeten vid universiteten och vissa högskolor
I riksstaten för innevarande budgetår finns uppfört ett investeringsanslag av 130
milj. kr. till byggnadsarbeten vid universiteten och vissa högskolor.
För nästa budgetår föreligger framställningar från byggnadsstyrelsen och tek
niska högskolans i Stockholm byggnadskommitté om investeringsanslag till bygg
nadsarbeten vid universiteten och berörda högskolor om sammanlagt 140 milj.
kr. Beredningen av denna fråga är ännu inte avslutad. I riksstatförslaget bör tas upp
ett preliminärt beräknat belopp av 120 milj. kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Byggnads
arbeten vid universiteten och vissa högskolor för budgetåret
1969/70 beräkna ett investeringsanslag av 120 000 000 kr.
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IV.

Statens utlåningsfonder

IV: 1. Allmänna studielånefonden
Investeringsanslaget till fonden berörs av den proposition som jag förutskickat
under anslaget Studiebidrag m. m. I riksstatförslaget bör tas upp ett preliminärt
beräknat belopp av 111 milj. kr. Med anledning härav hemställer jag, att Kungl.
Maj:t föreslår riksdagen
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Allmänna
studielånefonden för budgetåret 1969/70 beräkna ett investeringsanslag av 111 000 000 kr.

IV: 2. Studiemedels!'onden
1967/68 Utgift .........
1968/69 Anslag ___
1969/70 Förslag ....

500 000 000
533 000 000
660 000 000

Reservation

.................................

0

Ur förevarande fond, som tillkom i samband med den studiesociala reformen år
1964, utgår den återbetalningspliktiga delen av studiemedel beviljade enligt studiemedelsförordningen den 4 juni 1964 (nr 401, ändrad 1967: 884). Till kapitalinves
tering för fonden har riksdagen beviljat anslag för varje budgetår sedan fondens
tillkomst. För innevarande budgetår är anslaget uppfört med 533 milj. kr.
Återbetalningspliktiga studiemedel återbetalas genom årliga avgifter enligt be
stämmelser i studiemedelsförordningen och förordningen den 15 december 1967
(nr 882) om studiemedelsavgifter.

Centrala studiehjälpsnämnden
Nämnden föreslår att anslaget för nästa budgetår förs upp med ett belopp av 635
milj. kr., vilket innebär en ökning med 102 milj. kr. i förhållande till anslaget
för innevarande budgetår.
Under höstterminen 1967 utbetalades studiemedel till 87 815 studerande och
under vårterminen 1968 till 87 701 studerande. Utbetalningarna ur studiemedelsfonden uppgick höstterminen 1967 till ca 250 milj. kr., dvs. ett genomsnittsbelopp
per studiemedelstagare av 2 821 kr., samt vårterminen 1968 till ca 255 milj. kr.,
dvs. ett genomsnittsbelopp av 2 883 kr.
För budgetåret 1969/70 har nämnden utgått från ett studerandeantal av 152 200
vid läroanstalter där studiemedel utgår. Av dessa beräknas 72 % komma att be
viljas studiemedel. Till detta antal av 109 600 studiemedelstagare i Sverige kom
mer ett beräknat antal av 1 200 studerande i utlandet berättigade till studiemedel.
Kb
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Det genomsnittliga årsbeloppet i fråga om återbetalningspliktiga medel antas till
5 925 kr., vilket utgör 93 % av maximibeloppet beräknat på ett basbelopp av
5 800 kr. Under budgetåret 1969/70 beräknas ca 21,5 milj. kr. inflyta i form av
studiemedelsavgifter.
Föredraganden
Jag godtar centrala studiehjälpsnämndens beräkningar av studerandeantal och
utnyttjandegrad men har vid beräkningen tagit hänsyn till beräknade prisföränd
ringar. Med utgångspunkt i dessa beräkningar förordar jag att investeringsanslaget
höjs med 127 milj. kr. till 660 milj. kr. Jag räknar med att behov kommer att före
ligga av ytterligare anslag för innevarande budgetår. I avvaktan på säkrare bedömningsunderlag uppskattar jag nu dessa behov till 64 milj. kr.
För budgetåret 1969/70 bör medel anvisas enligt följande sammanställning.
A nslagsb eråkning
(1 000-tal

Medelstillgång
1 000

Anslag för 1968/69
riksstat .................................... . .
tilläggsstat II (beräkning) ...
Avgifter under
1968/69 ..................................
1969/70 .................................. . .
Anslag för 1969/70 (förslag) . . .

kr.)
Beräknad medelsförbrukning
1968/69 ......................................
1969/70 ......................................

606 000
682 000

533 000
64 000
8 500
21 500
660 000
1 288 000

1

288 000

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Studiemedelsfonden för budgetåret 1969/70 anvisa ett
investeringsanslag av 660 000 000 kr.

IV: 3. Lånefonden för inventarier i studentbostäder
1967/68 Utgift .............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag .........

5 247 773
1 500 000
5 000 000

Reservation ....................

5 046 448

Enligt kungörelsen den 5 juni 1959 (nr 371) om lån från lånefonden för inven
tarier i studentbostäder (ändrad senast 1966: 131) kan lån för anskaffning eller för
nyelse av inventarier i studentbostäder beviljas intill ett belopp av 1 400 kr. per
rum.
Bostadsstyrelsen
För budgetåret 1969/70 bör föras upp ett investeringsanslag av 5,1 milj. kr.
Vidare bör 4,7 milj. kr. anvisas på tilläggsstat till riksstaten för budgetåret 1968/69.
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Under budgetåret 1967/68 beviljades 17 ansökningar om lån avseende inven
tarier till 5 746 rum. Styrelsen räknar med att lån kommer att medges för 6 050
rum under budgetåret 1968/69 och för 4 750 rum under budgetåret 1969/70.
Föredraganden
Med hänsyn till reservationen räknar jag inte med någon medelsanvisning på tillläggsstat. För nästa år bör 5 milj. kr. anvisas. Eftersom bostadsstyrelsen räknar med
att drygt 2,8 milj. kr. i amorteringar m. m. kommer att tillgodoföras anslaget under
innevarande och nästa budgetår, kan över (5 + 1,5 + 5+ 2,8 = ) 14,3 milj. kr. be
talas ut under dessa budgetår. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Lånefonden för inventarier i studentbostäder för budget
året 1969/70 anvisa ett investeringsanslag av 5 000 000 kr.

IV: 4. Lånefonden för studentkårlokaler
I riksstaten för innevarande budgetår är under denna anslagsrubrik uppfört ett
investeringsanslag av 2 milj. kr. Vidare får lån från förevarande fond budgetåret
1968/69 beviljas intill ett sammanlagt belopp av 20 milj. kr. För nästa budgetår
föreligger framställning från statens nämnd för samlingslokaler — som är beredan
de organ i vad avser lån från fonden — innebärande en höjning av anslaget till 7
milj. kr. Låneramen föreslås oförändrad. Beredningen av denna fråga är ännu inte
avslutad. I riksstatförslaget bör tas upp ett preliminärt beräknat belopp av 7 milj.
kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Lånefonden
för studentkårlokaler för budgetåret 1969/70 beräkna ett inves
teringsanslag av 7 000 000 kr.

Vad föredragandena sålunda med instämmande av statsrådets
övriga ledamöter hemställt bifaller Hans Maj:t Konungen.
Ur protokollet:
Gunnel Anderson
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Register

Sid.

1

Översikt

DRIFTBUDGETEN
A. Utbildningsdepartementet rn. in.
13

Utbildningsdepartementet ............................................ ........................................

14 Kommittéer m. m............................................................ ........................................
14

Extra utgifter................................................................. ........................................

8 734 000
12 200 000

500 000
21 434 000

B.

Allmänna kultur- och bildningsändamå!
a) Konst, litteratur, musik m. m.

16
17
18
19
20
22
23
25
30
35
36
39

Konstnärsstipendier ...............................................................................................
3 824 000
Konstnärsbelöningar ...........................................................................................
810 000
Statens konstråd ....................................................................................................
141 000
Förvärv av konst för statens byggnader m. m................................................
2 200 000
Ersättning åt författare m. fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek
m. m...................................................................................................................
3 260 000
Statens biografbyrå...............................................................................................
462 000
Teater- och orkesterrådet.....................................................................................
383 000
Bidrag till Operan och Dramatiska teatern .........................................................
38831000
Bidrag till Svenska riksteatern ..........................................................................
21 814 000
Bidrag till stadsteatrar och därmed likställda teatrar........................................
20245000
Rikskonsertverksamhet ...........................................................................................
10100000
Bidrag till särskilda kulturella ändamål .............................................................
18542000
b) Arkiv, museer m. m.

Riksarkivet:
47
Förvaltningskostnader .......................................................................................
49
Inköp av arkivalier och böcker m. m............................................................
50 Landsarkiven ........................................................................................................
Ortnamnskommissionen:
51
Förvaltningskostnader .......................................................................................
52
Insamling och bearbetning av vetenskapligt material ................................
Landsmålsarkiven:
53
Förvaltningskostnader .......................................................................................
54
Insamling och bearbetning av vetenskapligt material ............................
55
58

Riksantikvarieämbetet och statens historiska museum:
Förvaltningskostnader .......................................................................................
Underhåll och ökande av museets samlingar m. m.......................................

5 788 000
68 000
3 783 000
626 000
91 000
1211 000
143 000
7 866 000
264 000

494

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 10: Utbildningsdepartementet

Sid.

59
61
62
63
65
66

67

Vård och underhåll av fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla
byggnader ........................................................................................................
Uppdragsverksamhet .......................................................................................
Bidrag till avlöningar inomlandsantikvarieorganisationen ..........................
Nationalmuseet:
Förvaltningskostnader .......................................................................................
Underhåll och ökande av samlingarna m. m................................................
Utställningar av nutida svensk konst i utlandet.........................................
Livrustkammaren
................................................................................................

70

Naturhistoriska riksmuseet:
Förvaltningskostnader ...................................................................................
Materiel m. m........................................................................................................

70
72
73
74
75
76
78
80
83
87

Statens sjöhistoriska museum:
Förvaltningskostnader ....................................................................................
Underhåll och ökande av samlingarna.........................................................
Etnografiska museet ...........................................................................................
Medelhavsmuseet ..................................................................................................
Skoklosters slott ....................................................................................................
Bidrag till Nordiska museet ...............................................................................
Bidrag till Tekniska museet ................................................................................
Bidrag till Skansen .................................................................................................
Bidrag till vissa museer och arkiv.......................................................................
Svenskt biografiskt lexikon...................................................................................

68

88

89
90

000

643000
974000

5

734000
715 000
270 000
877 000

4

563000
535 000

3

188000
10 000
1021 000
352 000
885 000
5 949 000
921 000
1
768000
1
150000
540 000

Stifts- och landsbiblioteken:
Förvaltningskostnader .......................................................................................
Bokinköp och bokbindning m. m.....................................................................
Inköp av vissa kulturföremål .............................................................................
c)

112
123
128
129
130
132
134
135
136
137
138

611
1
1

963 000
163 000
100 000

Frivilligt folkbildningsarbete, ungdomsverksamhet m. m.

Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet ........................
Bidrag till ungdomsledarutbildning ...................................................................
Bidrag till ungdomens fritidsverksamhet .........................................................
Viss upplysningsverksamhet i ungdomsfrågor .................................................
Bidrag till verksamheten vid hemgårdar .........................................................
Bidrag till folkbibliotek .......................................................................................
Bidrag till föreläsningsverksamhet m. m............................................................
Bidrag till speciella folkbildningsåtgärder .....................................................
Bidrag till Centralförbundet för nykterhetsundervisning ............................
Bidrag till nykterhetsorganisationer m. m..........................................................
Bidrag till de handikappades kulturella verksamhet ....................................

5 925 000
4 200 000
13 200 000
600 000
370 000
6 155 000
2 390 000
500 000
1 400 000
2 342 000
2 575 000

d) Högre konstnärlig utbildning

141
143
143
146

Akademien för de fria konsterna med konsthögskolan:
Utbildningskostnader ..........................................................................................
Undervisningsmateriel m. m..............................................................................
Konstfackskolan:
Utbildningskostnader ..........................................................................................
Undervisningsmateriel m. m..............................................................................

Musikaliska akademien med musikhögskolan:
146 Utbildningskostnader ..........................................................................................
149
Undervisningsmateriel m. m.............................................................................
150 Bidrag till vissa musikkonservatorier ..............................................................
151 Statens scenskolor ................................................................................................
154 Dramatiska institutet ............................................................................................

2 678 000
405 000
6

638 000
373 000

7 171 000
245 000
2 197 000
5 537 000
450 000
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Sid,
e)

170
170

Radio- och TV-verksamhet

Viss beredskapsutrustning ...................................................................................
Ersättning för viss rundradioverksamhet .........................................................

550 000
31 230 000
271 515 000

C. Kyrkliga ändamål
172
174
175
176
176
177
178
179
180
180
181

Domkapitlen och stiftsnämnderna m. m.:
Förvaltningskostnader .......................................................................................
Reparationsarbeten på domkapitelsbyggnader .............................................
Ersättningar till kyrkor m. m..............................................................................
Vissa ersättningar till kyrkofonden ..................................................................
Kurser för utbildande av kyrkomusiker m. m....................................................
Stipendier till blivande präster för utbildning i finska och lapska språken
Bidrag till restaurering av äldre domkyrkor .................................................
Bestridande i vissa fall med allmänna medel av kostnader, förenade med
friköp av lägenheter å kyrklig jord .........................................................
Bidrag till svenska ekumeniska nämnden.........................................................
Bidrag till de svenska utlandsförsamlingarna .................................................
Bidrag till reparationsarbeten på de svenska utlandsförsamlingarnas kyrko
byggnader ........................................................................................................

2 899 000
9 000
128 000
5 051 000
152 000
6 000
345 000
1 000

55 000
90 000
250 000
8 986 000

D. Skolväsendet
a)

Centrala och regionala myndigheter m. m.

182 Skolöverstyrelsen ..................................................................................................
185 Länsskolnämnderna .............................................................................................
187 Läroboksnämnden ...............................................................................................
188 Bidrag till vissa elevorganisationer ..................................................................
189 Bidrag till Riksförbundet Hem och Skola .....................................................

38 970 000
21 112 000
430 000
235 000
100 000

b) Pedagogiskt utvecklingsarbete

190
196

Pedagogiskt utvecklingsarbete inom skolväsendet ........................................
Information om skolreformerna..........................................................................
c)

13 650 000
780 000

Det obligatoriska skolväsendet m. m.

199 Bidrag till driften av grundskolor m. m............................................................. 2 770 000 000
207 Nomadskolor ..........................................................................................................
4 245 000
Specialskolan m. m.:
208
Utbildningskostnader .......................................................................................
31480 000
213
Utrustning m. m...................................................................................................
1 700 000
215
Resor för elever jämte ledsagare ..................................................................
1 065 000
216 Bidrag till förskolverksamhet m. m. för vissa handikappade barn ...........
1 200 000
d)

219
233
234
235

Gymnasiala skolor m. m.

Bidrag till driften av kommunala gymnasiala skolor.................................... 1 078 000 000
Statliga realskolor ...............................................................................................
34 350 000
Bidrag till driften av högre kommunala skolor ........................................
13 000 000
Privatskolor:
Bidrag till vissa privatskolor ..........................................................................
21 655 000
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Bidrag till vissa internatskolor m. m...........................................................

2 500 000

Sjöbefälsskolorna:
239
Utbildningskostnader ....................................................................................
242 Utrustning m. m..................................................................................................
242 Bidrag till Bergsskolan i Filipstad....................................................................
243 Bidrag till Specialgymnasiet för lantbruks-, mejeri- och skogsstuderande .
244 Bidrag till driften av enskilda yrkesskolor m. m.............................................
247 Främjande av lärlingsutbildning hos hantverksmästare m. m....................
248 Bidrag till kostnader för granskning av utförda gesällprov.........................
248 Resestipendier för yrkesutbildning....................................................................
249 Vissa kurser för ingenjörer m. m.......................................................................

180 000
*900 000
880 000
232 000
25 400 000
4 310 000
45 000
150 000
350 000

238

8

e) Investeringsbidrag

251
260
260
261

Bidrag
Bidrag
Bidrag
Bidrag

till byggnadsarbeten inom skolväsendet m. m.............................
till vissa fullbordade byggnadsarbeten för folkskoleväsendet .
till bostäder för lärare inom det obligatoriska skolväsendet . .
till byggnadsarbeten vid folkhögskolor..........................................

274 000 000
1 600 000
150 000
6 000 000
4 356 669 000

E. Högre utbildning och forskning
a) Centrala myndigheter in. m.

263
264
265

Universitetskanslersämbetet:
Förvaltningskostnader ..............................................................
Utredningar m. m......................................................................
Utrustningsnämnden för universitet och högskolor...............

347 000
1 069 000
1 391 000

6

b) Universiteten m. m.

283
283

Humanistiska fakulteterna:
Avlöningar till lärarpersonal ..................................
Driftkostnader
.........................................................

47 478 000
7 110 000

287
287

Teologiska fakulteterna:
Avlöningar till lärarpersonal ..................................
Driftkostnader ...........................................................

3 606 000
430 000

290
290

Juridiska fakulteterna:
Avlöningar till lärarpersonal ..................................
Driftkostnader ...........................................................

9 023 000
950 000

309
309
312

Samhällsvetenskapliga fakulteterna m. m.:
Avlöningar till lärarpersonal ..................................
Driftkostnader ...........................................................
Medicinska fakulteterna m. m.:
Avlöningar till lärarpersonal ....................................
Driftkostnader
.........................................................
Odontologiska fakulteterna m. m.:
Avlöningar till lärarpersonal ..................................
Driftkostnader ...........................................................
Vissa tandsjukvårdskostnader ..................................

20 752 000
7 270 000
13 664 000

314
314

Farmaceutiska fakulteten m. m.:
Avlöningar till lärarpersonal ....................................
Driftkostnader ...........................................................

3 239 000
2 400 000

292
292
295
295

* Beräknat belopp

53 253 000
7 800 000
76 232 000
51 870 000
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Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna m. m.:
Avlöningar till lärarpersonal ................................................................
Driftkostnader
.......................................................................................
Tekniska fakulteterna m. m.:
321
Avlöningar till lärarpersonal ................................................................
321
Driftkostnader .........................................................................................
Vetenskapliga bibliotek:
328
Avlöningar ...............................................................................................
336
Bokinköp m. m.........................................................................................
338 Förvaltningarna m. m. vid universiteten och visa högskolor...............
343 Universiteten m. m.: Gemensamma driftkostnader................................
345 Decentraliserad akademisk utbildning m. m..........................................
346 Bidrag till Handelshögskolan i Stockholm ...........................................
347 Vissa kostnader för utbildningen vid filosofisk fakultet m. m..........
347 Vissa kostnader för reformerad forskarutbildning m. m.......................
319
319

76 321 000
35 220 000
100 162 000
45 510 000
26 550 000
11 240 000
23 560 000
112 450 000
1 000 000
1 578 000
*2 500 000
*8 600 000

c) Vissa högskolor m. m.
350 Socialhögskolorna .......................................................................................
354 Fortbildning av socionomer, journalister m. m......................................
355 Bidrag till Svenska diakonsällskapets sociala utbildningsverksamhet .
356 Journalisthögskolorna .................................................................................

15 141 000
128 000
311 000
4 184 000

Nordiska afrikainstitutet:
Förvaltningskostnader ............................................................................
Bokinköp, gästföreläsningar m. m.........................................................
Ibero-amerikanska institutet i Stockholm ..........................................
Vissa kurser för utländska studerande ...................................................

469 000
131 000
*1 000
1 170 000

358
359
360
360

d) Gemensamt för universitet och högskolor
362
362
363
363
363
364
364
369
371
372

Ersättning åt vissa opponenter vid disputationer...................................
Ersättning åt sakkunniga i befordringsärenden ..................................
Gästföreläsningar .......................................................................................
Provisoriska åtgärder för forskarutbildning, forskarhandledning m. m.
Stipendier för främjande av högre vetenskapliga studier .................
Bidrag till tryckning av doktorsavhandlingar ......................................
Pedagogiskt utvecklingsarbete m. m. vid universitet och högskolor .
Universitetens datamaskincentraler .......................................................
Kostnader för datamaskin tid ....................................................................
Extra utgifter vid universitet och högskolor ......................................

300 000
1 800 000
369 000
*2 300 000
*8 186 000
1 600 000
2 877 000
500 000
19 300 000
1 035 000

e) Vissa forskningsändamål
376
378
379
381
382
384
385
387
387

Medicinsk forskning ..................................................................................
Humanistisk forskning ..............................................................................
Samhällsforskning .......................................................................................
Naturvetenskaplig forskning ....................................................................
Atomforskning ...........................................................................................
Europeiskt samarbete inom kämforskningen ......................................
Europeiskt samarbete inom rymdforskningen ......................................
Särskilda forskartjänster..............................................................................
Institutet för arbetsmarknadsfrågor .......................................................

35 300 000
6 300 000
6 400 000
36 400 000
14 400 000
17 315 000
12 547 000
4 616 000
455 000

388
389
390
391

Forskningsinstitutet för atomfysik:
Förvaltningskostnader ............................................................................
Materiel m. m............................................................................................
Nordiska institutet för samhällsplanering
...........................................
Bidrag till centralinstitutet för nordisk asienforskning .....................

1 712 000
184 000
288 000
185 000

* Beräknat belopp
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392 Bidrag till nordiska institutet för sjörätt..........................................................
392 Bidrag till nordiska institutet för teoretisk atomfysik.....................................
393 Bidrag till Institutet för internationell ekonomi .............................................
393 Bidrag till Konung Gustaf V:s forskningsinstitut.............................................
394 Bidrag till Internationella meteorologiska instituteti Stockholm.................
395 Bidrag till Riksföreningen mot cancer ..............................................................

92 000
885 000
671 000
571 000
280 000
3 000 000

f) Inredning och utrustning
396

Inredning och utrustning av lokaler vid universitet, högskolor m. m..........

*60 000 000
1 019 978 000

F. Lärarutbildning

407
409

Lärarhögskolorna:
Utbildningskostnader .......................................................................................
Materiel m. m.........................................................................................................
Folkskoleseminarierna:
Utbildningskostnader ........................................................................................
Materiel m. m.......................................................................................................

410
412

Förskoleseminarierna:
Utbildningskostnader .......................................................................................
Materiel m. m........................................................................................................

16 669 000
945 000

412
414

Gymnastik- och idrottshögskolorna:
Utbildningskostnader ........................................................................................
Materiel m. m.......................................................................................................

5 938 000
225 000

415
418

Seminarierna för huslig utbildning:
Utbildningskostnader .......................................................................................
Materiel m. m.......................................................................................................

16 500 000
360 000

Slöjdlärarseminariet:
419
Utbildningskostnader .......................................................................................
420
Materiel m. m.......................................................................................................
420 Yrkespedagogiska instituten ...............................................................................
423 Ersättning till deltagare i utbildningen av lärarevid yrkesundervisningen
423 Statens institut för högre utbildning avsjuksköterskor ...................................
426 Särskilda lärarutbildningsåtgärder ......................................................................
427 Lärares fortbildning m. m.....................................................................................
433 Bidrag till Ericastiftelsen ...................................................................................

208 000
56 000
8 423 000
11 400 000
10 967 000
2530 000
31 621 000
469 000

397
405

175 364 000
8 010 000
8

408 000
230 000

1

299 323 000
G. Vuxenutbildning
435 Viss utbildning via radio och television m. m.................................................
Statliga skolor för vuxna:
438
Utbildningskostnader ........................................................................................
440
Material för självstudier ...............................................................................
441
Undervisningsmateriel m. m..............................................................................
442 Bidrag till driften av kommunala skolor för vuxna .......................................
444 Bidrag till studiecirkelverksamhet......................................................................
446 Bidrag till studieförbund.......................................................................................
448 Bidrag till driften av folkhögskolor..................................................................
450 Bidrag till engångsanskaffning av utrustningm. m.till folkhögskolor ....
___________

* Beräknat belopp

14 477 000
5 101 000
2 800 000
278 000
83 300 000
60 000 000
6 900 000
61 300 000
3 000000

237 156 000

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 10: Utbildningsdepartementet
Sid.

499

H. Studiesociala ändamål

451 Centrala studiehjälpsnämnden m. m...............................................................
5
452 Studiebidrag m. m............................................................................................. *493
452 Kostnader för avskrivning av vissa studielån med statligkreditgaranti ..
453 Ersättning till postverket och riksbanken för deras bestyr med studie
socialt stöd......................................................................................................
454 Bidrag till avlönande av föreståndare vid elevhem vid gymnasier m. m. ..
454 Bidrag till hälso- och sjukvård samt motionsverksamhet för studerande ..

5

178000
000000
000000

1 050 000
250 000
1
595000
506 073 000

I. Intemationellt-kulturellt samarbete
456
459
460
461
461
463
468

Kulturellt utbyte med utlandet ..........................................................................
Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m. m.................................
2
Sveriges anslutning till vissa internationella vetenskapliga sammanslut
ningar m. m......................................................................................................
Bidrag till bestridande av kostnader för vissa internationella kongresser i
Sverige ............................................................................................................
Bidrag till svenska institut iutlandet m. m..........................................................
Främjande av nordiskt-kulturellt samarbete....................................................
Nordiska kulturfonden .........................................................................................

1

969000
246000
156 000

390 000
910 000
2 198 000
836 000
8 705 000

Summa för driftbudgeten 6 729 839 000

KAPITALBUDGETEN
I. STATENS AFFÄRSVERKSFONDER
Televerkets fond
469

Rundradioanläggningar

.......................................................................................

76 100 000
76 100 000

II. STATENS ALLMÄNNA FASTIG HETSFOND
484 Byggnadsarbeten för vissa kulturändamål
....................................................
2 900 000
11 000 000
485 Radio- och televisionshus.....................................................................................
487 Byggnadsarbeten vid specialskolan m. m.............................................................
500 000
489 Byggnadsarbeten vid universiteten och vissahögskolor.................................. *120 000 000
134 400 000

IV. STATENS UTLÅNINGSFONDER
490 Allmänna studielånefonden ................................................................................. *111 000 000
490 Studiemedelsfonden ............................................................................................. 660 000 000
491 Lånefonden för inventarier i studentbostäder .................................................
5 000 000
492 Lånefonden för studentkårlokaler......................................................................
*7 000 000
783 000 000
Summa för kapitalbudgeten 993 500 006
Totalt för utbildningsdepartementet 7 723 339 000

* Beräknat belopp

BIHANG
TILL

RIKSDAGENS PROTOKOLL
ÅR 1969

FÖRSTA SAMLINGEN
FJÄRDE BANDET
Bilagor till Kungl. Maj:ts proposition nr 1
angående statsverkets tillstånd och behov:
jordbruksdepartementet,
handelsdepartementet,
inrikesdepartementet,
civildepartementet,
industridepartementet,
oförutsedda utgifter,
riksdagen och dess verk m. m.,
riksgäldsfonden, avskrivning
av nya kapitalinvesteringar
och oreglerade kapitalmedelsförluster, statens allmänna
fastighetsfond samt försvarets fastighetsfond och
beredskapsstat för försvarsväsendet

BILAGA

11

TILL STATSVERKSPROPOSITIONEN

1969

JORDBRUKSDEPARTEMENTET

ÖVERSIKT

Till jordbruksdepartementet hör förvaltningen av statens domäner,
jordbrukets, skogsbrukets och trädgårdsnäringens rationalisering, prisreg
lering på jordbrukets och fiskets områden, frökontroll, växtskydd och
lantbrukskemisk service, utbildning, forskning och försök på jordbrukets,
trädgårdsnäringens och skogsbrukets områden, rennäringsfrågor, lantmä
teriverksamhet, kartframställning, fiskefrämjande åtgärder, djursjukvård,
livsmedelshygien, natur-, vatten- och luftvård, friluftsverksamhet samt jakt
och viltvård.
1967 års riksdag beslutade om allmänna riktlinjer för jordbrukspolitiken.
I beslutet behandlades bl. a. jordbruksproduktionens framtida omfatt
ning, prissättningen på jordbruksprodukter och statens medverkan i jord
brukets rationalisering. Beslutet innebar att jordbrukspolitiken inriktas på
att främja en fortsatt, snabb rationalisering och att på sikt anpassa om
fattningen av jordbruksproduktionen till den nivå som krävs för en god
beredskap i fråga om livsmedelsförsörjningen.
Resurserna för jordbrukets liksom också trädgårdsnäringens rationali
sering har förstärkts kraftigt. Stödet utgår numera i huvudsak i form av
kreditgarantier. Ramarna för dessa fördubblas mellan budgetåren 1966/67
och 1969/70. Under motsvarande tidsperiod ökar jordfonden som har stor
betydelse för strukturrationaliseringen med 100 milj. kr. till ca 280 milj. kr.
Organisationen för statens medverkan i jordbruksrationaliseringen effekti
viserades genom att hushållningssällskapens statliga uppgifter den 1 juli
1967 fördes över till lantbruksnämnderna.
I fråga om skogsbruket bör framhållas att 1968 års riksdag beslutade om
samordning och effektivisering av statens skogsföretag. I beslutet fastställ
des bl. a. att statens skogsbruk och skogsindustri skall bedrivas affärsmäs
sigt och effektivt för att ge bästa möjliga samlade ekonomiska utbyte.
På fiskets område har skett en omläggning av formerna för prisregle
ringen. Efter den 1 juli 1968 fattas beslut om prisstöd — inom en av
statsmakterna given ram — av en ekonomisk förening, Svensk fisk. I denna
ingår företrädare för staten, fiskarorganisationerna samt sammanslutning
ar inom industri och handel.
1 Bihang till riksdagens protokoll 1969.1 saml. Nr 1. Bil. 11
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Det grundläggande målet för insatserna inom naturvården och frilufts
verksamheten är att hejda den pågående naturförstörelsen och så långt
som möjligt återställa förstörd natur samt att främja allmänhetens möjlig
heter till friluftsliv. En råd reformer har genomförts under senare år. Ge
nom naturvårdslagens tillkomst år 1965 skapades starkt ökade möjligheter
att säkerställa naturområden för allmänhetens friluftsliv och för kultu
rella och vetenskapliga ändamål. År 1967 inrättades statens naturvårds
verk. Vid länsstyrelserna inrättades samtidigt naturvårdssektioner. Samma
år beslutades om nya riktlinjer för statens stöd till friluftslivet. Vid 1968
års riksdag beslutades om en samordnad och utbyggd naturvårdsforskning,
om ökat statligt stöd för att stimulera kommunerna till att bygga effektiva
avloppsreningsverk och om en begränsning av svavelhalten i eldningsolja.
Ett rådgivande organ åt regeringen i miljövårdsfrågor — miljövårdsbered
ningen— inrättades den 1 juli 1968.
Utbildningen och forskningen inom departementets område har under
1960-talet fått en väsentlig upprustning. Denna inleddes med 1960 och 1961
års riksdagars beslut om förstärkning av forskningen, utbildningen och
försöksverksamheten vid lantbrukshögskolan och skogshögskolan. Dessa
högskolor har därefter successivt tillförts ökade resurser. För veterinärhög
skolan inleddes år 1965 en motsvarande förstärkning. Utvecklingen av an
slagstilldelningen till högskolorna framgår av följande sammanställning.
Ändamål

Lantbrukshögskolan ...................................................
Veterinärhögskolan.......................................................
Skogshögskolan ...........................................................
Byggnadsarbeten samt inredning och utrustning av
lokaler vid högskolorna...........................................
Summa

Anvisade belopp'i milj. kr.
1963/64

1966/67

1968/69

16,8
6,9
9,5

24,4
9,8
13,5

32,9
12,5
16,2

4,3
37,5

6,1
53,8

10,5
72,1

Parallellt med upprustningen av högskolorna har stödet till den forskning
som bedrivs från forskningsrådsanslag byggts ut. Medlen till jordbruks
forskning har mer än fördubblats mellan budgetåren 1963/64 och 1968/69.
För att stärka den skogliga forskningen ombildades jordbrukets forsknings
råd år 1967 till statens råd för skogs- och jordbruksforskning och samtidigt
ställdes ett särskilt anslag för skoglig forskning till rådets förfogande.I
I 1969 års statsverlcsproposition föreslås fortsatt stöd till jordbrukets ra
tionalisering genom ökad medelstilldelning och höjda kreditramar. Även
stödet till skoglig rationalisering förstärks. Förslag läggs vidare fram om
ökade resurser för verksamheten vid lantmäteriet och kartverket.
En kraftig upprustning föreslås på naturvårdens område. Förslag läggs
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fram om statligt stöd till vatten- och luftvårdande åtgärder inom industrin.
Till kostnaderna för sådana åtgärder föreslås utgå statsbidrag med upp
till 25 %. Stödet avses behållas under en femårsperiod. För denna tid be
räknas ett sammanlagt statligt stöd på 250 milj. kr. innebära investeringar i
miljövårdande åtgärder inom industrin på omkring 1 miljard kr. I anslut
ning till proposition angående lagstiftning om skydd mot miljöfarlig verk
samhet avses förslag läggas fram om utbyggnad av naturvårdsverket och
inrättande av en koncessionsnämnd för miljövård.
Anslagen till högre utbildning och forskning räknas upp. På yrkesutbild
ningens område föreslås att utbildningen vid skogsskolorna reformeras.
Totalt beräknas jordbruksdepartemenets huvudtitel stiga med 74,8 milj.
kr. till 970,6 milj. kr. för budgelåret 1969/70.
Det kommande arbetet på det jordbrukspolitiska området avser i första
hand att förverkliga 1967 års riksdags beslut. Särskilda sakkunniga kom
mer efter överläggningar med jordbrukets förhandlingsdelegation och sta
tens jordbruksnämnds konsumentdelegation att avge förslag om jordbru
kets prisreglering efter den 30 juni 1969. Förslag har lämnats av jordbruks
statistikkommittén i fråga om bl. a. den statistiska uppföljningen av de
jordbrukspolitiska åtgärderna.
På fiskets område granskas utformningen av statliga stödåtgärder av
fiskprisutredningen. översynen sker mot bakgrund av bl. a. de ekonomiska
svårigheterna inom näringen.
Utredningar pågår f. n. om skogsbruket. När utredningsarbetet avslutats
kan ställning tas till behovet av statliga insatser för skogsbruket.
Insatserna inom naturvården kommer att intensifieras genom statliga sti
mulansbidrag till kommunerna och industrin samt genom skärpt lagstift
ning. För ökad tillsyn av miljöfarlig verksamhet kommer naturvårdsmyndigheterna att byggas ut.
I det följande ges en kortfattad redovisning av de förslag till anslagsför
ändringar m. m. som läggs fram för budgetåret 1969/70 samt av det pågå
ende internationella samarbetet.
Jordbruket och trädgårdsnäringen

Till följd av de nya jordbrukspolitiska riktlinjerna väntas anslaget till
prisreglerande åtgärder minska. Detta sammanhänger främst med den
successiva avvecklingen av det allmänna mjölkpristillägget. Statens kost
nader för det särskilda stödet åt det mindre jordbruket beräknas också gå
ned. Förslag om den statliga jordbruksprisregleringen för nästa budget
år avses bli framlagt i särskild proposition till årets riksdag. I denna kom
mer även att tas upp frågorna om beredskapslagringen av livsmedel m. m.
samt skördeskadeskyddet. Förstärkningarna av resurserna för jordbrukets
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rationalisering uppgår till sammanlagt ca 82 milj. kr. Ramarna för kredit
garantier ökar med 50 milj. kr. till 300 milj. kr. Bidragen till den särskilda
rationaliseringen i bl. a. norra Sverige ökar med 1,8 milj. kr. Jordfonden
föreslås få ett tillskott på 30 milj. kr. Utvecklingen av statens stöd till jord
brukets och trädgårdsnäringens rationalisering framgår närmare av föl
jande diagram.
Jordfondens storlek samt kreditgaranti- och bidragsramar avseende jordbrukets och trädgårds
näringens rationalisering

Milj. kr

JORDfONOEN
KREDITGARANTIER

BIDRAS

Skogsbruket

Det statliga stödet till den skogliga rationaliseringen föreslås bli förstärkt.
Ramarna för statsbidrag till skogsvägbyggnad samt till samverkansområden
inom de fyra nordligaste länen höjs med sammanlagt 2,5 milj. kr.
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Fisket

Under fiskerilånefonden fors upp ett beräknat belopp av 1 milj. kr. i av
vaktan på särskild proposition angående åtgärder på fiskerinäringens om
råde. Stödet till utbildningsverksamheten ökas. Vidare stärks försöksverk
samheten. Ytterligare personal föreslås vid fiskeriintendentorganisationen
och sötvattenslaboratoriet. Förslag för att främja fritidsfisket avses bli
framlagt i särskild proposition.
Lantmäteri- och kartväsendet

Lantmäteriet förstärks med kontorspersonal och med personal för upp
gifter i samband med att ett nytt fastighetsregister läggs upp.
För kartläggningen har under 1960-talet gällt kartplan 1960 som fast
ställdes av riksdagen år 1961. För 1968 års riksdag redovisades en översyn
av planen. Förslag läggs nu fram till översiktlig plan för kartläggningen un
der 1970-talet.
Naturvård och friluftsverksamhet

Lagstiftning om skydd mot miljöfarlig verksamhet — som avses bli fram
lagd i särskild proposition — kommer att medföra ökade arbetsuppgifter
för naturvårdsverket. Denna lagstiftning förutsätter vidare att en konces
sionsnämnd för miljövård inrättas. Anslagen till naturvårdsverket och
koncessionsnämnden avses bli behandlade i särskild proposition i anslut
ning till lagpropositionen.
Under budgetåren 1963/64—1968/69 har sammanlagt 30,2 milj. kr. an
visats för att säkerställa naturområden för allmänhetens friluftsliv eller
för kulturella och vetenskapliga ändamål. Sammanlagt hade den 1 juli
1968 ca 44 000 ha — varav ca 30 000 ha från den 1 juli 1963 — avsatts som
naturreservat eller förvärvats för att avsättas som reservat (se diagram).
För nästa budgetår föreslås en ökning av anslagen för att säkerställa och
vårda naturområden med sammanlagt 5,4 milj. kr. till 14,7 milj. kr. Ansla
get till fonden för friluftslivets främjande föreslås bli höjt med 500 000
kr. till 5,5 milj. kr.
Anslaget till naturvårdsforskning föreslås öka med 2,5 milj. kr. till 9,5
milj. kr.
Statligt stöd utgår till byggande av kommunala avloppsreningsverk, till
vatten- och avloppsplanering för större regioner och till restaurering av
svårt förorenade vattenområden m. m. Antalet avloppsreningsverk med s. k.
höggradig (biologisk) rening har stigit kraftigt under de senaste åren (se
diagram). För nästa budgetår föreslås att bidragsramen för kommunala
avloppsreningsverk höjs från 40 milj. kr. till 50 milj. kr.
För att komma till rätta med de industriella föroreningarna föreslås att
statligt stöd införs till vatten- och luftvårdande åtgärder inom industrin.
Statsbidrag skall kunna utgå med upp till 25 % av kostnaderna för så
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dana åtgärder inom i första hand äldre industrier. Stödet beräknas också
få sysselsättningspolitiska effekter. För nästa budgetår föreslås ett anslag
på 50 milj. kr., vilket innebär att bidrag kan utgå till investeringar på lägst
200 milj. kr. Stödet avses behållas under en femårsperiod, under vilken
statsbidraget beräknas uppgå till sammanlagt 250 milj. kr. och de statsbidragsberättigade investeringarna i miljövårdande åtgärder till storleks
ordningen 1 miljard kr.
Enligt de förslag som läggs fram kommer anslagen till naturvård och
friluftsverksamhet att sammanlagt öka med 62,6 milj. kr. till 175,2 milj.
kr. för nästa budgetår.
Noturreservot

Avloppsreningsverk med hoggrodig
(biologisk) rening
Arrtol

600

-

660

-

soo -

*5 ooo -,

66

68

Utbildning och forskning

Skogshögskolan tillförs en laboratur i skogsföryngring avsedd att placeras
vid avdelningen i Umeå. I övrigt föreslås en fortsatt förstärkning av i första
hand anslagen till jordbruksforskning, skoglig forskning och försöksverk-
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samheten vid lantbrukshögskolan. Anslagen höjs — bortsett från lönekostnadspålägg m. m. — med respektive 390 000 kr., 480 000 kr. och 620 000 kr.
Anslaget till byggnadsarbeten vid jordbrukets högskolor tillförs ytterligare
500 000 kr. och anslaget till inredning och utrustning av lokaler vid hög
skolorna ytterligare 1 milj. kr.
Den nuvarande utbildningen vid statens skogsskolor föreslås upphöra
och bli ersatt med en skogsteknikerutbildning den 1 juli 1970. För ända
målet inrättas två skogsinstitut förlagda till Värnamo och Sollefteå. Intag
ningen av elever föreslås bli sammanlagt ca 60 per år.
Service- och kontrollverksamhet

Veterinärstyrelsen föreslås få ökade medel för livsmedelshygieniskt ar
bete. I anslutning till förslag av veterinärväsendeutredningen om ett sär
skilt bolag för veterinärmedicinsk laboratorieverksamhet har tagits upp
överläggningar med företrädare för jordbruksnäringen.
En förstärkning sker av inspektionsavdelningen vid statens växtskyddsanstalt. Statens centrala frökontrollanstalt tillförs medel för en klimat
kammare.
Rennäringen

Särskild proposition avses läggas fram om bl. a. stödet till rennäringens
rationalisering.
Internationellt samarbete

Med anledning av ett beslut av de nordiska statsministrarna vid möte i
Köpenhamn våren 1968 har ett intensivt utredningsarbete bedrivits röran
de ett utvidgat samarbete på jordbruks- och fiskeområdena. Under år 1968
hölls en nordisk fiskerikonferens. Vidare hölls i Göteborg en nordisk kon
ferens på lantmäteriets område.
Sverige var under förra året medlem av FAO:s råd och av dess råvarukommitté samt av styrelsen för det internationella livsmedelsprogrammet
(WFP). Sverige deltog i UNCTADrs andra session där bl. a. internationella
jordbruksproblem behandlades. I UNCTAD:s regi har förhandlingar ägt
rum om upprättande av ett internationellt sockeravtal, vilket lett till att ett
förslag till en konvention upprättats. Sverige har deltagit i förhandlingar
na. Särskild proposition om svensk anslutning till konventionen torde
komma att föreläggas 1969 års riksdag.
Sverige har under år 1968 deltagit i det internationella samarbetet på
naturvårdsområdet inom bl. a. FN:s olika organ, Europarådet och OECD.
Inom Europarådet har startats en europeisk vattenvårdskampanj som
skall kulminera under det planerade europeiska naturvårdsåret 1970. På
svenskt initiativ har FN beslutat att anordna en internationell konferens
år 1972 om människans miljö.
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Sammanställning

Förändringarna totalt inom jordbruksdepartementets verksamhetsom
råde i förhållande till riksstaten för budgetåret 1968/69 framgår av följan
de sammanställning. Beloppen anges i milj. kr. I beloppen för budgetåret
1969/70 ingår bl. a. vissa överföringar från tolfte huvudtiteln.
DRIFTBUDGETEN
A. Jordbruksdepartementet m. m...
B. Lantbruksstyrelsen........................
C. Lantbrukets rationalisering och
befrämjande av dess produktion,
m. m................................................
D. Jordbruksprisreglering m. m. samt
särskilt stöd åt vissa jordbruk ..
E. Vissa kontrollanstalter på j ordbrukets område m. m.........................
F. Forskning och undervisning på
jordbrukets och trädgårdsnäringens områden ................................
G. Veterinärväsendet m. m...............
H. Skogsväsendet ............................
I. Lantmäteri- och kartväsendet ..
J. Fiskeriväsendet ............................
K. Naturvårdsverksamhet...............
L. Lappväsendet m. m.......................
M. Diverse .........................................

Anvisat
1968/69
6,3
7,8

Förslag
1969/70
7,9
10,5

Förändring
+
+

1,6
2,7

96,8

114,4

+ 17,6

282,8

203,3

— 79,5

13,7

17,9

+

4,2

80,7
44,9
91,7
96,5
7,6
108,6
1,5
23,9

101,7
57,6
105,6
127,2
9,6
169,2
1,8
4,7

+
+
+
+
+
+
+
—

21,0
12,7
13,9
30,7
2,0
60,6
0,3
19,2

Summa för driftbudgeten

862,8

931,4

KAPITALBUDGETEN
Statens affärsverksfonder
Domänverket ................................
Statens allmänna fastighetsfond ....
Statens utlåningsfonder ...................
Fonden för låneunderstöd ...............
Fonden för förlag till statsverket....
Diverse kapitalfonder ........................

4,1
7,6
U
—
0,2
20,0

9,9
8,1
1,0
—
0,2
20,0

+
+
—

5,8
0,5
0,1
—
—
—

Summa för kapitalbudgeten

33,0

39,2

+

6,2

Totalt för jordbruksdepartementet ..

895,8

970,6

+ 68,6

+ 74,8
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Utdrag av protokollet över jordbruksärenden, hållet inför Hans
Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den
3 januari 1969.
Närvarande:
Statsministern Erlander, ministern för utrikes ärendena Nilsson, statsråden
Sträng, Andersson, Länge, Kling, Johansson, Holmqvist, Aspling,
Palme, Lundkvist, Gustafsson, Geijer, Myrdal, Odhnoff, Wickman,
Moberg.

Chefen för jordbruksdepartementet, statsrådet Holmqvist, anmäler de
frågor, som gäller utgifterna för budgetåret 1969/70 inom jordbruksdepar
tementets verksamhetsområde, och anför.

DRIFTBUDGETEN
Nionde huvudtiteln
A. Jordbruksdepartementet m. m.
A 1. Jordbruksdepartementet
1967/68 Utgift ....................................
1968/69 Anslag ....................................
1969/70 Förslag....................................

13 388 161

*3 924 000
5 134 000

1 Anslagen Jordbruksdepartementet: Avlöningar och Jordbruksdepartementet: Omkostnader.
Beräknad ändring
1968/69

1969/70

Dep.chefen

Personal
Handläggande personal
övrig personal.............
Anslag
Avlöning till departementschefen..........
Avlöningar till tjänstemän......................
lf

38
31

—
—

69

—

99 000
3 291 000

+
4 000
+ 289 000

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 11
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Beräknad ändring
1969/70
Dep.chefen

1968/69

Ersättningar till expertis och tillfällig
arbetskraft.............................................
Lönekostnadspålägg
Beräknat belopp för befintlig organisa
tion ........................................................
Sjukvård m. m...........................................
Reseersättningar.......................................
Expenser.....................................................
Publikationstryck.....................................

310 000

10 000
42 000
132 000
40 000

+ 912 000
+
1 000
+
4 000
—
—

3 924 000

+ 1 210 000

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Jordbruksdepartementet för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 5 134 000 kr.
A 2. Lantbruksrepresentanter
1967/68 Utgift ........................................ *436 796
1968/69 Anslag........................................ *377 000
1969/70 Förslag ....................................... 452 000
1 Anslagen Lantbruksrepresentanter: Avlöningar och Lantbruksrepresentanter: Omkostnader.

Lantbruksrepresentanterna har till uppgift att inhämta och förmedla kun
skaper om jordbruket, skogsbruket och fisket samt därmed sammanhängan
de näringar i de länder eller internationella organisationer som ingår i deras
verksamhetsområden. F. n. är lantbruksrepresentanterna placerade i Bonn,
Bryssel och Washington.
Beräknad ändring
1969/70
Dep.chefen

1968/69

Personal......................................................
Anslag
Arvoden och särskilda ersättningar........
Lönekostnadspålägg
Beräknat belopp för befintlig organisa
tion ........................................................
Ersättning till kostnader för förhyrning
av bostäder............................................
Sjukvård m. m...........................................
Resekostnader och expenser...................

3
250 000

+

30 000

+

45 000
__

75 000
100
51 900
377 000

—

—
+

75 000
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Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att till Lantbruksrepresentanter för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 452 000 kr.
A 3. Kommittéer m. m.
1967/68 Utgift
___
1968/69 Anslag ___
1969/70 Förslag ___

1 751 859
1 750 000
2 000 000

Reservation......................

16187

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av kommittéverksamheten
behöver anslaget ökas med 250 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t före
slår riksdagen
att till Kommittéer m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa
ett reservationsanslag av 2 000 000 kr.
A 4. Extra utgifter
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag
___

169 388
283 000
283 000

Reservation...................

442 980

Anslaget bör tas upp med oförändrat belopp. Jag hemställer, att Kungl.
Maj:t föreslår riksdagen
att till Extra utgifter för budgetåret 1969/70 anvisa ett
reservationsanslag av 283 000 kr.
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B. Lantbruksstyrelsen
B 1. Lantbruksstyrelsen
1967/68 Utgift ....................................
330 059
1968/69 Anslag .................................... *7 820 000
1969/70 Förslag.................................... 10 545 000
1 Anslagen Lantbruksstyrelsen: Avlöningar och Lantbruksstyrelsen: Omkostnader.

Lantbruksstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden om
lantbruket och lantbrukets rationalisering i den mån sådana ärenden inte
ankommer på annan myndighet. Styrelsen är chefsmyndighet för lantbruks
nämnderna, statens hingstdepå och stuteri, trädgårdsskolan i Norrköping
samt lappväsendet i fråga om rennäringen. Styrelsen är också tillsynsmyn
dighet över statens centrala frökontrollanstalt och de lokala frökontrollanstalter som är behöriga att utföra statsplombering av utsädesvara, statens
maskinprovningar, lantbrukets yrkesskolor, de lokala lantbrukskemiska kon
trollanstalter för vilka styrelsen fastställt stadgar samt statens lantbruksinformation. Styrelsen skall vidare följa verksamheten vid de hushållnings
sällskap, vars stadgar styrelsen fastställt.
Inom lantbruksstyrelsen finns sju byråer, nämligen administrativa by
rån, strukturbyrån, invesleringsbyrån, lantbruksbyrån, husdjursbyrån, undervisningsbyrån och jordbruksekonomiska byrån. Dessutom finns en sär
skild arbetsenhet för översiktlig planering och en för rådgivningsfrågor.
Styrelsen ställer personal till förfogande för statens lantbruksinformation.
Beräknad ändring
1968/69

1969/70

Lantbruks- Dep.chefen
styrelsen

Personal
Handläggande personal............................
övrig personal..........................................

Anslag
Avlöningar till tjänstemän......................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organi
sation....................................................

80
+3
+1
84________ +2________ —
164

+5

+1

6 410 000

+ 530 000

+ 381 000

—

+1 552 000

+1 552 000

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 11: Jordbruksdepartementet

13

Beräknad ändring
1968/69

1969/70

Dep.chefen

Lantbruksstyrelsen

b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ..........................................................
Arvoden och särskilda ersättningar..........
Ersättningar till sakkunniga......................
Sjukvård m. m....................................................
Reseersättningar..............................................

35 000
50 000
14 000
372 000

Därav utrikes resor ...........................................

15 000

Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler..................................................
b) Bränsle, lyse, vatten..........................
c) Övriga expenser.........................................

+

43 000

+

10 000

+

60 000

+

25 000

+
+

63 000

-4-

38 000

10 000

+

5 000

+ 650 000
16 000
451 500
—

Därav engångsutgifter.......................................
Publikationstryck............................................
Upplysningsverksamhet...............................

20 000
304 000

Kostnader för viss informationsverksam
het .....................................................................
Övriga utgifter..................................................

150 000
—

7 822 500
Uppbördsmedel
Försålda formulär, blanketter och kun
görelser, m. m.................................................

2 500

Nettoutgift

7 820 000

+ 650 000

+
+
+
+

117 000

+

52 000

67 000

30 000

11 000
16 000

+
+

+

7 000
7 000

+

8 000

+

3 000

+3 050 000

+2 725 000

+3 050 000

+2 725 000

Lantbruksstyrelsen
I en allmän översikt konstaterar lantbruksstyrelsen att den omstrukture
ring och effektivisering som lantbruket genomgår innebär bl. a. att den
mänskliga arbetskraften byts ut mot andra och billigare produktionsfakto
rer. Härigenom ökar produktiviteten och det ekonomiska resultatet förbätt
ras. Denna utveckling har för jordbrukets del under de senaste 20 åren skett
inom ramen för en i stort sett oförändrad produktionsvolym.
Samtidigt har antalet förvärvsarbetande i jordbruket, arealen åker, an
talet brukningsenheter och antalet mjölkkor minskat kraftigt. Denna minsk
ning har gått allt snabbare. Det senaste årets konjunktur dämpning kunde
ha väntats bromsa avgången av arbetskraft från jordbruket och minska
takten i jordbrukets strukturomvandling. Tillgänglig statistik tyder dock
inte på detta. Inventeringar rörande arbetskraften i jordbruket visar tvärt
om att antalet personer som är sysselsatta i jordbruket fortsatt att minska
i allt snabbare takt. Detta gäller i särskilt hög grad för norra Sverige.
Vid fortsatt ekonomisk tillväxt i det svenska samhället kan under över
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skådlig tid väntas en snabb strukturrationalisering inom lantbruket i sam
band med viss krympning av jordbrukets produktionsapparat och en för
bättring av den tillämpade tekniken. Samtidigt har man att räkna med
att olika rationaliseringsåtgärder ökar produktiviteten och att produktio
nen därför inte kommer att minska i takt med produktionsapparatens
krympning.
Omorganisationen av lantbruksnämnderna har genomförts snabbt och
smidigt och utan nämnvärda störningar i verksamheten.
Lantbruksorganisationens verksamhet med den yttre rationaliseringen
har varit betydligt större under senare år än under 1950-talet. Antalet
ärenden avseende lånegaranti och statsbidrag till yttre rationalisering ökar
alltjämt kraftigt. Antalet ansökningar om statligt ekonomiskt stöd till inre
rationalisering samt till förvärv och drift av jordbruk har genomgående
minskat, vilket också gäller antalet projekteringsuppdrag. Inom samtliga
ärendegrupper berör ärendena emellertid större arealer, större anläggning
ar och större medelsbelopp.
Efterfrågan på statligt ekonomiskt stöd till jordbrukets rationalisering
har varit stor under föregående budgetår. Kreditgarantiramarna för lån
till olika åtgärder för jordbrukets rationalisering har sålunda utnyttjats
helt. Lantbruksstyrelsen framhåller att det är av avgörande betydelse för
en snabb rationaliseringstakt inom jordbruket att efterfrågan på kredit
garantier kan tillgodoses.
Den särskilda rationaliseringsverksamheten i Norrland m. m. har un
der det gångna budgetåret fortsatt i så snabb takt som de tillgängliga
personalresurserna medgett. Styrelsen förutser att det för nästa budgetår
skall bli möjligt att öka verksamhetens omfattning särskilt i de län där
rationaliseringsarbetet påbörjades år 1965.
Till följd av de senaste årens medelstillskott till jordfonden har lant
bruksnämnderna under det kraftigt ökade utbud av jordbruksfastigheter,
som förekom under andra halvåret 1967, kunnat förvärva betydande area
ler för rationaliseringsändamål. Lantbruksstyrelsen anser att det är ytterst
angeläget att inköpsverksamheten kan hållas uppe på en hög nivå.
I samband med omorganisationen av lantbruksnämnderna har verksam
heten inom trädgårdsområdet helt inriktats på den yrkesmässiga trädgårds
odlingen. Viss förstärkning av de personella resurserna förordas.
I fråga om lantbruksnämndernas uppgifter på fiskets område erinrar
lantbruksstyrelsen om att styrelsen i remissyttrande över fritidsfiskeut
redningens betänkande strukit under behovet av assistenthj älp åt fiskerikonsulenterna. Styrelsen anmäler att den med hänsyn till det stora be-'
hovet av insatser inom fiskerinäringen i Göteborgs och Bohus län har in
rättat en tjänst som biträdande fiskerikonsulent i länet.
Verksamheten vid lantbrukets yrkesskolor har under budgetåret 1967/68
legat på en hög nivå. För nästa budgetår behövs för lantbruksskolornas del
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främst medel för statsbidrag till byggnadsarbeten för att främja tillkomsten
av rationella skolenheter. För lanthushållsskolornas del anser styrelsen att
rådande oklarhet rörande den framtida organisationen av den hemtek
niska utbildningen motiverar försiktighet med investeringar.
Lantbruksstyrelsen behandlar därefter de särskilda yrkandena för bud
getåret 1969/70.
1. Löne- och prisomräkning m. m. 2 599 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 2 202 000 kr.
2. Den starkt ökande verksamheten på trädgårdsnäringens område krä
ver att sektionen för trädgårdsärenden förstärks med en kvalificerad
tjänsteman med hortonomutbildning (+ 77 000 kr.). Förstärkningen är nöd
vändig för att styrelsen skall kunna lösa de uppgifter rörande trädgårds
näringens rationalisering m. m. som enligt riksdagens beslut åligger sty
relsen.
3. För handläggning av frågor om fortbildning på det administrativa
området samt för biträde med beredning av vissa personalärenden behöver
administrativa byrån provisoriskt förstärkas med en byrådirektör och en
kanslist samt en kontorsskrivare (+ 152 000 kr.).
4. För utredningar och undersökning som förberedelse till planerad över
gång till ny organisation för redovisning och revision behöver styrelsen under
nästa budgetår anställa viss redovisningsteknisk expertis (+ 51 000 kr.).
5. Lantbruksstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för utredning och be
redning av frågor som hänger samman med studium av effekten av olika
rådgivningsinsatser. För ändamålet behöver anslagsposten Ersättningar till
sakkunniga räknas upp med 50 000 kr. Därjämte bör posten ökas med
10 000 kr. för ersättningar till sakkunniga åt statens lantbruksinformation.
(+ 60 000 kr.)
Remissyttrande
Statskontoret tillstyrker att 67 000 kr. anvisas för inköp av kontorsmaski
ner m. m.
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 10 545 000
kr. Jag har därvid beräknat medel för bl. a. ytterligare en byrådirektör (2).
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Lantbruksstyrelsen för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 10 545 000 kr.
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C. Lantbrukets rationalisering och befrämjande av dess produktion, m. m.
C 1. Lantbruksnämnderna
1967/68 Utgift .................................... 152 945 105
1968/69 Anslag ................................... i58 507 000
1969/70 Förslag.................................. 75 693 000
1 Anslagen Lantbruksnämnderna: Avlöningar, Lantbruksnämnderna: Omkostnader, Lant
bruksnämnderna: Utrustning och Utbildningskurser för viss personal vid lantbruksorganisationen.

Lantbruksnämnd skall uppmärksamt följa lantbrukets tillstånd och ut
veckling samt vidta eller hos lantbruksstyrelsen föreslå de åtgärder som är
påkallade eller i övrigt lämpliga, särskilt för att åstadkomma en snabb
strukturrationalisering inom lantbruket. Nämnden svarar även för vissa
statliga åtgärder i fråga om tillsyn över växtodling och husdjursskötsel, om
skördeskadeskydd, skördeuppskattning och skördestatistik samt om för
söksverksamhet och kursverksamhet inom lantbrukets område. Nämnden
är vidare lokal huvudman för hemkonsulentverksamheten samt handlägger
frågor inom fiskets område och andra ärenden som enligt särskilda bestäm
melser ankommer på nämnden.
Lantbruksnämnd är, om ej lantbruksstyrelsen bestämmer annat, organise
rad på tre enheter, nämligen en strukturenhet, en produktionsenhet och en
administrativ enhet.
Beräknad ändring
1968/69

1969/70

Lantbruksstyrelsen

Dep.chefen

Personal
Handläggande personal............................
övrig personal.............................................
Anslag
Avlöningar till tjänstemän......................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig orga
nisation ................................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ................................................
Arvoden och särskilda ersättningar........
Arvoden till ortsombuden.......................
Ersättningar till sakkunniga m. m.........

524
828

—
+ 17

1 352

+ 17

—
—1

45 876 000 + 2 958 000 + 2 688 000

— +11 074 000 +11064 000
+
490 000
390 000
171 000

157 000 +
—
—
—

105 000
—
—
—
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Beräknad ändring
1969/70

1968/69

Lantbruksstyrelsen

Sjukvård m. m...........................................
75 000
Reseersättningar....................................... 7 340 000
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler..................................................
—
b) Bränsle, lyse, vatten..........................
55 000
c) Anskaffning av instrument och annan
fältutrustning......................................
100 000
d) Övriga expenser.................................. 2 410 000
Utrustning................................................. 1 000 000
Utbildningskurser för viss personal vid
lantbruksorganisationen......................
150 000
Kostnader i samband med projekteringsverksamheten........................................
300 000
Ersättning för tjänster sammanhängande
med kontakter mellan lantbruksnämn
derna och näringsutövarna..................
100 000
Kostnader för att insamla primärupp
gifter till fiskeristatistik beträffande
saltsjöfisket.............................................
50 000
Övriga utgifter..........................................
—
58 507 000

+
+

5 000
392 000

Dep.chefen

+
+

5 000
18 000

+ 3 730 000
+
15 000

+ 3 730 000
+
18 000

+
+

308 000
269 000

+
—

188 000
650 000

+

25 000
10 000

+

10 000
10 000

+

+ 18 943 000

+

+17 186 000

Lantbruksstyrelsen
1. Löne- och prisomräkning m. m. 17 541 000 kr., varav för lönekoslnadspålägg och lokalhyror 14 804 000 kr.
2. I samband med lantbruksnämndernas och hushållningssällskapens om
organisation förutsattes att vissa befattningshavare vid hushållningssäll
skap, som inte innehade personalförtecknad tjänst, borde efter prövning i det
enskilda fallet kunna få arvodestjänst vid lantbruksnämnd. Så har skett be
träffande tolv befattningshavare. Särskilda medel för att avlöna dessa be
fattningshavare har tidigare inte beräknats. Kostnaderna har hittills täckts
med medel avsedda för tillfällig personal m. m. Anslaget bör förstärkas med
ett belopp motsvarande arvodeskostnaderna för ifrågavarande personal
(+451 000 kr.).
3. Lantbruksstyrelsen beräknar att för nästa budgetår medel behövs för
en personalförstärkning vid nämnderna motsvarande sju assistenter, två
kanslister och åtta biträden (+570 000 kr.).
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4. Till lantbruksstyrelsens förfogande för att anskaffa kontorsinventarier
och annan utrustning till de nya lantbruksnämnderna har hittills ställts 3
milj. kr., varav för budgetåret 1967/68 2 milj. kr. och för innevarande bud
getår 1 milj. kr. Det föreligger emellertid ett behov att anskaffa ytterligare
för lantbruksnämnderna angelägen utrustning. Styrelsen anser att för bud
getåret 1969/70 ett belopp av 1 269 000 kr. bör anvisas för ändamålet.
Remissyttrande
Statskontoret tillstyrker att 649 000 kr. anvisas för att anskaffa kontors
inventarier och annan utrustning.
Departementschefen
Fritidsfiskeutredningen har i sitt betänkande Fritidsfisket (SOU 1968: 13)
lagt fram förslag om åtgärder för att främja fritidsfisket. Betänkandet har
remissbehandlats och bereds f. n. inom jordbruksdepartementet. Jag har
för avsikt att senare föreslå Kungl. Maj :t att förelägga 1969 års riksdag
proposition om främjande av fritidsfisket. Redan nu vill jag dock föreslå
att medel beräknas för viss personal för fritidsfiskefrågor.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
75 693 000 kr. Den vid utgången av innevarande budgetår kvarstående re
servationen under anslaget Utbildningskurser för viss personal vid lantbruksorganisationen bör föras över till budgetutjämningsfonden.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Lantbruksnämnderna för budgetåret 1969/70 an
visa ett förslagsanslag av 75 693 000 kr.

C 2. Kursverksamhet för jordbrukets rationalisering m. m.
1967/68 Utgift .......................................
1968/69 Anslag ....................................
1969/70 Förslag....................................

2 295 273
3 065 000
3 215 000

Anslaget används för att bestrida kostnader för kursverksamhet i syfte att
främja rationaliseringen inom jordbruket och trädgårdsnäringen samt den
yttre rationaliseringen inom skogsbruket.
Lantbruksstyr elsen
Av den föreslagna anslagsökningen med 200 000 kr. hänför sig 150 000 kr.
till höjda arvoden, lokalhyror, annonskostnader m. m. 50 000 kr. beräknas
för höjda ersättningar till kursdeltagare för att i huvudsak motsvara vad
arbetsmarknadsverket kan lämna. Traktamentsstipendierna bör sålunda
höjas från 8 till 10 kr. per deltagare och stipendierna för förlorad arbetstid
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från högst 12 till högst 20 kr. för deltagare utan försörjningsplikt mot fa
milj och från högst 20 till högst 30 kr. för deltagare med försörjningsplikt.
Här torde få anmälas att lantbruksstyrelsen på uppdrag av Kungl. Maj :t
inkommit med förslag beträffande den fortsatta dispositionen av vissa me
del som avsatts till främjande av lantbruksmötesverksamheten.

Nuvarande ordning. Lantbruksstyrelsen tillsatte år 1940 enligt
Kungl. Maj :ts bemyndigande statens hästexportberedning för att biträda
styrelsen med att utarbeta en plan för hästexporten under andra världs
kriget. I samband med exporten uppstod efter hand vinster vilka bered
ningen fonderade. 1951 års riksdag (prop. 162, JoU 28, rskr 329) beslutade
att av de då disponibla vinstmedlen på ca 5,4 milj. kr. skulle 1 milj. kr. tas
i anspråk för lantbruksmötesverksamheten. Kungl. Maj :t ställde den 23 maj
1952 ifrågavarande belopp till förfogande för Hushållningssällskapens för
bund att av förbundet avsättas till en särskild fond för stöd åt nämnda
verksamhet. Samtidigt meddelade Kungl. Maj :t närmare föreskrifter om
fondens förvaltning och användning. Enligt föreskrifterna skall fonden för
valtas av styrelsen för Hushållningssällskapens förbund och användas för
att anordna central utställningstjänst för lantbruksmötesverksamheten.
Såväl kapitalet som avkastningen får tas i anspråk för avsett ändamål men
kapitalet får inte utan särskilt medgivande av Kungl. Maj :t tas i anspråk
i sådan utsträckning att det går ner under 600 000 kr. Den 31 december
1967 uppgick fondens bokförda värde till ca 859 000 kr. Därutöver dispone
rar Hushållningssällskapens förbund för berörda ändamål ca 12 000 kr.,
som donerats särskilt till förbundet för demonstrations- och upplysningsmaterial.
Lantbruksstyrelsen. Ifrågavarande fondmedel bör enligt styrel
sen alltjämt disponeras så att jordbruket som helhet får nytta av dem.
Styrelsen framhåller att den förut bedrivna lantbruksmötesverksamheten
med bl. a. djur utställningar inte längre har samma betydelse som tidigare.
Den utställningsverksamhet som numera förekommer avser främst idéut
ställningar om utvecklingsvägar och nyheter inom jordbruket. Vidare har
under senare år vuxit fram behov av upplysning till producenter och kon
sumenter om jordbrukets förhållanden i fråga om rationaliseringsinsatser,
produktionsförutsättningar och produktutveckling. För dessa ändamål sak
nas medel. Däremot finns medel anvisade för information och upplysning
rörande statens direkta insatser inom jordbruket. Styrelsen föreslår att
fondmedlen får användas för bidrag till materialframställning och till an
litande av expertis för utställnings- och informationsverksamhet, som kom
mer jordbruket i dess helhet till godo. Medel från fonden bör kunna läm
nas till såväl organisationer och sammanslutningar som myndigheter och
institutioner på jordbrukets område. Som förutsättning härför bör enligt
styrelsen gälla att det är fråga om objektiv upplysningsverksamhet, som
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är till gagn för jordbruket, samt att anslag från riksstaten saknas för än
damålet. Förutom avkastningen bör högst 100 000 kr. av fondkapitalet år
ligen få tas i anspråk för berörda ändamål.
I fråga om fondens fortsatta förvaltning föreslår styrelsen, efter att ha
diskuterat olika alternativ, att statens lantbruksinformation bör besluta
om medelsanvändningen. Fonden bör förvaltas av statskontorets fondbyrå
i enlighet med föreskrifter som utfärdas av Kungl. Maj :t. Styrelsen fram
håller att om dispositionen av fonden förs över från Hushållningssällskapens
förbund är det lämpligt att förbundet alltjämt har hand om utlåning av
sådana befintliga fasta anläggningar som hittills anskaffats av fondmedel.
Remissyttranden. Vare sig statskontoret eller riksrevisionsverket
har någon erinran mot lantbruksstyrelsens förslag. Ämbetsverken förutsät
ter dock att de medel på ca 12 000 kr., som donerats till Hushållningssäll
skapens förbund i särskild ordning, inte berörs av en eventuell överföring
av fondkapitalet. Statskontoret framhåller att fondmedlen alltjämt bör dis
poneras enligt de principer, som framkom vid 1951 års riksdag. Vidare bör
utlåningsverksamheten av befintliga fasta utställningsanordningar, vilka
även i fortsättningen bör handhas av förbundet, göras helt självfinansieran
de. Hushållningssällskapens förbund delar lantbruksstyrelsens uppfattning
i fråga om fondmedlens fortsatta användning. Däremot anser förbundet att
det inte finns några skäl mot att förbundets styrelse även i fortsättningen
får ha hand om förvaltningen av fondmedlen. Vid handläggningen av ären
den, som berör dispositionen av fonden, bör till förbundsstyrelsen kunna
knytas företrädare för statens lantbruksinformation och andra berörda or
ganisationer. Förbundet anser vidare att fondkapitalet inte får minskas an
nat än då särskilda skäl föreligger härför.
Departementschefen
Utställningsverksamheten på jordbrukets område har som framgår av re
dogörelsen i det föregående numera annan karaktär än när de särskilda
medlen avsattes för lantbruksmötesverksamheten. Med hänsyn härtill kan
jag i huvudsak biträda lantbruksstyrelsens förslag beträffande den fortsatta
dispositionen av dessa medel. Fonden bör liksom f. n. få användas för utställningsändamål till gagn för jordbruket i dess helhet i den mån inte sär
skilda medel anvisas härför över riksstaten. I mån av behov bör högst 100 000
kr. per år få tas i anspråk av fondkapitalet. Som lantbruksstyrelsen före
slagit bör statens lantbruksinformation, som har till uppgift att bl. a. sam
ordna informations- och upplysningsverksamhet på jordbrukets område,
disponera berörda medel och statskontoret förvalta dem. Hushållningssäll
skapens förbund bör dock alltjämt ha hand om utlåningen av de fasta ut
ställningsanordningar, som anskaffats av fondmedel. Kungl. Maj :t bör få
meddela närmare föreskrifter i ämnet.
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Enligt min mening bör förevarande anslag höjas med 150000 kr. på grund
av inträffade kostnadsökningar.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
a) medge att de medel som avsatts till främjande av lantbruksmötesverksamheten får användas i överensstämmelse
med de grunder som förordats i det föregående
b) till Kursverksamhet för jordbrukets rationalisering
m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
3 215 000 kr.
C 3. Bidrag till jordbrukets rationalisering, m. m.
1967/68 Utgift ....................................
1968/69 Anslag....................................
1969/70 Förslag...................................

16 207 547
15 000 000
15 000 000

Från anslaget bestrids dels bidrag till yttre och inre rationalisering enligt
kungörelsen den 9 juni 1967 (nr 453) om statligt stöd till jordbrukets ra
tionalisering m. m., dels de bidrag till återbetalning av lån från jordbrukets
maskinlånefond, som utfästs före den 1 juli 1967. Därutöver används an
slaget för vissa speciella ändamål, som angetts i kungl. brev den 19 april
1968.
Bidragsram för yttre och inre rationalisering
Budgetår

1966/67 ...............................................
1967/68 ...............................................
1968/69 ...............................................

Ram

22 000 000
18 000 000
15 000 000

Beviljade
bidrag m. m.

21 695 000
15 967 000

Lantbruksstyr elsen
Styrelsen föreslår
1. att anslaget tas upp med 16 milj. kr. och att därav får tas i anspråk me
del för speciella ändamål i samma utsträckning som för innevarande budget
år,
2. att av bidragsramen på 15 milj. kr. får disponeras 10 milj. kr. för bi
drag till yttre rationalisering och 5 milj. kr. för bidrag till inre rationalise
ring med rätt för Kungl. Maj :t att jämka fördelningen,
3. att de år 1962 gjorda utfästelserna angående statligt ekonomiskt stöd
till vissa torrläggnings- och andra rationaliseringsåtgärder i bl. a. Kvismaredalen i Örebro län skall gälla om åtgärderna slutförts eller kan antas bli
slutförda senast den 31 december 1979.
Beträffande de olika yrkandena anför styrelsen i huvudsak följande mo
tivering.
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1. Styrelsen beräknar att för utbetalning av beviljade rationaliseringsbidrag och för övriga utgifIsändamål behövs 16 milj. kr. utöver de vinstmedel
som anslaget tillförs i samband med försäljning av jordfondsfastigheter.
2. Bl. a. i avvaktan på ytterligare erfarenheter av tillämpningen av nuva
rande bidragsbestämmelser räknar styrelsen med att ramarna för bidrag till
yttre och inre rationalisering kan hållas oförändrade.
3. Statligt ekonomiskt stöd till torrläggnings- och andra rationaliseringsåtgärder i Kvismaredalen, Mosjöbotten och Västra Mosjön i Örebro län får
lämnas bl. a. enligt av 1962 års riksdag givna grunder (prop. 196, JoU 35,
rskr 411). Enligt övergångsbestämmelserna till kungörelsen den 9 juni
1967 (nr 453) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering m. m.
gäller äldre bestämmelser i fråga om statsbidrag, om utfästelse om bi
draget gjorts före den 1 juli 1967 och den åtgärd bidraget avser slutförts el
ler kan antas bli slutförd senast den 31 december 1971. Med hänsyn till före
tagets stora omfattning och nuvarande planeringssituation bedömer styrel
sen att åtgärderna inte kan slutföras förrän Aid slutet av 1970-talet. Arbetet
med huvudavloppen beräknas kunna sättas igång under år 1969 och pågå
under ca fem år. För därpå följande fullföljdsåtgärder beräknas ytterligare
ca fem år.
Depar tern en ts chef en
Statens stöd till jordbrukets rationalisering utgår huvudsakligen i form
av kreditgarantier och bidragsgivningen begränsas i princip till att avse
åtgärder som har nära samband med strukturrationaliseringen. Jag vill er
inra om att all bidragsgivning till inre rationalisering i samband med sär
skild rationalisering fr. o m. budgetåret 1968/69 skall belasta anslaget Bi
drag till särskilda rationaliseringsåtgärder i Norrland, m. m. Liksom lantbruksstyrelsen anser jag att bidragsramarna bör tas upp med sammanlagt
15 milj. kr. (2). För utbetalningar från anslaget beräknar jag oförändrat 15
milj. kr. (1). Av anslaget bör få tas i anspråk medel för speciella ändamål i
samma utsträckning som under innevarande budgetår.
Jag biträder vidare lantbruksstyrelsens förslag om utsträckt tid för att
infria utfästelser om bidrag till torrläggnings- och rationaliseringsåtgärder
i Kvismaredalen, Mosjöbotten och Västra Mosjön i Örebro län.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
a) medge, att under budgetåret 1969/70 statsbidrag be
viljas till yttre rationalisering intill ett belopp av 10 000 000
kr. och till inre rationalisering intill ett belopp av 5 000 000
kr., med rätt för Kungl. Maj :t att jämka fördelningen mel
lan ändamålen
b) till Bidrag till jordbrukets rationalisering, m. m. för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 15 000 000
kr.
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C 4. Bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering m. m.
1967/68 Utgift.............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag...........

176 320
100 000
100 000

Reservation...........

516 561

Ur anslaget betalas ut statsbidrag enligt bestämmelserna i kungörelsen
den 19 april 1968 (nr 377) om statligt stöd till trädgårdsnäringens rationali
sering. Därutöver disponeras anslaget för bidrag till Svenska fruktfrämjan
det.
Lantbruksstyrelsen
Under budgetåret 1967/68 har 32 trädgårdsföretag beviljats bidrag med
sammanlagt 191 070 kr. Behovet av medel för bidrag till trädgårdsrationalisering beräknas till högst 200 000 kr. Vidare förutsätts att bidrag till Svens
ka fruktfrämjandet lämnas med 50 000 kr. Med hänsyn till reservationen bör
anslaget föras upp med oförändrat belopp av 100 000 kr.
Departem en tschefen
Jag biträder lantbruksstyrelsens förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att till Bidrag till trädgårdsnäringens rationaliseringm.m.
för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av
100 000 kr.
C 5. Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti
1967/68 Utgift .........................................
1968/69 Anslag ........................................
1969/70 Förslag ....................................

123 193
500 000
500 000

Från anslaget bestrids utgifter för att täcka förluster på grund av statlig
garanti för lån till jordbrukets yttre och inre rationalisering, förvärv och
drift av jordbruk, maskinhållning inom jordbruket, uppförande av lagerhus
m. m. för jordbruksändamål, trädgårdsnäringens rationalisering m. m. samt
inköp av avelshästar och ridhästar.
Lantbruksstyrelsen
A. Anslag m. m.
Styrelsen föreslår att anslaget tas upp med oförändrat 500 000 kr. Trots
att kreditgarantigivningen ökat betydligt under senare år anser styrelsen att
det med hänsyn till belastningen inte finns anledning till ändring av ansla
get.
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B. Kreditgarantiramar
Ändamål

1966/67
fast
ställd
ram

1968/ Beräknad
69
ändr. 1969/70

1967/68

utvid- be
fast
gad
vilj.
ställd
ram
garan ram
ti

jäm
kad 0.
utvid
gad
ram

be
fast
vilj.
ställd
garan ram
ti

Lant- Dep.
bruks- chefen
styrelsen

milj. kr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Yttre rationalisering ..
Inre rationalisering ....
Jordförvärvslån ..........
Driftslån ......................
Maskinlån......................
Lagerhus m. m...............
Trädgårdsnäringens rationalisering m. m..........
S. Inköp av avelshästar och
ridhästar ......................
Summa

65,5
66,0
39,0
31,0
2,5
4,0

65,1
65,5
38,9
30,9
2,2
4,0

80,0
70,0
45,0
35,0
7,0
4,0

+20
+ 30
+ 15
+ 15
—
—

+ 10
+ 20
+ 10
+ 10
—

4,0

65,0
50,0
37,0
30,0
7,0
4,0

6,0

5,2

7,0

7,0

4,6

9,0

—

—

0,5
157,5

0,1
153,5

0,5
200,5

0,5
215,5

0,1
211,3

0,5
250,5

—
+ 80

—
+ 50

45,0
38,0
30,0
20,0

52,0
45,0
30,0
20,0

52,0
45,0
28,8
18,4

4,0

4,0

6,0
0,5
143,5

—

1—4. Ramarna för lån till yttre och inre rationalisering, jordförvärvslån
och driftslån har under budgetåret 1967/68 utnyttjats i det närmaste helt.
De föreslagna ökningarna behövs för att möta den ökade efterfrågan på låne
garantier som följer av en väntad fortsatt stegrad takt i jordbrukets ratio
nalisering. Ramen för lån till inre rationalisering uppgick för budgetåret
1967/68 efter utvidgning till 66 milj. kr. Den fastställda ramen för 1968/69
är 70 milj. kr. De ändrade bestämmelserna för garantier för jordförvärvs
lån och driftslån har medfört att i genomsnitt större garantibelopp beviljats.
Därmed har uppkommit ett behov av väsentligt ökade ramar.
5. Den relativt sett ringa efterfrågan på garantier för maskinlån under
1967/68 torde delvis hänga samman med att det statliga stödet för gemen
sam maskinhållning lagts om från den 1 juli 1967. Styrelsen föreslår i av
vaktan på ytterligare erfarenheter en oförändrad ram om 7 milj. kr.
6. Ramen på 4 milj. kr. till kreditgaranti för lån till lagerhus m. m. för
budgetåret 1967/68 har utnyttjats helt. Behovet av statlig lånegaranti under
budgetåret 1969/70 beräknas överstiga 10 milj. kr. Med hänsyn bl. a. till att
en viss del av kreditbehovet torde kunna tillgodoses av kreditinstitut utan
anspråk på statlig garanti, begränsar styrelsen sitt förslag till oförändrad
ram på 4 milj. kr.
7. Fr. o. m. innevarande budgetår gäller delvis nya bestämmelser i fråga
om statligt ekonomiskt stöd till trädgårdsnäringens rationalisering. I avvak
tan på närmare erfarenhet av tillämpningen av de nya bestämmelserna före
slår styrelsen att garantiramen för lån till trädgårdsnäringens rationalise
ring m. m. behålls oförändrad, 9 milj. kr.
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8. Ramen för kreditgarantier för lån för inköp av avelshästar och ridhäs
tar behöver inte ändras. Liksom hittills bör den få fördelas på avsedda än
damål enligt styrelsens beslut.
I detta sammanhang bör anmälas en av lantbruksstyrelsen i samråd med
bostadsstyrelsen gjord undersökning av egnahem slåneverksamheten.
Lantbruksstyrelsen fick den 12 maj 1967 i uppdrag att i samråd med
bostadsstyrelsen undersöka lokaliseringen och den nuvarande användning
en av de fastigheter vars innehavare alltjämt åtnjuter lån ur egnahemslånefonden samt att inkomma med de förslag till ändrade räntebestämmelser
för lånen och därmed sammanhängande frågor som undersökningens resul
tat kunde föranleda till.
Historik och nuvarande förhållanden. Egnahemslånefonden inrättades år 1904 och avvecklades år 1948. Fonden tillkom för att
genom egnahemslån bereda mindre bemedlade arbetare tillfälle att på lands
bygden förvärva eget hem. Lån lämnades till förvärv av jordbrukslägenheter eller, där bostaden var det väsentliga, bostadslägenheter. För att under
lätta lånens återbetalning delades dessa i två delar, en amorteringsdel och
en stående del. På grund av de ändrade förhållandena i samhället under de
följande årtiondena beslöt 1939 års riksdag om viss ändrad inriktning för
egnahemslåneverksamheten. Den fortsatta verksamheten borde inte inriktas
på vare sig att tillföra jordbruksnäringen en ökad befolkning eller att främ
ja en stegring av jordbruksproduktionen genom jordbruksnybildning. Lån
givningen borde inriktas på dels förvärv av bostadsegnahem och stödjord
bruk samt förstärkning av ofullständiga jordbruk, dels förvärv av jordbruk
av sådan storlek, som utan nämnvärt anlitande av lejd arbetskraft kunde
brukas av innehavaren och hans familj och ge denna full bärgning därav.
Egnahemslånen lämnades ut av hushållningssällskap, kommuner, aktie
bolag och ekonomiska föreningar (låneförmedlare), vilka för ändamålet fick
egnahemsstatslån från egnahcmslånefonden. Efter den 30 juni 1940 övertog
egnahemsnämnderna hushållningssällskapens uppgifter i dessa avseenden.
Lånebeloppet uppgick i fråga om jordbrukslägenhet ursprungligen till minst
hälften och högst fem sjättedelar av köpeskillingen eller av låneförinedlaren godkänt värde på fastigheten och i fråga om bostadslägenhet till minst
hälften och högst tre fjärdedelar av nämnda värde. Halva lånet var från
början stående. Fr. o. m. år 1920 utgjorde den stående delen 60 % av det
fastighetsvärde som låg till grund för lånet. För bostadslån beviljade efter
utgången av juni 1940 utgjorde den stående delen dock 50 % av fastighets
värdet. Den stående delen kan i regel inte sägas upp till betalning förrän
amorteringsdelen bort slutbetalas. Vid eventuell uppsägning har låntagaren
sex månaders uppsägningstid. Låntagare kan få behålla lånet tills vidare,
om det skulle vara svårt för honom att på godtagbara villkor få ett mot den
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stående delen svarande lån hos annan långivare. Räntan på egnahemslånen
har reglerats genom ett flertal författningar. På lån som beviljats före år
1920 fastställdes räntan till 3,6 %. För lån beviljade efter 1919 men före
den 1 juli 1940 fastställdes räntan ursprungligen till 4,75 % men ändrades
vid ett flertal tillfällen. Därefter har räntan fastställts till 3,6 %.
Bestämmelserna rörande egnahemslåneverksamlieten återfinns i bl. a.
kungörelsen den 7 juni 1940 (nr 589) angående den statliga egnahemsverksamheten (ändrad senast 1946: 237). Bestämmelserna om räntan på vissa
äldre egnahemslån återfinns i kungörelsen den 7 juni 1940 (nr 596) om
nedsättning av räntan på vissa äldre lån från egnahemslånefonden (ändrad
senast 1968:324).
Lantbruksstyrelsen. Den 1 juli 1967 kvarstod 15 194 lån, varav
5 517 utgjorde bostadslån och 9 677 lån till jordbruksegnahem. Den sam
manlagda lånesumman uppgick till 75,6 milj. kr. Härav utgjorde den ståen
de delen 65,8 milj. kr. motsvarande ca 4 300 kr. per lån.
Styrelsens undersökning visar att de fastigheter, vars innehavare har
kvarstående lån under egnahemslånefonden, är förhållandevis jämnt fördela
de över landet. Så gott som alla bostadslägenheter med bostadslån ligger
inom eller i närheten av tätorter. Mer än 90 % av låntagarna bor permanent
på fastigheterna. Jordbrukslägenheterna synes i stor utsträckning ha en
belägenhet som försvårat eller omöjliggjort för låntagarna att bilda brukningsenheter med ändamålsenlig storlek och ägoanordning. Den vid egnahemsreformen år 1940 avsedda rationaliseringen av mindre jordbruk har ej
kunnat fullföljas. De stödjordbruk, vars ägare beviljats egnahemslån till
förvärvet, torde också i förhållandevis många fall varit otillfredsställande
belägna med hänsyn till kravet på stadigvarande arbetstillgång inom orten.
Resultatet av undersökningen rörande jordbrukslägenheterna liknar i åt
skilliga avseenden resultatet av undersökningen om arbetarsmåbruksverksamheten. Genom beslut av 1967 års riksdag (prop. 95, Joll 25, rskr 280)
har den stående delen av arbetarsmåbrukslånen eftergetts. övervägande skäl
talar enligt lantbruksstyrelsen för att eftergift i viss omfattning även med
ges beträffande den stående delen av lån från egnahemslånefonden. Styrel
sen föreslår att den stående delen av egnahemslånen — dock högst 4 000 kr.
per lån — efterges generellt. Förslaget innebär att sammanlagt högst 35,9
milj. kr. skulle efterges.
Vad gäller räntan på stående delar för egnahemslån som beviljats efter
år 1919 men före den 1 juli 1940 har denna hittills fastställts till 3,6 % för
ett eller två år i taget. Räntan för lån som lämnats ut efter den 30 juni 1940
har, som tidigare påpekats, en gång för alla bestämts till 3,6 %. Det är
därför enligt styrelsens mening knappast skäligt att nu införa högre ränta
för de äldre lånen. Styrelsen föreslår därför att den årliga räntan på ståen
de delen av lån från egnahemslånefonden som beviljats efter år 1919 men
före den 1 juli 1940 skall fr. o. m. år 1969 fastställas till 3,6 % under förut
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sättning alt, om lånet utgör statslån till låneförmedlare, denne medger inne
havaren av egnahemslån från statslånet samma nedsättning av räntan.
Remissyttranden. Yttranden har avgetts av riksrevisionsverket,
länsstyrelserna i Kristianstads, Älvsborgs, Värmlands och Norrbottens län,
fullmäktige i riksbanken, Riksförbundet Landsbygdens folk (RLF) och
Svenska kommunförbundet. Ingen av remissinstanserna har någon erinran
mot lantbruksstyrelsens förslag om nedsättning av räntan. Förslaget om viss
eftergift av den stående delen av egnahemslånen har i allmänhet inte heller
föranlett någon erinran. Fullmäktige i riksbanken avstyrker emellertid för
slaget om eftergift. Fullmäktige framhåller bl. a. att en avskrivning av ifrå
gavarande lånedelar skulle gynna den grupp småbrukare, som tidigare varit
särskilt gynnad genom egnahemslånens låga ränta. Denna grupp skulle få
den ytterligare förmånen i förhållande till övriga jordbrukargrupper att
inte behöva betala tillbaka det lånade kapitalet. Fullmäktige pekar också
på att åtskilliga låntagare redan slutbetalat amorteringsdelen och på riks
bankens uppmaning löst de stående delarna av sina lån. Under år 1967 och
fram till början av november 1968 löstes sålunda sammanlagt ca 4 260 lån
i riksbanken.
Departementschefen
Enligt riktlinjerna för den nya jordbrukspolitiken skall stödet till jord
brukets rationalisering lämnas främst i form av kreditgarantier. Jag föror
dar för nästa budgetår att garantier får beviljas för lån till yttre och inre
rationalisering med vardera 90 milj. kr., för jordförvärvslån med 55 milj.
kr. och för driftslån med 45 milj. kr. Garantiramarna för maskinlån, för
lån till lagerhus m. m., för lån till trädgårdsnäringens rationalisering och
för lån till inköp av avelshästar och ridhästar bör vara oförändrat 7 milj.
kr., 4 milj. kr., 9 milj. kr. respektive 500 000 kr. Anslaget bör för nästa
budgetår tas upp med oförändrat 500 000 kr.
Räntan på stående delen av lån från egnahemslånefonden, som beviljats
efter år 1919 men före den 1 juli 1940, bör enligt min mening vara densam
ma som för lån som beviljats före respektive efter denna tidsperiod. Jag
biträder därför lantbruksstyrelsens förslag att räntan på dessa stående delar
permanent sätts till 3,6 %. Likaså bör räntan på köpeskilling för sådan
jordbrukslägenhct eller byggnad på åbolägenhet, som år 1920 eller senare
sålts från kronoegendom, permanent sättas till 3,6 % i den mån köpe
skillingen förräntas efter samma grunder som gällt eller gäller för den stå
ende delen av egnahemslån för jordbrukslägenhet som beviljats före den
1 juli 1940. Beträffande lantbruksstyrelsens förslag i övrigt i fråga om lån
från egnahemslånefonden är jag f. n. inte beredd föreslå någon åtgärd.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
a) medge att den årliga räntan på den stående delen av
lån från egnahemslånefonden, som beviljats efter år 1919
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men före den 1 juli 1940 fr. o. m. år 1969 får utgå efter
3,6 %
b) medge att ränta på köpeskilling för sådan jordbrukslägenhet eller byggnad på åbolägenhet som år 1920 eller
senare sålts från kronoegendom får, i den mån köpeskil
lingen förräntas efter enahanda grunder som gällt eller gäl
ler för den stående delen av före den 1 juli 1940 beviljat
egnahemslån för jordbrukslägenhet, fr. o. m. år 1969 utgå
efter 3,6 %
c) medge att för budgetåret 1969/70 statlig kreditgaran
ti får lämnas för lån till yttre rationalisering med 90 000 000
kr., för lån till inre rationalisering med 90 000 000 kr., för
jordförvärvslån med 55 000 000 kr., för driftslån med
45 000 000 kr., för maskinlån med 7 000 000 kr., för lån för
uppförande av lagerhus för jordbruksändamål m. m. med
4 000 000 kr., för lån till trädgårdsnäringens rationalise
ring m. m. med 9 000 000 kr. samt för lån till inköp av avelshästar och ridhästar med 500 000 kr., med rätt för Kungl.
Maj :t att jämka fördelningen mellan de fem förstnämnda
ändamålen
d) till Täckande av förluster på grund av statlig kredit
garanti för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
500 000 kr.

C 6. Bidrag till särskilda rationaliseringsåtgärder i Norrland, m. m.
1967/68 Utgift ....................................
1968/69 Anslag ...................................
1969/70 Förslag...................................

5 824 578
15 000 000
15 000 000

Från anslaget utbetalas bidrag till särskild rationalisering inom norrlandslänen, Kopparbergs och Värmlands län samt inom den del av Älvsborgs län
som omfattar landskapet Dalsland enligt kungörelsen den 9 juni 1967 (nr
453) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering m. m. Anslaget dispone
ras vidare för vissa produktionsbefrämj ande åtgärder i Norrland.
Bidragsram för särskild rationalisering
Budgetår

1968/69 .................................................
1 Realförstärkning med ca 2 milj. kr.

Ram

U5 200 000
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Lantbruksstyrelsen
Styrelsen föreslår
1. att anslaget tas upp med 15 milj. kr.,
2. att av anslaget får disponeras 150 000 kr. för produktionsbefrämjande
åtgärder i Norrland efter beslut av Kungl. Maj :t i varje särskilt fall,
3. att den ram, inom vilken bidrag till särskild rationalisering får beviljas,
fastställs till 18 milj. kr.
Som motiv för yrkandena anför styrelsen bl. a. följande.
1. Eftersom viss eftersläpning i utbetalningen av beviljade statsbidrag fö
rekommer kan anslaget föras upp med oförändrat 15 milj. kr.
2. Behovet av medel för att bestrida kostnader för mera tillfälliga insatser
på olika områden inom det norrländska jordbruket kvarstår.
3. Mot bakgrunden av de goda erfarenheterna av denna verksamhet och
det av lantbruksnämnderna redovisade ökade behovet av bidrag synes det
styrelsen angeläget att resurserna ytterligare förstärks. Ramen för bidrag till
särskild rationalisering bör därför tas upp med 18 milj. kr. för budgetåret
1969/70.
I gemensam skrivelse har lantbruksstyrelsen, lantmäteristyrelsen och
skogsstyrelsen lämnat redogörelse för verksamheten med särskild rationali
sering av jordbruket i Älvsborgs, Värmlands och Kopparbergs län samt inom
norrlandslänen. Redogörelsen omfattar tiden den 1 juli 1967—den 30 juni
1968.
Sammanlagt har t. o. m. den 30 juni 1968 godkänts 138 områden med 385
brukningsenheter.
Lantbruksstyrelsen har efter samråd med lantmäteristyrelsen och skogs
styrelsen under budgetåret 1967/68 godkänt tio områden för särskilda rationaliseringsinsatser varigenom tillkommit elva brukningsenheter. Vidare
har godkänts utvidgning av ett tidigare godkänt område. Den genomsnittliga
åkerarealen vid de brukningsenheter som under budgetåret fått arealtillskott
har ökats från 21 till 29 ha och skogsmarksarealen från 80 till 108 ha. Lant
bruksnämndernas rationaliseringsreserv i anslutning till områdena uppgick
den 30 juni 1968 till 3 363 ha åker och 22 133 ha skogsmark.
Till inre rationalisering har sedan starten av den särskilda rationalisering
en budgetåret 1960/61 beviljats statsbidrag med sammanlagt 26 370 000 kr.
Huvuddelen av bidragen avser investeringar i ekonomibyggnader. Hittills
har 189 färdigställts, 90 påbörjats och 14 projekterats.
D epartem en tschefen
Som jag framhållit under anslaget Bidrag till jordbrukets rationalisering,
m. m. belastar all bidragsgivning till inre rationalisering i samband med
särskild rationalisering numera förevarande anslag.
Erfarenheterna av verksamheten med särskild rationalisering är goda.
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Under innevarande budgetår får bidrag beviljas till denna verksamhet med
15,2 milj. kr. På grund av det ökade medelsbehovet beräknar jag att bidragsramen för nästa budgetår behöver höjas med 1,8 milj. kr. till 17 milj. kr.
Med hänsyn till eftersläpningen vid utbetalningarna av beviljade bidrag be
räknar jag anslagsbehovet för nästa budgetår till 15 milj. kr. Jag har då be
räknat 150 000 kr. för produktionsbefrämjande åtgärder i Norrland.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att
a) medge att under budgetåret 1969/70 statsbidrag be
viljas till särskild rationalisering intill ett belopp av
17 000 000 kr.
b) till Bidrag till särskilda rationaliseringsåtgärder i
Norrland, m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslags
anslag av 15 000 000 kr.

C 7. Odlings- och byggnadshjälp åt innehavare av vissa kronolägenheter
m. m.
1967/68 Utgift .......................................
1968/69 Anslag ....................................
1969/70 Förslag....................................

1 105 271
1 620 000
1 600 000

Anslaget används i huvudsak för bidrag till investeringar i byggnader och
andra fasta anläggningar på bestående kronolägenheter, till avträdes- och
flyttningsersättningar åt innehavare av kronolägenheter samt för att be
strida vissa andra utgifter i fråga om sådana lägenheter.
Lantbruksstgrelsen
Styrelsen beräknar att det sammanlagda medelsbehovet för statsbidrag
och ersättningar för budgetåren 1968/69 och 1969/70 är 1 373 000 kr. In
komsterna beräknas för samma period till 158 000 kr. För innevarande bud
getår har för ändamålet anvisats 620 000 kr. Ramen för budgetåret 1969/70
bör fastställas till 600 000 kr.
Styrelsen stryker under att det av främst sociala skäl är angeläget att här
avsedda investeringar i byggnader m. m. kommer till stånd.
Domänstyrelsen
Styrelsen planerar en årlig nedläggning av omkring 100 kronolägenheter.
Medelsbehovet för budgetåret 1969/70 beräknas uppgå till oförändrat 1 milj.
kr., varav 750 000 kr. för avträdesersättningar och flyttningsbidrag, 180 000
kr. för byggnadshjälp och virke, 20 000 kr. för skatter och 50 000 kr. för öv
riga åtgärder.
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Departementschefen
Anslaget bör i enlighet med ämbetsverkens förslag minskas med 20 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Odlings- och bgggnadshjälp åt innehavare av vissa
kronolägenheter m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett för
slagsanslag av 1 600 000 kr.
C 8. Befrämjande av husdjursaveln m. m.
1967/68 Utgift...........
1968/69 Anslag.........
1969/70 Förslag ....

1 110 079
1 418 000
1 300 000

Reservation ___

1 135 555

Från anslaget bestrids bidrag till avelsföreningar och liknande organisa
tioner. Vidare utgår från anslaget stöd åt hästaveln. Sistnämnda stöd kon
centreras i huvudsak till hästpremiering, hingsthållningsbidrag och bidrag
till vissa andra kvalitetsbefrämjande åtgärder enligt beslut av 1966 års riks
dag. Från anslaget utgår också bidrag till befrämjande av mjölkavkastningskontroll.
Beräknad ändring
1968/69

1969/70

Lantbruksstyrelsen

1. Bidrag till avelsföreningar och liknan
de organisationer.................................
2. Stöd åt hästaveln................................
3. Befrämjande av mjölkavkastningskontroll.................................................

Dep.chefen

183 000
935 000

-f 37 500
—

—
— 118 000

300 000

—

—

1 418 000
+ 37 500 —118 000
Lantbruksstyrelsen
1. Anslagsposten är avsedd för bidrag till avelsföreningarna för nötbo
skap, får, svin, fjäderfä och kaniner för av dem bedriven rådgivnings- och
upplysningsverksamhet, ägnad att främja och påskynda rationaliseringen av
animalieproduktionen, samt till nämnden för avkommeundersökning av tju
rar. Den begärda ökningen avser en höjning av bidragen till Svenska fåravelsföreningen (-)- 10 000 kr.), Svenska svinavelsföreningen (+ 16 500 kr.)
och nämnden för avkommeundersökning av tjurar (+ 11 000 kr.).
3. Enligt beslut av 1968 års riksdag har för budgetåret 1968/69 ställts
300 000 kr. till lantbruksstyrelsens förfogande för att försöksvis användas
för att stimulera till ökad anslutning till kontrollen och andra åtgärder
ägnade att främja en rationell mjölkproduktion. I avvaktan på erfarenheter
av denna försöksverksamhet föreslår styrelsen att anslagsposten tas upp med
oförändrat 300 000 kr.
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Här torde få anmälas en framställning av Östergötlands läns hushållnings
sällskap om dispositionen av vissa hästexport medel.
Under första världskriget meddelade Kungl. Maj:t förbud mot försäljning
till utlandet av hästar men medgav i särskilda fall tillstånd till sådan utför
sel. Vid försäljningarna, som skedde från bl. a. Östergötlands län, med
verkade hushållningssällskapen. Kungl. Maj :t meddelade vissa föreskrifter
angående försäljningarna. Bl. a. skulle en del av försäljningssumman be
hållas av sällskapet och användas i första hand för att täcka vissa kostna
der i samband med försäljningen och i andra hand för att avsättas till en
fond för främjande av hästaveln inom sällskapets område eller tillföras be
fintlig sådan fond. Enligt Kungl. Maj:ts beslut den 9 maj 1917 skall föreva
rande hushållningssällskaps förvaltningsutskott få använda fondmedlen —
efter beslut av Kungl. Maj:t på förvaltningsutskottets framställning — även
för annat för lanthushållningen gagneligt ändamål. Fonden uppgår f. n. till
298 400 kr. men har endast i mindre omfattning kunnat utnyttjas för att
främja hästaveln. Sällskapet har därför begärt att få använda avkastningen
av fonden även för annat ändamål som kan gagna jordbruket.
Lantbruksstyrelsen har inte något att erinra mot att avkastningen, i den
mån den inte behöver tas i anspråk för hästavelns främjande, får användas
såsom hushållningssällskapet föreslagit. Styrelsen framhåller vidare att säll
skapet enligt sina stadgar inte får la upp arbetsuppgift som berör lantbruks
nämndens verksamhet utan föregående överenskommelse med styrelsen el
ler, efter styrelsens bemyndigande, med nämnden. Enligt styrelsens mening
bör denna bestämmelse tillämpas på användningen av berörda fondmedel,
om dessa skulle komma att få användas för annat ändamål än för främ
jande av hästaveln. Statskontoret delar lantbruksstyrelsens uppfattning. Ös
tergötlands läns hästavelsförening begär däremot att hushållningssällska
pets framställning skall lämnas utan bifall.
Departementschefen
Medelsbehovet för stöd åt hästaveln beräknar jag minska med 45 000 kr.
på grund av minskat behov av medel för hingsthållningsbidrag. På grund
av reservationen under anslaget bör mellertid detta kunna minska med yt
terligare 73 000 kr. till 1,3 milj. kr.
Vad gäller användningen av vissa hästexportmedel vill jag erinra om att
Kungl. Maj :t beträffande alla hushållningssällskap meddelat beslut om in
rättande av fonder av sådana medel. Med hänsyn till 1967 års riksdags be
slut angående de nya lantbruksnämndernas organisation, m. m. (prop. 74,
JoU 18, rskr 214) synes det lämpligt att Kungl. Maj :t bemyndigar lant
bruksstyrelsen att med beaktande av nämnda riksdagsbeslut i mån av be
hov meddela bestämmelser om användningen av dessa liästavelsfonder för
andra ändamål till gagn för jordbruket. Om inte riksdagen har något att er
inra häremot avser jag senare föreslå Kungl. Maj :t en sådan delegering.
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Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
a) godkänna vad jag i det föregående förordat i fråga om
användningen av vissa hästexportmedel
b) att till Befrämjande av husdjursaveln m. m. för budget
året 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 1 300 000 kr.
C 9. Statens hingstdepå och stuteri
1967/68 Utgift .......................................
1968/69 Anslag ....................................
1969/70 Förslag....................................

M 026 952
H 037 000
1 382 000

1 Anslagen Statens hingstdepå och stuteri: Avlöningar och Statens hingstdepå och stuteri:
Omkostnader.

Verksamheten vid statens hingstdepå och stuteri avser främst att tillgo
dose halvblodsavelns behov av goda beskällare. Rekryteringen av hingstarna
sker dels från stuteriet och dels genom inköp av hingstföl.
Beräknad ändring
1968/69

1969/70

Lantbruksstyrelsen

Personal
Handläggande personal............................
Övrig personal..........................................
Anslag
Avlöningar till tjänstemän......................
Lönekostnadspålägg
Beräknat belopp för befintlig organisation....................................................
Särskilda löneförmåner............................
Sjukvård m. m...........................................
Reseersättningar.......................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler..................................................
b) Ersättning till domänverkets fond för
upplåten mark....................................
c) Bränsle, lyse, vatten..........................
d) Övriga expenser..................................
Häst- och fölinköp....................................
Övriga utgifter
a) Beklädnad............................................
b) Furage..................................................
2

Dep.chefen

2
23
25

—

—

699 000

+ 31 000

+ 31000

—

+ 168 000

+ 168 000

—

—

—

—

+ 145 000

+ 145 000

+ 26 000
500
+
500

+ 26 000
—
500
+
500
—

2 000
1 000
15 000

—

—
20 000
7 000
40 000
6 000
120 000

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 11

—

—

—

— 20 000

— 20 000
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Beräknad ändring
1967/68

1969/70

Lantbruksstyrelsen

c) Lantbeskällares underhåll................
d) Inventariers underhåll.....................
e) Jordbruket ........................................
f) Hästsjukvård....................................
g) Utskylder och utgifter i övrigt........

79 000
12 000
20 000
3 000
13 000
1 037 000

Dep.chefen

—

4 000

+

5 000
—
6 000

—

+

5 000

—

6 000

—

—

+ 349 000

—

+ 345 000

Lantbruksstijr elsen
Löneomräkning m. in. 370 000 kr., varav för lönekostnadspålägg, lokal
hyror och ersättning till domänverkets fond för upplåten mark 339 000 kr.
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att till Statens hingstdepå och stuteri för budgetåret 1969/
70 anvisa ett förslagsanslag av 1 382 000 kr.
C 10. Särskilt stöd åt biskötseln och fröodlingen
1967/68 Utgift ...............
1968/69 Anslag.............
1969/70 Förslag ...........

87 170
96 000
96 000

Reservation.............

30 588

Från anslaget bestrids kostnader dels för åtgärder till främjande av bi
skötseln, dels för statsbidrag till Sveriges fröodlareförbund.
Beräknad ändring
1968/69

1969/70

Lantbruksstyrelsen

1. Främjande av biskötseln...................... 81 000
2. Bidrag till Sveriges fröodlareförbund .. 15 000

—
—

Dep.chefen

—
—

96 000
—
—
Lantbruks styr elsen
1. Sveriges biodlares riksförbund begär oförändrat bidrag för budgetåret
1969/70. Styrelsen föreslår ett oförändrat bidrag. Ej heller för övriga åtgär
der för att främja biskötseln anser styrelsen att det behövs ökad anslagsgivning.
2. Sveriges fröodlareförbund har anhållit om statsbidrag för budgetåret
1969/70 med 30 000 (-)- 15 000) kr. Yrkandet motiveras med kostnadsök
ningar genom höjda arbetslöner m. m. i samband med ett intensifierat upp
lysningsarbete på utsädesområdet och vissa undersökningar. Lantbruksstyrelsen föreslår att bidrag utgår med oförändrat 15 000 kr.

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 11: Jordbruksdepartementet

35

Departementschefen
Jag biträder lantbruksstyrelsens förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Särskilt stöd åt biskötseln och fröodlingen för bud
getåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 96 000 kr.

C 11. Bidrag till Svensk matpotatiskontroll
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag...........

100 000
100 000
110 000

Reservation ...............

—

Från anslaget bestrids kostnader för Svensk matpotatiskontrolls (SMAK)
verksamhet. SMAK har till uppgift att genom olika åtgärder verka för att
inom landet saluförd matpotatis är av fullgod beskaffenhet. SMAK står un
der ledning av en styrelse, i vilken bl. a. konsumenterna, odlarna och han
deln är företrädda.
Av anslaget för innevarande budgetår är 15 000 kr. avsedda för SMAK:s
allmänna verksamhet och 85 000 kr. för upplysningsverksamhet. SMAK har
utöver anslaget fått 150 000 kr. av införselavgiftsmedel.
Lantbruksstgr elsen
I sin upplysningsverksamhet under budgetåret 1969/70 kommer SMAK
att ägna fortsatt uppmärksamhet bl. a. åt storhushållens inköp av potatis.
Med hänsyn till att kostnaderna för löner, resor, trycksaker och annat ma
terial har stigit och kan väntas stiga ytterligare har SMAK hemställt att bi
draget för budgetåret 1969/70 räknas upp med 10 000 kr. vilket lantbruksstyrelsen tillstyrker. Styrelsen förutsätter att SMAK liksom hittills skall an
visas bidrag av införselavgiftsmedel.
D epartem en t schefen
Jag biträder lantbruksstyrelsens förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Bidrag till Svensk matpotatiskontroll för budget
året 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 110 000 kr.
C 12. Restitution av bensinskatt till trädgårdsnäringen
1967/68 Utgift ........................................
1968/69 Anslag ........................................
1969/70 Förslag ....................................

288 575
400 000
400 000

Anslaget avser kollektiv återbäring av skatt på bensin, som förbrukas till
jordfräsar inom yrkesmässig trädgårdsodling.
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Viss del av anslaget disponeras av Kungl. Maj :t för bidrag till Svenska
grönsaksfrämjandet. I övrigt disponeras anslaget av lantbruksstyrelsen i
samråd med av Kungl. Maj :t utsedda representanter för trädgårdsnäringen
för bidrag till vissa för trädgårdsnäringen allmännyttiga ändamål. Medel
som inte betalas ut som bidrag förs vid utgången av följande budgetår över
till trädgårdsnäringens bensinskattefond, som förvaltas av statskontoret.
Fonden får disponeras för samma ändamål som anslaget.
Lantbruksstyrelsen
Anslaget bör föras upp med 400 000 kr. Under budgetåret 1967/68 har
Kungl. Maj :t disponerat 150 000 kr. och lantbruksstyrelsen 368 705 kr. för
bidrag. Medelstillgången vid utgången av budgetåret uppgick till 1 019 187
kr. Därav utgjorde 442 235 kr. beviljade men ej utbetalade bidrag.
Departementschefen
Jag förordar att Svenska grönsaksfrämjandet under budgetåret 1969/70
skall få disponera restituerade bensinskattemedel i samma utsträckning
som under innevarande budgetår.
Som lantbruksstyrelsen föreslagit bör anslaget föras upp med 400 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Restitution av bensinskatt till trädgårdsnäringen
för budgetåret 1969/70 anvisa ett anslag av 400 000 kr. att
avräknas mot automobilskattemedlen.
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D. Jordbruksprisreglering m. m. samt särskilt stöd åt vissa jordbruk
D 1. Statens jordbruksnämnd
Det är min avsikt att senare föreslå Kungl. Maj :t att för riksdagen lägga
fram särskild proposition angående reglering av priserna på jordbrukets
produkter, m. m. I propositionen avses komma att behandlas även vissa
frågor angående statens jordbruksnämnds organisation, beredskapslagringen och skördeskadeskyddet.
Med hänvisning härtill hemställer jag, att Kungl. Maj :t föreslår riks
dagen
att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, till Statens
jordbruksnämnd för budgetåret 1969/70 beräkna ett för
slagsanslag av 8 000 000 kr.

D 2. Prisreglerande åtgärder på jordbrukets område
Med hänvisning till vad jag anfört under punkten D 1 hemställer jag, att
Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, till Pris
reglerande åtgärder på jordbrukets område för budgetåret
1969/70 beräkna ett förslagsanslag av 98 000 000 kr.

D 3. Kostnader för beredskapslagring av livsmedel och fodermedel m. m.
Med hänvisning till vad jag anfört under punkten D 1 hemställer jag, att
Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, till Kost
nader för beredskapslagring av livsmedel och fodermedel
m. m. för budgetåret 1969/70 beräkna ett förslagsanslag av
24 000 000 kr.

D 4. Särskilt stöd åt det mindre jordbruket
1967/68 Utgift ....................................
1968/69 Anslag....................................
1969/70 Förslag...................................

76 736 227
76 000 000
49 500 000
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Medlen från detta anslag utbetalas av statens jordbruksnämnd och lantbruksstyrelsen. Jordbruksnämnden disponerar anslaget för att utbetala
extra mjölkpristillägg i norra Sverige. Lantbruksstyrelsen disponerar an
slaget dels för att utbetala särskilt övergångsbidrag och avgångsvederlag en
ligt kungörelsen den 9 juni 1967 (nr 422), dels för utbetalning med anled
ning av besvärsärenden i fråga om arealtillägg och övergångsbidrag enligt
tidigare bestämmelser.
Statens jordbruksnämnd
Anslaget bör i vad avser det extra mjölkpristillägget beräknas till 37 milj.
kr., en ökning med 1 milj. kr. jämfört med budgetåret 1968/69. Nämnden
har grundat sin beräkning på dels att det extra mjölkpristillägget skall utgå
enligt nu gällande grunder även under budgetåret 1969/70, dels senaste upp
gifter om mjölkinvägningen.
Lantbruksstyrelsen
För särskilt övergångsbidrag har för år 1967 disponerats sammanlagt
omkring 10,5 milj. kr.
För år 1967 utgår bidraget till den del det motsvarar det tidigare leveranstillägget med en tredjedel av det fastställda beloppet. För år 1968 skall det
däremot utgå med hela det fastställda beloppet. Den kostnadsökning som
skulle följa härav torde dock komma att uppvägas av att antalet bidragsberättigade sjunker på grund av bl. a. bestämmelserna om åldersgräns och
avgångsvederlag. Styrelsen uppskattar därför medelsbehovet under budget
året 1969/70 för utbetalning av särskilt övergångsbidrag till ca 10,5 milj. kr.
Utgifterna för avgångsvederlag under budgetåret 1967/68 uppgick till
ca 1 milj. kr. För budgetåret 1969/70 väntas kostnaderna för avgångsveder
lag stiga till följd av att ett större antal bidragsberättigade kan väntas upp
höra med jordbruksdriften. Styrelsen räknar för budgetåret 1969/70 med
ett belopp av 5 milj. kr. för ändamålet.
Departementschefen
Extra mjölkpristillägg har för innevarande budgetår utgått med 36 milj.
kr. För nästa budgetår beräknar jag medelsbehovet till samma belopp. För
särskilt övergångsbidrag och avgångsvederlag bör för nästa budgetår be
räknas 13,5 milj. kr. Sammanlagt bör således anslaget föras upp med 49,5
milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Särskilt stöd åt det mindre jordbruket för budget
året 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 49 500 000 kr.
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D 5. Bidrag till bokföringsverksamheten inom jordbruket
1967/68 Utgift...........
1968/69 Anslag.........
1969/70 Förslag ....

1 042 374
937 000
1 218 000

Reservation ...........

695 764

Medlen utbetalas av lantbruksstyrelsen för att täcka kostnader för den
jordbruksekonomiska undersökningen.
Lantbruksstyrelsen
Efter förslag av jordbruksstatistikkommittén (Stencil Jo 1967:17) har
Kungl. Maj :t den 29 december 1967 föreskrivit att urvalet av gårdar i 1968
års jordbruksekonomiska undersökning (JEU) skall ske enligt de grunder
som angetts i kommitténs förslag.
I avvaktan på förslag från jordbruksstatistikkommittén rörande JEU:s
framtida omfattning beräknar styrelsen preliminärt kostnaderna för JEU för
budgetåret 1969/70 till 1 168 000 kr.
Ur anslaget har hittills utgått 50 000 kr. per budgetår för att främja ord
nad bokföring vid mindre jordbruk. Denna bidragsform anses i sin nuva
rande utformning sakna praktisk betydelse. Lantbruksstyrelsen föreslår
därför att den upphör den 1 juli 1969. Styrelsen förordar att medlen i stället
får användas för resultatanalyser för att följa upp rationaliseringsutvecklingen vid ett begränsat antal företag. För 50 000 kr. erhålls 250 analyser.
Departementschefen
Lantbruksstyrelsens beräkning av medelsbehovet föranleder ingen erinran
från min sida. Jag kan vidare godta styrelsens förslag att bidrag för att främ
ja ordnad bokföring vid mindre jordbruk inte skall utgå nästa budgetår.
Motsvarande belopp har beräknats för vissa resultatanalyser.
Anslaget bör föras upp med 1 218 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Bidrag till bokföringsverksamheten inom jordbru
ket för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av
1 218 000 kr.
D 6. Kostnader i samband med permanent skördeskadeskydd
Med hänvisning till vad jag anfört under punkten D 1 hemställer jag, att
Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, till Kost
nader i samband med permanent skördeskadeskydd för
budgetåret 1969/70 beräkna ett reservationsanslag av
22 575 000 kr.
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E. Vissa kontrollanstalter på jordbrukets område m. m.
E 1. Statens centrala frökontrollanstalt: Förvaltningskostnader
1967/68 Utgift .................................... *5 624 361
1968/69 Anslag .................................... *6 140 000
1969/70 Förslag.................................... 7 674 000
1 Anslagen Statens centrala frökontrollanstalt: Avlöningar och Statens centrala frökontroll
anstalt: Omkostnader.

Anstalten är centralt organ för den statliga frökontrollverksamheten. Den
undersöker utsädesvaror och statsplomberar sådan vara som uppfyller vissa
kvalitetskrav. Anstalten bedriver forskning och försöksverksamhet för att
utveckla analysmetoder och för att främja att fullgott utsäde tillhandahålls
samt ger i anslutning till sin verksamhet råd och anvisningar till främst
jordbrukare. Anstalten har hand om uppbörden av växtförädlingsavgifter.
Anstalten leds av en styrelse. Chef för anstalten är en föreståndare. An
stalten omfattar en huvudinstitution samt två öppna och två slutna filialer.
De båda slutna filialerna utför frökontroll vid W. Weibull AB och AB Hal
lands Frökontor. För uppdrag som lämnas anstalten tas ut avgifter enligt
taxa.
Beräknad ändring
1969/70
Statens centrala Dep.chefen
frökontrollanstalt

1968/69

Personal
Handläggande personal...........................
övrig personal..........................................
Anslag
Avlöningar till tjänstemän......................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation....................................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ................................................
Arvoden och särskilda ersättningar........
Sjukvård m. m...........................................
Reseersättningar......................................
Därav utrikes resor....................................

22
175

—
—8

—
—8

197

—8

—8

4 411 000

—

+

59 000

+ 1 059 000

—
9 000 +
18 000 +
87 000 —
4 000
+

31 000
5 000
2 000
10 000
6 000

+

66 000

+ 1 059 000
—
+
+
—
+

31 000
5 000
2000
10 000
1 000
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Beräknad ändring
1969/70
Statens centrala Dep.chefen
frökontrollanstalt

1988/69

Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler..................................................
b) Ersättning till domänverkets fond
för upplåten mark..............................
c) Bränsle, lyse, vatten ..........................
d) Övriga expenser..................................
Publikationstryck.....................................
Övriga utgifter
a) Skatter och onera...............................
b) Provtagning och plombering............
c) Fältkontroll m. m................................
d) Utsädeskontroll vid vissa företag . ..
e) Diverse förbrukningsartiklar............
f) Inköp av viss utrustning...................
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—

+ 350 000

—

+
+
+
+

22 000
5 000
8 000
1 000

+
+
+
+

22 000
5 000
8 000
1000

+
+

35 000
10 000

+
+

35 000
10 000

+
+

7 000
5 000

+
+

7 000
5 000

70 000
140 000
4 000
5 000
487 000
410 000
366 000
93 000
40 000
6 140 000

+1 527 000

+ 350 000

+1 534 000

Statens centrala frökontrollanstalt
1. Löne- och prisomräkning m. m. 1 644 000 kr., varav för lönekostnadspålägg, lokalhyror och ersättning till domänverkets fond för upplåten mark
1 431 000 kr.
2. Som följd av rationaliseringar kan åtta biträdestjänster dras in. I gen
gäld bör dock åtta tjänster bytas ut mot samma antal tjänster i högre löne
grad. (— 157 000 kr.)
Departementschefen
Genom vissa rationaliseringsåtgärder vid anstalten kan åtta biträdes
tjänster dras in. Med hänsyn härtill kan anslaget minskas med 198 000 kr.
(2). På grund härav och med hänvisning i övrigt till sammanställningen
hemställer jag, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Statens centrala frökontrollanstalt: Förvaltnings
kostnader för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag
av 7 674 000 kr.

E 2. Statens centrala frökontrollanstalt: Utrustning
1967/68 Utgift.............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag...........
2f

117 572
—
150 000

Reservation...........

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 1. Bil. 11

256 468
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Statens centrala frökontrollanstalt
En klimatkammaranläggning behövs vid anstaltens filial i Störa Råby.
Kostnaden beräknas till 275 000 kr.
Departementschefen
Jag tillstyrker att en klimatkammaranläggning med en beräknad kost
nad av 275 000 kr. anskaffas vid filialen i Stora Råby. För nästa budgetår
bör för ändamålet beräknas 150 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t fö
reslår riksdagen
att till Statens centrala frökontrollanstalt: Utrustning för
budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 150 000
kr.

E 3. Statens växtskyddsanstalt
1967/68 Utgift.......................................
1968/69 Anslag ....................................
1969/70 Förslag ....................................

14 019 296
*4 400 000
5 613 000

1 Anslagen Statens växtskyddsanstalt: Avlöningar och Statens växtskyddsanstalt: Omkost
nader.

Anstalten är centralt statligt organ för uppgifter på växtskyddets område
samt för åtgärder till skydd av vegetabiliska produkter. Den bedriver forsk
ning och praktiska försök i syfte att skydda den inhemska växtodlingen mot
sjukdomar och skador, som förorsakas av virus, växter eller djur eller som
är av fysiogen art, samt utför undersökningar och utredningar rörande ska
dor, som insekter m. fl. förorsakar på lagrade vegetabiliska produkter. An
stalten anordnar vidare växtskyddskurser för konsulenter och instruktörer
samt lämnar allmänheten råd och upplysningar i anslutning till sin verk
samhet. Den svarar även för kontroll av import och export av växter och
växtprodukter.
Anstalten leds av en styrelse. Chef för anstalten är en föreståndare. An
stalten består av en central huvudinstitution samt filialer, som är förlagda
till olika delar av landet.
Beräknad ändring
1969/70
Statens växtDep.chefen
skyddsanstalt

1968/69

Personal
Handläggande personal
Övrig personal.............

38
68

+1
+4

—
+1

106

+5

+ 1
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1968/69

Anslag
Avlöningar till tjänstemän......................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organi
sation ....................................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 .................................................
Arvoden och särskilda ersättningar........
Avlöningar till personal för särskilda un
dersökningar ..........................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig perso
nal ........................................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ................................................
Sjukvård m. m...........................................
Reseersättningar.......................................
Därav utrikes resor....................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler..................................................
b) Bränsle, lyse, vatten..........................
c) Övriga expenser..................................
Därav engångsutgifter................................
Publikationstryck.....................................
Särskilda undersökningar........................
Övriga utgifter
a) Skatter och onera..............................
b) Frakter och transporter......................
Därav engångsutgifter................................
c) Instrument, apparatur m. m..............
Därav engångsutgifter................................
d) Förbrukningsartiklar o. d...................
Därav engångsutgifter................................
e) Arbetskostnader..................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig
personal...........................................
b) Beräknad ändring till budget
året 1969/70 ..................................
f) Ersättning till försöksvärdar m. m...
g) Lokalhyra............................................

3 065 000
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Beräknad ändring
1969/70

Statens växtskyddsanstalt

Dep.chefen

+ 349 000

+ 167 000

+ 736 000

+ 736 000

49 000
4 000

+
+

7 000
4 000

22 000

+

14 000

+

74 000

+

74 000

6 000
154 000
14 000

+
+
+
+

2 000
3 000
26 000
2 000

+
+
+

2 000
15 000
1 000

72 000
100 000
—
34 000
183 000

+
+
+
+
+
+

90 000
11 000
37 000
31 000
2 000
12 000

+
+
+

90 000
11 000
5 000
—
2 000
15 000

+
+
+
+
+
+
+
+

1 000
4 000
—
52 000

43 000

+

1 000
2 000
—
3 000
—
3 000
—
8 000

+

34 000

+

34 000

+

2 000

+

5 000

+

5 000

8 000

+
+

306 000

5 000
46 000
14 000

52 000
—
58 000
—
140 000

23 000
36 000

47 000

17 000

+
+
+
+
+
1

T

10 000
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Beräknad ändring
1969/70
Statens växt
Dep.chefen
skyddsanstalt

1968/69

Kostnader för växtskyddskurser ....
Städning och renhållning..................
Lönekostnadspålägg
Beräknat belopp för befintlig personal.....................................................
Kontroll av plantskolealster.............

21 000
64 000

—

27 000
4 400 000

+

2 000

+

1 000

+
+

11 000
3 000

+
+

11 000
3 000

+1 547 000

+1213 000

Statens växtskyddsanstalt
1. Löne- och prisomräkning m. m. 1 166 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 945 000 kr.
2. För att bl. a. minska användningen av starkt giftiga kemikalier för be
kämpning av skadegörare bör ekologiska undersökningar bedrivas vid an
stalten. Härför behövs försöksledare och ett kvalificerat biträde (+ 130 000
kr.).
3. En arvodesbefattning för trädgårdsbrukets växtskydd som f. n. bekos
tas av medel för anstaltens särskilda undersökningar bör föras över på an
staltens stat. För teknisk biträdeshjälp för tjänsten behövs ett biträde.
(+39 000 kr.)
4. För att effektivisera främst den inrikes bekämpningen av vissa växt
sjukdomar bör inspektionsavdelningen förstärkas med en försökstekniker
(+40 000 kr.).
5. En tjänst som vaktmästare vid filialen i Röbäcksdalen bör bytas ut
mot en tjänst som försökstekniker. Biträdespersonalen i övrigt behöver
förstärkas med ett kvalificerat biträde för att förbättra anstaltens möjlighe
ter till nematodforskning. (+ 45 000 kr.)
6. Ökade medel behövs för särskilda undersökningar (+ 21 000 kr.).
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 5 613 000
kr. Jag har därvid beräknat medel för bl. a. ytterligare en försökstekniker
(4). Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Statens växtskyddsanstalt för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 5 613 000 kr.
E 4. Bekämpande av växtsjukdomar
1967/68 Utgift...........................................
1968/69 Anslag ...............................
1969/70 Förslag .......................................

113 734
150 000
150 000
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Från anslaget bestrids ersättningar för förluster till följd av åtgärder mot
spridning av växtsjukdomar. Bl. a. utgår ersättningar vid utrotande av ber
beris och bekämpande av vissa potatissjukdomar.
Lantbruksstyr elsen
Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp.
D epartem en t sch efen
Jag biträder lantbruksstyrelsens förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Bekämpande av växtsjukdomar för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 150 000 kr.

E 5. Statens lantbrukskemiska laboratorium
1967/68 Utgift.......................................
1968/69 Anslag ....................................
1969/70 Förslag....................................

il 565 826
M 560 000
2 275 000

1 Anslagen Statens lantbrukskemiska laboratorium: Avlöningar och Statens lantbrukskemiska
laboratorium: Omkostnader.

Statens lantbrukskemiska laboratorium är centralt organ för statlig ke
misk analysverksamhet i fråga om produkter av jordbruk, skogsbruk och
trädgårdsnäring samt förnödenheter för dessa näringars behov. Laboratoriet
utför analyser och undersökningar på uppdrag av myndigheter eller enskil
da och fungerar som servicelaboratorium för forsknings- och försöksinstitutioner på jordbrukets, skogsbrukets och trädgårdsnäringens områden. La
boratoriet utvecklar analys- och provtagningsmetoder av betydelse för den
lantbrukskemiska analysverksamheten samt lämnar råd och upplysningar i
ämnen som hör till laboratoriets verksamhetsområde.
Laboratoriet leds av en styrelse. Chef för laboratoriet är en föreståndare.
Inom laboratoriet finns två avdelningar, en jordavdelning och en foderavdelning, samt en särskild sektion för metodutveckling.
Beräknad ändring
1969/70
Statens lånt- Dep.chefen
brukskemiska
laboratorium

1968/69

Personal
Handläggande personal
Övrig personal.............

9
39
48
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Beräknad ändring
1969/70
Statens låntDep.chefen
brukskemiska
laboratorium

1968/69

Anslag
Avlöningar till tjänstemän......................
Lönekostnadspålägg
Beräknat belopp för befintlig organi
sation ....................................................
Arvoden och särskilda ersättningar........
Sjukvård m. m...........................................
Reseersättningar.......................................
Därav utrikes resor...........................................

Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler..................................................
b) Bränsle, lyse, vatten..........................
c) Övriga expenser..................................
Publikationstryck.....................................
Övriga utgifter
a) Underhåll av byggnader....................
b) Inventarier och apparater.................
c) Förbrukningsmaterial........................

277 000

3 000
5 000
8 000
4 000

—

+ 109 000

+ 84 000

+ 307 000
+ 4 000
+ 3 000

+ 307 000
+ 4 000
+ 3 000

—

—

2 000

—

+ 310 000

+ 310 000

+

50 000
71 000
10 000

+

—

—

1 000
45 000
90 000

__
+ 10 000
+ 3 000

__
+
+

1 560 000

+ 748 000

+ 715 000

—

—

2 000

2 000

+

2 000
3 000

Statens lantbrukskemiska laboratorium
Löne- och prisomräkning m. m. 713 000 kr., varav för lönekostnadspålägg
och lokalhyror 617 000 kr.
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att till Statens lantbrukskemiska laboratorium för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 2 275 000 kr.

E 6. Statens maskinprovningar
1967/68 Utgift ....................................
1968/69 Anslag ....................................
1969/70 Förslag....................................

U 588 594
U 472 000
2 023 0001

1 Anslagen Statens maskinprovningar: Avlöningar och Statens maskinprovningar: Omkost
nader.
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Statens maskinprovningar har till uppgift att prova i allmänna handeln
förekommande maskiner för jordbruk, skogsbruk, trädgårdsbruk och me
jerihantering samt att lämna upplysningar om deras beskaffenhet genom att
ge ut tryckta meddelanden rörande verkställda provningar. Institutionen
skall vidare prova maskiner och redskap, som inte förs i marknaden, och
härvid lämna redogörelse för proven till den som beställt provningen. Bland
övriga uppgifter ingår att lämna allmänheten råd och upplysningar samt
att verka för en ändamålsenlig maskinanvändning.
Maskinprovningarna leds av en styrelse och har en föreståndare som
chef. Inom maskinprovningarna finns en huvudexpedition, tre allmänna
avdelningar och en mejeriavdelning.
Beräknad ändring
1968/69

1969/70

Statens maskin- Dep.chefen
provningar

Personal
Handläggande personal...........................
övrig personal..........................................
Anslag
Avlöningar till tjänstemän......................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organi
sation ....................................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 .................................................
Ersättning till sakkunniga m. fl..............
Sjukvård m. m...........................................
Reseersättningar.......................................
Därav utrikes resor ...........................................

Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler..................................................
b) Bränsle, lyse, vatten..........................
c) Övriga expenser..................................
Publikationstryck.....................................
Övriga utgifter
a) Ersättning för arbete m. m................
b) Provningsutrustning och instrument
c) Förbrukningsmaterial........................
d) Underhåll av tomt och planteringar..

10
17

+1
+ 1

—

27

+2

—

914 000

+ 139 000

+ 48 000

—

+ 221 000

+ 221 000

+ 21 000
+ 2 000

+

18 000
1 000
84 000
2 000

—

—

—

+

3 000

2 000
—

+

1 000

—
40 000
88 000
157 000

+ 280 000

+ 280 000

—

—

—

—

—

—

37 000
95 000
35 000
3 000

—

_____

—

—

—

—

—

—

1 472 000

+ 663 000

+ 551 000
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Statens maskinprovningar
1. Löne- och prisomräkning m. m. 551 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 501 000 kr.
2. För provningen av maskiner för skogsbruket behövs en försöksledare
och en verkstadsförman (+ 96 000 kr.).
3. En tjänst som förman och tre tjänster som montör bör bytas ut mot
tjänster som verkstadsförman respektive tekniker (+ 16 000 kr.).
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Statens maskinprovningar för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 2 023 000 kr.
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F. Forskning och undervisning på jordbrukets och trädgårdsnäringens
områden
F 1. Lantbrukshögskolan: Förvaltningskostnader
1967/68 Utgift .................................... i22 763 494
1968/69 Anslag .................................. 222 918 000
1969/70 Förslag ................................ 33 855 000
1 Anslagen Lantbrukshögskolan: Avlöningar, Lantbrukshögskolan: Omkostnader, Statens
lantbruksbyggnadsförsök: Avlöningar och Statens lantbruksbyggnadsförsök: Omkostnader.
! Anslagen Lantbrukshögskolan: Avlöningar och Lantbrukshögskolan: Omkostnader.

Vid lantbrukshögskolan bedrivs utbildning, forskning, försöksverksam
het och rådgivning på jordbrukets och trädgårdsnäringens områden. Forsk
nings- och undervisningsorganisationen är uppdelad på 19 institutioner.
Utbildningen, som är femårig med första läsåret förlagt utanför högskolan,
är uppdelad på en agronom- och en hortonomlinje. Intagningen uppgår till
105 studerande per läsår, varav 80 på agronomlinjen och 25 på hortonomlinjen. Försöksverksamheten, som följer ett program som årligen fastställs
av högskolestyrelsen (riksförsöksprogrammet), bedrivs inom institutioner
nas försöksavdelningar och vid högskolans försöksstationer i skilda delar
av landet. Genom konsulentavdelningen förmedlas resultaten av forskning
och försöksverksamhet till bl. a. de statliga rationaliseringsorganen på jord
brukets och trädgårdsnäringens områden.
Beräknad ändring
1968/69

1969/70

Lantbruks
högskolan

Dep.chefen

216
206

+ 13
+ 19

—

3
11

—
+ 1

—
+ 1

11
72

+ 1
+ 1

—
—

Personal
Utbildning,

forskning

och

försöksverksamhet
Lärare, försöksledande personal m. fl. ..
Övrig personal.....................................................
Bibliotek m. m.
Handläggande personal...................................
Övrig personal.....................................................
Centrala förvaltningen
Handläggande personal...................................
övrig personal.....................................................
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Beräknad ändring
1968/69

1969/70

Lantbrukshögskolan

Konsulentavdelningen
Handläggande personal............................
övrig personal..........................................

15
11

+2
+3

545

+ 40

Anslag
Avlöningar till tjänstemän......................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organi
sation ....................................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 .................................................
Arvoden och särskilda ersättningar........
Sjukvård m. m...........................................
Beseersättningar.......................................
Därav utrikes resor .......................................

Beräknade lokalhyror för nuvarande lo
kaler.........................................................
Bränsle, lyse, vatten.................................
Vissa expenser vid högskolans förvalt
ning ........................................................
Renhållning och städning........................
Telegram och telefon................................
Licentiand- och doktorandstipendier . ..
Bidrag till tryckning av doktorsavhand
lingar m. m.............................................
Driftskostnader för baljväxtlaboratoriet
Utländska forskare...................................
Ersättning till Alnarps egendom för väg
underhåll m. m.......................................
Underhåll av park och prydnadsanläggningar vid Alnarp.................................
Datamaskinbearbetning..........................

Dep.chefen

+ 1

20 200 500 + 2 666 500 + 1 085 000

— + '5 077 000

373 500
34 000
286 000
8 000

+
+
+
+
+

371 000 +
57 000 ■ f*
3 000
31 000 -f16i 000

5 077 000
8 000
49 000
3 000
20 000
i[ 000

— + ■4 286 000 1 4 286 000
850 700 +
47 000 - r
47 000
230 000 +
740 400 +
125 000 +
112 900

20 000 +
216 000 -L
55 000 +
—

10 000
216 000
55 000
—

9 000
72 000
25 000 +

__
—
20 000

—
—

18 000 +

500

—

22 000 +
— +

3 000 +
106 000 +

1 000
80 000

23 099 000 + 12 959 000 + 10 937 000
Särskilda uppbördsmedel
Försålda baljväxtkulturer, publikationer
m. m.....................................................
Nettoutgift

181 000

—

,

22 918 000 +12 959 000 +10 937 000
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Lanlbrukshögskolan
Det är nödvändigt att forskning, försök och utvecklingsarbete i ökad
omfattning sätts in på jordbrukets område. En hög effektiviseringstakt är
av avgörande betydelse för möjligheterna att såväl förse landet med billi
gare kvalitetsmässigt högtstående livsmedel som liberalisera utrikeshan
deln med livsmedel. Önskemålet om ett ökat engagemang från högskolans
sida i biståndsverksamheten kräver också en förstärkt forsknings- och ut
bildningskapacitet. En effektiv insats kan i annat fall inte göras för u-ländernas livsmedelsförsörjning.
1. Löne- och prisomräkning m. m. 10 773 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 9 363 000 kr.
2. Med hänsyn till radiobiologins störa betydelse bör ämnet företrädas
av en professor. Laboraturen i ämnet kan samtidigt dras in ( + 8 000 kr.).
3. En laboratur i jordbearbetning föreslogs redan av jordbrukshögskoleutredningen och bör nu inrättas. Laboratorn skall svara bl. a. för metod
utveckling på jordbearbetningens område (-f- 82 000 kr.).
4. Forskning och undervisning rörande lantbrukets anpassningsproblem
blir alltmer angelägen till följd av pågående förändringar inom jordbruk
och landsbygd. En laboratur knuten till institutionen för ekonomi och
statistik bör därför inrättas (+ 82 000 kr.).
5. En tjänst som universitetslektor vid institutionen för lantbrukets
byggnadsteknik bör inrättas med placering vid Ultuna (+ 82 000 kr.).
6. Högskolan har viktiga uppgifter att genomföra inom miljövården. Till
de frågor som i första hand försöksmässigt bör undersökas hör bl. a. vat
tenföroreningar genom avfall från jordbruket. En tjänst som statsagronom
i vattenvård bör därför inrättas (+ 82 000 kr.).
7. Det är synnerligen angeläget att den upprustning av forsknings- och
försöksresurserna på husdjursförädlingens område som utredningen rö
rande husdjursförädling föreslog och som påbörjades budgetåret 1967/68
fortsätts. En tjänst som försöksledare för ull- och pälsproduktion och en
som statsagronom i produktkvalitet bör inrättas (+ 151 000 kr.).
8. För verksamheten vid institutionerna behövs i övrigt följande perso
nalökning: en docent, två förste konsulenter, en byrådirektör, två
forskarassistenter, speciallärare, 5 000 assistenttimmar och sju biträden
(+ 782 000 kr.).
9. För försöksverksamheten begärs ytterligare två försöksassistenter och
fem biträden (+ 279 000 kr.).
10. Konsulentavdelningen behöver förstärkas med en statskonsulent, en
förste byråsekreterare och tre biträden. För biblioteket i Ultuna och för
den centrala förvaltningen föreslås en förste biblioteksassistent respektive
en laboratorieintendent och en expeditionsvakt. Medel begärs till extra ar
betskraft i parkerna vid Ultuna och Alnarp samt till underhåll av parkoch prydnadsanläggningar vid Alnarp. (+ 367 000 kr.)
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Remissyttranden
Försvarets forskningsanstalt och statens råd för skogs- och jordbruks
forskning tillstyrker högskolans förslag till förstärkning av institutionen
för radiobiologi.
Statens naturvårdsverk tillstyrker förslaget om en tjänst som statsagronom i vattenvård.
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
33 855 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för bl. a. ytterligare en förste
biblioteksassistent (10).
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Lantbrukshögskolan: Förvaltningskostnader för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 33 855 000
kr.

F 2. Lantbrukshögskolan: Materiel m. m.
1967/68 Utgift........... i3 705 667
1968/69 Anslag ___ 13 811 000
1969/70 Förslag .... 4 112 000

Reservation ....

1 161 887

1 Anslaget Lantbrukshögskolan: Materiel m. m. samt lantbrukshögskolans andel av ansla
gen Främjande av ograduerade forskares vetenskapliga verksamhet m. m. och Reseunderstöd för studier m. m.

Från anslaget bestrids omkostnaderna för institutionernas verksamhet.
1968/69

Beräknad ändring
1969/70
Lantbruks
Dep.chefen
högskolan

Materiel m. m.....................................
1 998 000
Apparater ......................................... 1 686 000
Främjande av ograduerade forskares
vetenskapliga verksamhet...........
90 000
Resebidrag till utländska studie- och
kongressresor m. m........................
37 000

+
+

391 000
171 000

+ 198 000
+ 100 000

+

20 000

—

+

25 000

3 811 000

+

607 000

+

3 000

+ 301 000

Lantbrukshögskolan
Av den begärda anslagshöjningen hänför sig 146 000 kr. till löne- och
prisomräkning samt lönekostnadspålägg. Till exkursioner beräknas 25 000
kr. och för anskaffande av materiel och apparater 254 000 kr. respektive
137 000 kr.
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Departementschefen
Med hänvisning till vad föredraganden tidigare denna dag under åtton
de huvudtiteln anfört beträffande vissa för universiteten m. in. gemensam
ma frågor förordar jag att de medel till stipendier för att främja ograduerade forskares vetenskapliga verksamhet som hänför sig till jordbrukets
högskolor tas upp under respektive högskolas materielanslag. Likaså bör bi
drag till utländska studie- och kongressresor m. m. vid högskolorna och
forskares vetenskapliga verksamhet m. m. och till reseunderstöd för studier
m. m. som hänför sig till jordbrukets högskolor bör föras över till respektive
högskolas materielanslag.
De reservationer som vid utgången av budgetåret 1968/69 finns på de
anslagsposter under reservationsanslagen till främjande av ograduerade
forskares vetenskapliga verksamhet m. m. och till reseunderstöd för studier
m. in. som hänför sig till jordbrukets högskolor bör föras över till respektive
högskolas materielanslag.
Jordbrukets högskolor bör i samma utsträckning som fakulteterna under
åttonde huvudtiteln få ta i anspråk materielanslagen för internordiska re
sor och för reseersättning till studerande vid längre resor i samband med
obligatoriska moment i utbildningen. Jag har vid beräkningen av anslagen
beaktat dessa medelsbehov.
På grund härav och med hänvisning i övrigt till sammanställningen be
räknar jag anslaget till 4 112 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Lantbrukshögskolan: Materiel m. m. för budget
året 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 4 112 000 kr.
F 3. Lantbrukshögskolan: Bokinköp m. m.
1967/68 Utgift.............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag...........

392 596
532 000
577 000

Reservation

...........

66 847

Från anslaget bestrids omkostnaderna för högskolans biblioteks- och
publikationsverksamhet.
1968/69

Biblioteksverksamheten

Beräknad ändring
1969/70
LantbruksDep.chefen
högskolan

.......... 283 000
+
.... 249 000________ -f-

Publikationsverksamheten

532 000

85 000
+
76 000_______ +

+ 161 000

+

23000
22000
45000

Lantbrukshögskolan
Av den begärda anslagshöjningen hänför sig 28 000 kr. till prisstegringar.
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Departemen tsch efen
Anslaget bör ökas med 45 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t före
slår riksdagen
att till Lantbrukshögskolan: Bokinköp m. m. för budget
året 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 577 000 kr.

F 4. Lantbrukshögskolan: Försöksverksamheten
1967/68 Utgift ----- 36 323 888
1968/69 Anslag ___ 7 750 000
1969/70 Förslag .... 10 480 000

Reservation ___

1 136 241

Anslagen Lantbrukshögskolan: Försöksverksamheten och Statens lantbruksbyggnadsförsök:
Försöksverksamheten.

Från anslaget bestrids kostnaderna för högskolans försöksverksamhet.
Lantbrukshögskolan
1. ökade insatser krävs inom jordbrukssektionen för utveckling av nya
produkter och kvaliteter. Försök rörande markvårdsproblem bör sättas
igång. Vidare behövs ökade resurser för försök som syftar till att minska de
biologiska riskerna i produktionen.
2. På husdjursområdet bör verksamheten bl. a. inriktas på de betydelse
fulla problem, som rör kvalitetsfrågor och djurens hållbarhet vid ökad in
tensitet i produktionen. Färdigställandet av försöksstallarna vid Kungsäng
en och Röbäcksdalen innebär att kapaciteten ökat avsevärt för nötkreatursförsök. Om kapaciteten till fullo skall kunna utnyttjas behövs en utökning
av anslaget.
3. En planerad utbyggnad av försök med prydnadsväxter under glas kan
börja realiseras under budgetåret 1969/70. Den nya försöksavdelningen
inom trädgårdssektionen för växtpatologi behöver vidare ökade resurser.
4. En utökad försöksverksamhet behövs rörande tillväxtproblemen i lant
bruksföretag. Likaså bör resurserna för ekonomisk analys av biologiska och
tekniska försök utökas.
Departementschefen
Anslaget bör för nästa budgetår höjas med 2 730 000 kr. till 10 480 000 kr.
Av anslagshöjningen hänför sig 2 110 000 kr. till lönekostnadspålägg och
ersättning till domänverkets fond för upplåten mark.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Lantbrukshögskolan: Försöksverksamheten för
budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av
10 480 000 kr.
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F 5. Lantbrukshögskolan: Lantbruksdriften vid försöksstationerna m. m.
1967/68 Nettoinkomst ................................
1968/69 Anslag
........................................
1969/70 Förslag .........................................

1 263
1 000
1 000

Anslaget avser jordbruksdriften vid de egendomar som lantbrukshögsko
lan disponerar för sin försöksverksamhet. För jordbruksdriften vid var oclr
en av dessa gårdar fastställer Kungl. Maj :t årligen en stat.
Lantbrukshögskolan
Anslaget bör föras upp med oförändrat 1 000 kr.
Departemen t schefen
Jag biträder lantbrukshögskolans förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Lantbrukshögskolan: Lantbruksdriften vid för
söksstationerna m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett för
slagsanslag av 1 000 kr.
F 6. Inredning och utrustning av lokaler vid jordbrukets högskolor m. m.
1967/68 Utgift
___
1968/69 Anslag.........
1969/70 Förslag ___

3 879 238
4 000 000
5 000 000

Reservation -----

2 029 042

Från anslaget bestrids kostnader för inredning och utrustning av lokaler
vid jordbrukets högskolor och andra institutioner, som har anknytning till
forsknings- och försöksverksamhet inom jordbruksdepartementets verksam
hetsområde.
Lokal- och utrustningsprogramkommittén för jordbrukets högskolor
(LUP-kommittén) har till uppgift bl. a. att utarbeta utrustningsprogram in
nefattande förslag till kostnadsramar för nämnda institutioner. Kommittén
skall successivt överlämna förslag till utrustningsnämnden för universitet
och högskolor som begär anslag i utrustningsfrågor och som sedan har att
efter statsmakternas bestämmande vidta de åtgärder som behövs för pro
grammens förverkligande. Byggnadsstyrelsen har hand om den verksamhet
som avser planering och upphandling av snickeriinredning samt elarmatur och möbler m. m.
Inredning
I fråga om inredningsobjekt, som inte tidigare redovisats för riksdagen,
anförs följande.
Byggnadsstyrelsen
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Lantbrukshögskolan

Alnarp
Lagerbyggnad för frukt- och bärodling. Kostnaden för inredning beräk
nas till 50 000 kr. Kostnaden bör föras upp som definitiv ram.
Oförutsedda mindre inredningsobjekt
Delramen bör ökas och föras upp med 700 000 kr.
Institutsstyrelsen
Institutet för skogsförbättring
För de nya lokalerna i Umeå behövs inredning för 200 000 kr.
Utrustning

Utrustningsnämnden för universitet och högskolor
I fråga om utrustningsobjekt, som inte tidigare redovisats för riksdagen,
anför nämnden följande.
Lan tbrukshögskolan
Ultima
Försöksdjur. Medel behövs för anskaffande av försöksdjur till de nya
stallarna vid Kungsängen.
Alnarp
Ladugård. En ladugård har byggts om för södra husdjursförsöksdistrik
tet.
Röbäcksdalen
Försöksdjur. Nötkreaturstallarna för försöksstationen beräknas bli fär
digställda under våren 1969. Medel behövs därför för anskaffande av för
söksdjur.
Oförutsedda mindre utrustningsobjekt
För budgetåret 1969/70 har LUP-kommittén beräknat en definitiv kost
nadsram för anskaffning av utrustning till mindre objekt för vilka någon
särskild kostnadsram ej beräknats i utrustningsplanen.
Departementschefen
De kostnadsramar som tas upp i följande inredningsplan bör godtas.
Anslagsbehovet för nästa budgetår för inredning beräknar jag till 1 650 000
kr. enligt följande sammanställning.
Anslagsberäkning avseende inredning
(1 000-tal kr.)
Medelstillgång
Beräknad medelsförbrukning
Medelsreservation 30.6.1968 .. 1 340
Anslag för 1968/69 ...............
650
1968/69 .................................
Anslag för 1969/70 (förslag) 1 650
1969/70 .................................
Summa

3 640

Summa

1 700
1 940
3 640
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Inredningsplan

(1 OOO-tal kr.)
Inredningsobjekt

Medelsförbrukning

Kostnadsram

t.o.m.
30/6 68

defini
tiv
ram

delram
t.o.m.
30/6 70

625
850

—
—

2a
2a

418
649

45

—

1

43

750

—

1

—

100
150
120

—
—
—

1
1
1

—
—
—

1 250
319

—
—

1
1

—

50

—

3

—

50

—

1

—

200

—

1

~~

1 065

—

1

907

200

—

3

—

—

550
550

art1

beräknad
1968/69

1969/70

• 1 700

1 940

1 700
5 700

1 940

Lantbrukshögskolan

Ultuna
Växtodling, nybyggnad...........
Växtpatologi, nybyggnad ....
Genetik och växtförädling, ombyggnad (försökslada).........
Genetik och växtförädling, omoch tillbyggnad....................
Ekonomibyggnader m. m.,
Kungsängen, etapp I..........
Kemi .......................................
Diverse arbeten ......................
Ekonomibyggnader m. m.,
Kungsängen, etapp II ....
Matsal .......................................
Alnarp
Lagerbyggnad för frukt- och
bärodling..............................
Växthus och försörj ningsanläggning ...............................
Röbäcksdalen
Ny och- ombyggnad av djurstallar m. m..........................
Statens lantbrukskemiska
laboratorium

Nybyggnad i Ultuna...............
Institutet för skogsforbättring

Lokaler i Umeå ......................
Oförutsedda mindre inredningsobjekt.....................................

5 774

2b

6 324

43
2 060

1 Art av kostnadsram för resp. objekt
1. Tidigare godtagen kostnadsram
2a. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare definitiv ram)
2b. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare delram)
3. Förslag till ny kostnadsram

De kostnadsramar som tas upp i följande utrustningsplan bör godtas.
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Utrustningsplan

(1 OOO-tal kr.)
Objekt

Kostnadsram

Medelsförbrukning

defini
tiv
ram

delram
t.o.m.
30/6 70

art1

—
535
1 750

115
—
—

1
1
1

60
168
—

—
—

4 400
510

1
3

—
—

300

—

1

126

55

—

1

9

80

400
70
—

1
1
3

—
—
—

—
—

350
150

1
3

—
—

300

—

1

150

62
—

—
120

1
1

29
—

2 100

1

501

800

300

2a

57
—
—

270

320

3 600
8 420

3 720

t.o.m.
30/6 68

beräknad
1969/70

1968/69

Lånt brukshögskolan

Ultuna
Telefonväxel.............................
Kemi m. m.................................
Genetik och växtförädling....
Ekonomibyggnader m. m.,
Kungsängen, etapp II ....
Försöksdjur..............................
Alnarp
Distriktsförsöksstationer........
Frukt- och bärodling
(lagerbyggnad)......................
Nybyggnader för trädgårdssektionen...............................
Telefonväxel.............................
Ladugård...................................
Röbäcksdalen
Djurstallar................................
Försöksdjur..............................
Veterinärhögskolan

Medicinsk kemi.........................

3 070

2 260

150

—

Skogshögskolan

Paviljonger.................................
Telefonväxel.............................
Statens lantbrukskemiska
laboratorium.........................

J

120

|

30

Oförutsedda mindre utrustningsobjekt

Budgetåret 1967/68 .................
Budgetåret 1968/69 .................
Budgetåret 1969/70 ..............

177
200
200

Vissa utredningskostnader ....

100
3 759

1

3
2a
8 215
11974

—
1 100

1 Art av kostnadsram för resp. objekt
1. Tidigare godtagen kostnadsram
2a. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare definitiv ram)
2b. Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare delram)
3. Förslag till ny kostnadsram

Anslagsbehovet för nästa budgetår för utrustning beräknar jag till
3 350 000 kr. enligt följande sammanställning.
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Anslagsberäkning avseende utrustning
(1 OOO-tal kr.)
Beräknad medelsförbrukning

Medelstillgång
Medelsreservation 30.6.1968 ..
Anslag för 1968/69 ...............
Anslag för 1969/70 (förslag)

620
3 350
3 350

1968/69 ................................
1969/70 ................................

3 600
3 720

Summa

7 320

Summa

7 320

Byggnadsstyrelsen respektive utrustningsnämnden får för varje i inred
nings- och utrustningsplanerna upptaget objekt lägga ut beställningar in
till högst det belopp, som angetts som kostnadsram för objektet, med avdrag
för de medel som förbrukats vid tidpunkten för beställningen. För nästa
budgetår innebär detta att medgivande bör lämnas att beställa inredning och
utrustning av lokaler vid jordbrukets högskolor m. m. dels för byggnads
styrelsen till ett sammanlagt belopp av (6 324 000 — 5 700 000 =) avrundat
600 000 kr., dels för utrustningsnämnden till ett sammanlagt belopp av
(11 974 000 — 8 420 000 =) avrundat 3,5 milj. kr., allt att betalas tidigast
under budgetåret 1970/71.
Jag hemställer, alt Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Inredning och utrustning av lokaler vid jordbru
kets högskolor m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett re
servationsanslag av 5 000 000 kr.

F 7. Stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning
1967/68 Utgift ........................................ J785 000
1968/69 Anslag........................................ 1785 000
1969/70 Förslag ....................................... 935 000
1 Anslaget Bidrag till Jordbrukstekniska institutet.

Statens nuvarande stöd till jordbruksteknisk forsknings- och utvecklings
verksamhet regleras i ett mellan staten och Stiftelsen Svensk jordbrukstek
nisk forskning ingånget avtal angående driften vid Jordbrukstekniska insti
tutet. Enligt avtalet skall staten och stiftelsen bidra till institutets verksam
het med ett årligt belopp som för statens del uppgår till 785 000 kr. och för
stiftelsens del till minst 393 000 kr. Avtalet, som avser perioden den 1 juli
1964—den 30 juni 1969, har den 25 juni 1968 sagts upp av stiftelsen som
samtidigt begärt att få träffa nytt avtal.
Jag vill till en början beröra de riktlinjer för statligt stöd till den kollek
tiva tekniska forskningen som redovisats i prop'. 1968: 68 angående ökat
statligt stöd till teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete. Propo
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sitionen har godkänts av riksdagen (SU 131, rskr 304). Riktlinjerna innebär
att det statliga stödet skall avse genomförandet av ett preciserat forsknings
program i stället för att, såsom hittills ofta varit fallet, utgå som bidrag till
driften av ett särskilt institut. Principerna för programbudgetering skall
ligga till grund för verksamhetens planering och kostnadsredovisning. Vi
dare anges att industrin vid finansieringen av forskningsprogrammet bör
svara för större delen av kostnaderna.
Dessa riktlinjer bör enligt min mening gälla även statens fortsatta stöd
till den kollektiva jordbrukstekniska forskningen. Vad gäller kostnadsför
delningen mellan staten och näringslivet anser jag det dock inte vara möj
ligt att på en gång ändra denna i enlighet med nämnda riktlinjer. Beträf
fande Jordbrukstekniska institutet svarar staten nu för två tredjedelar av
det kontanta bidraget. Dessutom upplåter staten kostnadsfritt lokaler åt
institutet. Med utgångspunkt från de angivna principerna och på grundval
av ett av stiftelsen framlagt forskningsprogram — som utarbetats efter sam
råd med lantbruk shögskolan — har företrädare för staten den 27 november
1968 under förbehåll av Kungl. Maj :ts godkännande träffat avtal med fö
reträdare för Stiftelsen Svensk jordbruksteknisk forskning om gemensam
finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet på det jordbrukstek
niska området. Avtalet avser tiden den 1 juli 1969—den 30 juni 1972. Enligt
avtalet åtar sig staten att medverka i finansieringen av verksamheten genom
ett årligt bidrag av 935 000 kr. För detta ändamål bör ett särskilt reserva
tionsanslag anvisas. Vid beräkningen av beloppet har åtagandet att hyresfritt tillhandahålla lokaler avlösts av ett kontantbidrag av motsvarande vär
de. Statens bidrag ligger därför på samma nivå som enligt nu gällande av
tal. Stiftelsen å sin sida åtar sig att under hela avtalsperioden tillskjuta
sammanlagt lägst 1 260 000 kr. Detta innebär en ökning med 27 000 kr. per
budgetår i förhållande till nuvarande bidrag, om bidraget fördelas lika un
der de tre budgetåren. Ansvaret för genomförandet av det avtalade program
met avses åvila Jordbrukstekniska institutet.
Om det blir aktuellt att ta upp överläggningar från stiftelsens sida om
nytt avtal efter utgången av det som nu träffats, utgår jag från att det forsk
ningsprogram som bör ligga till grund för ett sådant avtal görs upp efter
samråd med lantbrukshögskolan.
Under åberopande av vad jag sålunda anfört hemställer jag, att Kungl.
Maj :t föreslår riksdagen att
a) bemyndiga Kungl. Maj :t att godkänna avtal angående
stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning i enlighet med
vad jag anfört
b) till Stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning för
budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 935 000
kr.

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 11: Jordbruksdepartementet

61

F 8. Bidrag till Sveriges utsädesförening
1967/68 Utgift ....................................
1968/69 Anslag ....................................
1969/70 Förslag....................................

3 550 259
3 827 000
4 225 000

Sveriges utsädesförening har till uppgift att genom försöks- och förädlingsarbete verka för sädesslagens och frösorternas utveckling. Statsbidra
get används till avlöning av föreningens ca 80 ordinarie tjänstemän och arbetarpersonal samt till vissa omkostnader.
Sveriges utsädesförening
1. Löne- och prisomräkning m. m. 373 000 kr.
2. Föreningen inrättade föregående år 15 extra tjänster för personal som
tidigare varit arvodesanställd och avlönad med medel från växtförädlingsfonden. Medel begärs för att täcka pensionskostnaderna för denna personal
(+ 58 000 kr.).
3. För att täcka en del av kostnaderna för en personlig arvodestjänst för
försöksledaren H. Zienkiewics har statsbidraget till föreningen för inneva
rande budgetår räknats upp med 20 000 kr. Beloppet hör höjas till 40 000 kr.
(+ 20 000 kr.).
4. För verksamheten vid ärftlighetsinstitutionen behövs ytterligare 25 000
kr.
Yttrande
Lantbrukshögskolan, som yttrat sig över utsädesföreningens anslagsfram
ställning beträffande punkterna 1—3, förklarar att den ställer sig tveksam
till ett statsbidrag till pensionsavgifter för personal som avlönas genom
växtförädlingsavgifter. Framställningen i övrigt tillstyrks av högskolan.
Departementschefen
För nästa budgetår bör anslaget höjas med 398 000 kr. till 4 225 000 kr.
Jag har därvid beräknat medel för bl. a. en utökning av verksamheten vid
ärftlighetsinstitutionen (4).
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till Sveriges utsädesförening för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 4 225 000 kr.

F 9. Bidrag till viss praktiskt vetenskaplig växtförädling
1967/68 Utgift ........................................
1968/69 Anslag ........................................
1969/70 Förslag......... .............................

687 000
661 000
718 000
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Från anslaget utgår bidrag till W. Weibull AB för den praktiskt veten
skapliga verksamheten vid Weibullsholm, till den växtförädling som bedrivs
av Algot Holmberg och Söner AB och till Institutet för växtförädling av
frukt och bär. Sistnämnda bidrag regleras i ett avtal den 18 februari 1965,
ändrat senast den 7 juni 1968, mellan staten och Stiftelsen för växtförädling
av frukt och bär rörande driften vid institutet under tiden den 1 juli 1965—
den 30 juni 1970. Enligt avtalet skall staten bidra till kostnaderna för insti
tutets verksamhet med ett årligt belopp av 463 000 kr. medan stiftelsen för
binder sig att bidra med anslag om minst 289 000 kr. för budgetår. Bidragen
kan under vissa förutsättningar bli föremål för nya förhandlingar.

Bidrag till den praktiskt vetenskapliga
verksamheten vid Weibullsholm........
Bidrag till Institutet för växtförädling av
frukt och bär.........................................
Bidrag till växtförädlingsarbetet vid
Algot Holmberg och Söner AB..........

1968/69

Beräknad ändring
1969/70
BidragsDep.chefen
mottagaren

220 000

+ 210 000

+

411 000

+ 52 000

+ 52 000

30 000

+ 90 000

—

661 000

+ 352 000

+ 57 000

5 000

W. Weibull AB med Weibullsholms växtförädlingsanstalt, Institutet för
växtförädling av frukt och bär samt Algot Holmberg och Söner AB har hem
ställt om ökade bidrag för nästa budgetår.
Yttrande
Lantbrukshögskolan, som yttrat sig över framställningarna rörande bi
drag till verksamheten vid Weibullsholm och till Institutet för växtförädling
av frukt och bär, tillstyrker framställningarna. Beträffande bidraget till
verksamheten vid Weibullsholm anför högskolan att den i första hand till
styrker 5 000 kr. för kostnadsökningar för bevarandet av det genetiskt in
tressanta ärtmaterialet vid Weibullsholm men att den i andra hand också
tillstyrker ytterligare statsbidrag. Högskolan anser dock att kortfristiga
forskningsprojekt i princip bör bekostas av forskningsrådsmedel.
Departementschefen
Anslaget bör för nästa budgetår höjas med 57 000 kr. till 718 000 kr. Jag
har därvid beräknat 52 000 kr. för ökat bidrag till Institutet för växtföräd
ling av frukt och bär med hänsyn till ändring den 7 juni 1968 av avtalet mel
lan staten och Stiftelsen för växtförädling av frukt och bär och 5 000
kr. för ökat bidrag till W. Weibull AB för att täcka de ökade kostnaderna
för bevarandet av det genetiskt värdefulla ärtmaterialet.
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Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till viss praktiskt vetenskaplig växtföräd
ling för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
718 000 kr.
F 10. Jordbruksforskning
1967/68 Utgift
___
1968/69 Anslag ___
1969/70 Förslag___

4 600 486
4 510 000
5 575 000

Reservation -----

1 040 850

Anslaget disponeras av statens råd för skogs- och jordbruksforskning för
bidrag till forskning inom jordbrukets och trädgårdsnäringens områden.
Statens råd för skogs- och jordbruksforskning
Det svenska jordbruket genomgår en råd betydelsefulla förändringar, vars
verkningar inte är klarlagda ur biologiska, tekniska och ekonomiska syn
vinklar. Avsevärt ökade forskningsinsatser behövs därför. Problemen inom
växtodling och trädgårdsskötsel kräver ökad uppmärksamhet. Forskningen
inom animalieproduktionens område har varit eftersatt. Behovet av teknisk
och ekonomisk jordbruksforskning är vidare stort. Mutations- och virus
forskning kräver fortsatt stöd.
Anslaget bör ökas med 4 125 000 kr. till 8 635 000 kr.
Departementschefen
Anslaget bör för nästa budgetår höjas med 1 065 000 kr. till 5 575 000 kr.
I denna ökning ingår lönekostnadspålägg med ett beräknat belopp av
675 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Jordbruksforskning för budgetåret 1969/70 an
visa ett reservationsanslag av 5 575 000 kr.
F 11. Åtgärder för att förebygga skördeskador
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag .........

392 331
480 000
570 000

Reservation ...........

217 846

Från anslaget utgår bidrag till forskning och försöksverksamhet rörande
skördeskador.
Statens råd för skogs- och jordbruksforskning
Anslaget bör ökas med 90 000 kr. till 570 000 kr.
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Departementschefen
Anslaget bör för nästa budgetår höjas med 90 000 kr. till 570 000 kr. I
denna ökning ingår lönekostnadspålägg med ett beräknat belopp av 70 000
kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Åtgärder för att förebygga skördeskador för bud
getåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 570 000 kr.
F 12. Alnarpsinstitutet: Förvaltningskostnader
1967/68 Utgift ....................................
1968/69 Anslag ....................................
1969/70 Förslag ....................................

*2 830 220
M 752 000
2 529 000

1 Anslagen Alnarpsinstitutet: Avlöningar och Alnarpsinstitutet: Omkostnader.

Alnarpsinstitutet har till uppgift att meddela undervisning på jordbrukets
och trädgårdsnäringens områden. Inom institutet finns en lantbruksavdelning och en trädgårdsavdelning. Vid lantbruksavdelningen finns lantmästar- och ladugårdsförmanskurser. Vid trädgårdsavdelningen anordnas trädgårdsteknikerkurs, trädgårdsförmanskurs, grundläggande yrkeskurs och
propedeutisk kurs för hortonomie studerande. Till lantmästarkurserna antas
läsåret 1969 128 elever. Vid trädgårdsavdelningen antas 20 elever till tekni
kerkursen, 40 till förmanskursen, 64 till grundkurserna och 25 till den propedeutiska kursen.
1968/69

Personal
Personal för undervisning........................
Övrig personal..........................................
Anslag
Avlöningar till tjänstemän .,..................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organi
sation ....................................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ................................................
Arvoden och särskilda ersättningar........
Reseersättningar.......................................
Därav utrikes resor ................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler..................................................

Beräknad ändring
1969/70
AlnarpsDep.chelen
intitutet

37
6

+ 1
—

—

43

+ 1

—

1 633 000

+ 116 900

+ 67 100

+ 390 700

+ 391 000

+ 11500
—
500
—
—

__
500
—
—

+ 331 000

+ 331 000

24 000
15 400
2 500
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Beräknad ändring
1968/69

1969/70

Alnarps
institutet

b) Övriga expenser..................................
Elevernas studieresor...............................
Övriga utgifter
a) Driftkostnader för extra lantmästar
kurs ......................................................
b) Kosthåll för elever..............................
c) Utställningsmateriel m. m..................
d) Ersättning till Alnarps trädgårdar för
visst biträde av förmanspersonal....
e) Diverse utgifter..................................
f) Försök med testning av sökande till
lantmästarkursen................................
Särskilda uppbördsmedel
Kostavgifter för elever............................
Nettoutgift

Dep.chefen

18 500
27 300

+ 2 500
+ 10 400

+
+

19 800
390 000
1 000

— 19 800

— 19 800

—

—

—

—

6 000
2 000

—

—

5 000

__

__

2 142 000

+ 842 700

+ 777 000

390 000

__

__

1 752 000

+ 842 700

+ 777 000

2 500
5 700

A Inarpsinstitutet
1. Löne- och prisomräkning m. m. 795 500 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 721 700 kr.
2. En ny adjunktstjänst behövs vid trädgårdsavdelningen (-f 61 300 kr.).
3. Driftkostnader för extra lantmästarkurs föreslås överförda till anslaget
Alnarpsinstitutet: Materiel m. m. (— 14 000 kr.).
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Alnarpsinstitutet: Förvaltningskostnader för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 2 529 000 kr.
F 13. Alnarpsinstitutet: Materiel m. m.
1967/68 Utgift............ J303 277
1968/69 Anslag . . . ... *278 000
1969/70 Förslag . . .. . 301 000

Reservation........ ...

2 518

1 Anslagen Alnarpsinstitutet: Materiel, Alnarpsinstitutet: Nyanskaffning och underhåll av ut
rustning och Alnarpsinstitutet: Bokinköp och bokbindning samt Alnarpsinstitutets andel av
anslaget Reseunderstöd för studier m. m.

Från anslaget bestrids kostnaderna för materiel och utrustning samt för
inköp och bindning av böcker m. m.
3

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 11
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Anslag
Materiel......................................................
Utrustning ..............................................
Bokinköp m. m..........................................
Resebidrag till utländska studie- och
kongressresor m. m................................

1968/69

Beräknad ändring
1969/70
Dep.chefen
Alnarps
institutet

80 000
170 000
25 000

+ 19 000
+ 38 000
+ 4 000

+ 9 000
+ 13 000
+ 1000

3 000

—

—

278 000

+ 61 000

+ 23 000

Alnarpsinstitutet
Anslaget bör föras upp med 339 000 (+ 61 000) kr. Av den begärda ök
ningen består 14 000 kr. av överföring från anslaget Alnarpsinstitutet: För
valtningskostnader.
Departementschefen
Med åberopande av vad jag anfört under punkten F 2 tar jag under detta
anslag upp resebidrag till utländska studie- och kongressresor m. m. Vidare
bör till anslaget föras medel för utrustning och bokinköp m. m. De reserva
tioner som vid utgången av budgetåret 1968/69 finns på de nuvarande re
servationsanslagen till materiel m. m., nyanskaffning och underhåll av ut
rustning samt bokinköp och bokbindning liksom också på de poster under
reservationsanslaget till reseunderstöd för studier m. m., som hänför sig
till institutet, bör föras över till förevarande anslag.
På grund härav och med hänvisning i övrigt till sammanställningen
hemställer jag, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Alnarpsinstitutet: Materiel m.m. för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 301 000 kr.

F 14. Trädgårdsskolan i Norrköping
1967/68 Utgift ........................................
1968/69 Anslag
....................................
1969/70 Förslag ......................................

*484 720
*554 000
817 000

1 Anslagen Trädgårdsskolan i Norrköping: Avlöningar, Trädgårdsskolan i Norrköping: Omkost
nader samt Trädgårdsskolan i Norrköping: Nyanskaffning och underhåll av utrustning.

Vid trädgårdsskolan i Norrköping anordnas grundläggande yrkesutbild
ning och trädgårdsförmansutbildning samt fortbildningskurser. I grundläg
gande yrkeskurser undervisas årligen ca 60 elever och i förmanskurser ca 30
elever.
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Beräknad ändring
1968/69

1969/70

Lantbruksstyrelsen

Personal
Lärarpersonal............................................
Övrig personal...........................................
Anslag
Avlöningar till tjänstemän......................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organi
sation ....................................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 .................................................
Arvoden och särskilda ersättningar........
Sjukvård m. m...........................................
Reseersättningar.......................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler..................................................
b) Bränsle, lyse, vatten..........................
c) Övriga expenser..................................
Utrustning.................................................
Övriga utgifter
a) Elevernas studieresor.........................
b) Kosthåll för elever m. m.....................
c) Förbrukningsartiklar för odlingarna
d) Diverse utgifter...............................
Särskilda uppbördsmedel
Kostavgifter m. m. för elever.................
Ersättningar från blomsterskolan..........
Nettoutgift

Dep.chefen

6

9

—

—

15

—

—

440 000

+ 21 500

+ 21 500

—

+ 105 900

+ 106 000

200

—

—

—

+
2 000
1 500
4 500

—

+

500

+ 125 000
35 000
49 500
65 000

—

+

500

+ 125 000

—

—

+ 10 500
+ 10 000

+ 10 000
—

8 000
200 500
20 600
2 500

+

829 100

800

+

1000

+

—

1 200
—

+ 279 200

+ 265 200

—

—

—

+

4 800

—

255 800
19 300

+

2 200

+

2 200

275 100

+

2 200

+

2 200

554 000

+ 277 000

+ 263 000

Lantbruksstyrelsen
1.
lägg
2.
året

Löne- och prisomräkning m. m. 260 800 kr., varav för lönekostnadspå
och lokalhyror 230 900 kr.
Extra arvodet för tillsyn av elever som varit oförändrat sedan budget
1963/64 föreslås uppräknat med 1 200 kr.
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3. För bokinköp samt anskaffning av utrustning och förbrukningsartik
lar för odlingarna m. m. behövs ytterligare 15 000 kr.
Departementschefen
Medel till utrustning vid trädgårdsskolan bör tas upp under detta anslag.
Den vid utgången av innevarande budgetår kvarstående reservationen un
der anslaget Trädgårdsskolan i Norrköping: Nyanskaffning och underhåll
av utrustning bör föras över till budgetutjämningsfonden.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 817 000
kr. Jag har därvid beräknat medel för bl. a. uppräkning av det extra arvodet
för tillsyn av elever (2). Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Trädgårdsskolan i Norrköping för budgetåret
1909/70 anvisa ett förslagsanslag av 817 000 kr.
F 15. Bidrag till driften av lantbrukets yrkesskolor m. m.
1967/68 Utgift ....................................
1968/69 Anslag....................................
1969/70 Förslag..................................

25 036 164
24 942 000
29 000 000

Från anslaget bestrids utgifter för bidrag till driften av lantbruksskolor
och lanthushållsskolor. Vid lantbruksskolorna anordnas förberedande,
grundläggande och specialiserad yrkesutbildning, ladugårdsförmansutbildning, arbets- och driftsledarutbildning samt vid vissa lantbruksskolor grund
läggande yrkesutbildning på trädgårdsområdet. Vid lanthushållsskolorna
anordnas grundläggande och specialiserad yrkesutbildning. Varje skolas
kursprogram fastställs av lantbruksstyrelsen och statsbidraget beräknas
med hänsyn till verksamhetens omfattning.
Bidragsbestämmelserna återfinns i kungörelsen den 13 september 1963
(nr 493) om statsbidrag till lantbruks-, trädgårds- och lanthushållsskolor
(ändrad senast 1968: 682). Dessa bestämmelser innebär i korthet, att stats
bidrag utgår för avlöningsförmåner för rektor och lärare (avlöningsbidrag),
avgifter enligt lagen om allmän försäkring (avgiftsbidrag), kostnader för
elevernas hälsovård (hälsovårdsbidrag) samt skolans övriga driftkostnader
(allmänt driftbidrag).
Från anslaget bestrids vidare enligt kungörelsen den 30 juni 1949 (nr
455) utgifter för undervisningsmateriel för maskinundervisning (ändrad
senast 1957: 197). Bidrag utgår dessutom till bl. a. pedagogisk utbildning
av lärare enligt Kungl. Maj :ts beslut den 18 september 1963 och den 10
februari 1967.
Lantbruksstyrelsen
Antalet lantbruksskolor har från läsåret 1952/53 till hösten 1968 minskat
från 62 till 44. Samtidigt har elevantalet ökat från ca 2 600 till drygt 3 000
per år. Antalet lanthushållsskolor är f. n. 40.
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1. Löne- och prisomräkning m. m. 3 905 000 kr., varav för lönekostnadspålägg 3 069 000 kr.
2. Gålö lantbruksskola lades ned med utgången av budgetåret 1967/68
(—276 000 kr.).
3. Den fortlöpande omfördelningen av arbetsuppgifterna föranleder bl. a.
en ökning av antalet yrkeslärare och speciallärartimmar ( + 261 000 kr.).
4. En viss ökning av verksamheten medför behov av ökade driftbidrag och
hälsovårdsbidrag med 116 000 kr.
5. ökad övergång till praktisk undervisning kräver en omfattande utrust
ning för maskinundervisning. Med hänsyn härtill bör bidraget ökas med
100 000 kr.
6. Bidraget till pedagogisk utbildning och fortbildning av lärare bör ökas
med 4 000 kr.
7. Den pedagogiska försöksverksamheten bör byggas ut (+30 000 kr.).
Departementschefen
Till följd av ökad verksamhet vid lantbruksskolorna bör för avlöningsbidrag beräknas en höjning med 261 000 kr. samt för drift- och hälsovårdsbidragen en höjning med 116 000 kr. (3, 4). Nedläggningen av Gålö lant
bruksskola föranleder en minskning av medelsbehovet med 276 000 kr. För
undervisningsmateriel beräknar jag ytterligare 42 000 kr. och för pedago
gisk försöksverksamhet ytterligare 10 000 kr. (5, 7). Anslaget bör totalt
ökas med 4 058 000 kr. varav 3 905 000 kr. till följd av lönekostnadspålägget samt löne- och prisstegringar. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår
riksdagen
att till Bidrag till driften av lantbrukets yrkesskolor m. m.
för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
29 000 000 kr.

F 16. Bidrag till byggnadsarbeten vid lantbrukets yrkesskolor
1967/68 Utgift
___
1968/69 Anslag ___
1969/70 Förslag ___

5 994 050
4 000 000
3 000 000

Reservation ___

5 975 623

Från anslaget utgår bidrag till kostnader för byggnadsarbeten vid lant
brukets yrkesskolor. Bidragsbestämmelserna återfinns i kungörelsen den
22 december 1939 (nr 910) angående statsbidrag till nybyggnader m. m. vid
vissa anstalter för lantbruksundervisning (ändrad senast 1951:582), kun
görelsen den 25 mars 1960 (nr 45) om inskränkning i tillämpningen av sist
nämnda kungörelse samt i kungörelsen den 21 april 1961 (nr 405) om stats
bidrag till byggnadsarbeten vid lantbruksundervisningsanstalter. 1939 års
kungörelse skall tillämpas i fall där statsbidrag beviljats eller de med bi
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dragsansökan avsedda byggnadsarbetena igångsatts före den 1 april 1960.
Bidragsbestämmelserna i 1961 års kungörelse innebär att statsbidrag kan
beviljas huvudman för undervisningsanstalt till att anskaffa eller upprusta
permanenta skollokaler, elevhem och, om särskilda skäl föreligger, även till
lärarbostäder samt för att uppföra provisoriska skollokaler. Bidrag utgår
med högst hälften eller, om särskilda skäl föreligger, högst tre fjärdedelar
av ett visst bidragsunderlag. Till kostnader för provisoriska skollokaler ut
går dock ett väsentligt lägre statsbidrag. Bidrag utgår även till audivisuell
utrustning.
Lånt bruks styrelsen
1. En investeringsram på 4 milj. kr. bör fastställas för investeringar en
ligt bestämmelserna i kungörelsen den 21 april 1961 (nr 405). Anslaget bör
omvandlas till förslagsanslag.
2. Av byggnadsarbeten som påbörjats eller färdigställts före den 1 april
1960 återstår för behandling endast Kvinnersta lantbruksskola. Resterande
bidragsbehov uppgår till ca 495 000 kr.
3. Ökad kapacitet kommer efter hand att behövas vid lantbruksskolorna.
Den fortgående rationaliseringen genom nedläggning av små skolor måste
åtföljas av en successiv utbyggnad av återstående skolor. På grund av den
ovisshet som råder om den hemtekniska utbildningens omfattning och or
ganisation bör några mer omfattande investeringar tills vidare inte företas
vid lanthushållsskolorna.
4. Statsbidrag bör få utgå till den enskilda skolan Dingle lantbruks
skola.
Departementschefen
Jag är inte beredd att nu tillstyrka en omläggning av anslagskonstruktionen. För bidrag enligt bestämmelserna i 1939 års kungörelse angående
statsbidrag till nybyggnader m. m. vid vissa anstalter för lantbruksundervisning och 1961 års kungörelse om statsbidrag till byggnadsarbeten vid
lantbruksundervisningsanstalter bör beräknas ett gemensamt belopp av 3
milj. kr. Kungl. Maj :t bör få bevilja bidrag till byggnadsarbeten vid den
enskilda skolan Dingle lantbruksskola. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Bidrag till byggnadsarbeten vid lantbrukets yrkes
skolor för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag
av 3 000 000 kr.
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G. Veterinärväsendet m. m.
G 1. Veterinärstyrelsen
1967/68 Utgift ....................................
1968/69 Anslag ....................................
1969/70 Förslag....................................

J1 991 535
H 984 000
2 796 000

1 Anslagen Veterinärstyrelsen: Avlöningar och Veterinärstyrelsen: Omkostnader.

Veterinärstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden om den
allmänna hälso- och sjukvården bland husdjuren, djurskyddet, livsmedels
kontrollen samt veterinärväsendet. Verksamheten är uppdelad på tre fack
byråer, nämligen allmänna byrån, hygienbyrån och hälsokontrollbyrån,
samt en administrativ byrå.
1968/69

Personal
Handläggande personal............................
Övrig personal...........................................
Anslag
Avlöningar till tjänstemän......................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organi
sation ....................................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 .................................................
Arvoden och särskilda ersättningar........
Sjukvård m. m............................................
Reseersättningar.......................................
Därav utrikes resor

...................................................

Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler..................................................
b) Bränsle, lyse, vatten..........................
c) Övriga expenser..................................

Beräknad ändring
1969/70
VeterinärDep.cliefen
styrelsen

21
20

+ 1,5
+1

+ 1
—

41

+2,5

+ 1

1 712 000

+ 168 000

+ 149 000

—

+ 412 000

+ 412 000

+ 21 000
+ 5 000

+ 12 000
+ 15 000

38 000
3 000
67 000

+

8 000

+

8 000

5 000

—

3 000
129 000

Därav engångsutgifter ..............................................

25 000

Publikationstryck m. m.............................

28 000

+ 160 000
+ 1000
+ 10 000

+ 160 000
+ 1 000
+ 10 000

—

+ 45 000

5 000
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1968/69

U ndersökningskostnader
a) Instrumentutrustning m. m...............
b) Provtagning och analyser..................
Uppbördsmedel
Försäljning av publikationer..................
Nettoutgift

Beräknad ändring
1969/70
VeterinärDep.chefen
styrelsen

1 000
10 000

—
—

—
—

1 991 000

+ 780 000

+ 812 000

7 000

—

—

1 984 000

+ 780 000

+ 812 000

Veterinärstyrelsen
1. Löne- och prisomräkning m. m. 662 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 572 000 kr.
2. Styrelsen begär förstärkning av hygienbyrån med en tjänst som hälsovårdskonsulent. Vidare behövs ökad biträdeshjälp motsvarande en biträdestjänst. På administrativa byrån behövs ytterligare en halv tjänst som ama
nuens. (+ 116 000 kr.)
3. Veterinärväsendeutredningen har i betänkandet Veterinärmedicinsk
rådgivnings- och laboratorieverksamhet (Stencil Jo 1968: 3) lagt fram vissa
förslag i fråga om denna verksamhet. Bl. a. föreslås viss omläggning av den
organiserade djurhälsokontrollverksamheten samt att ett bolag bildas med
uppgift att driva veterinärmedicinska laboratorier.
Styrelsen föreslår att i avvaktan på behandlingen av nämnda betänkande
bör för bidrag till främjande av juverhälsokontroll hos nötkreatur för bud
getåret 1969/70 beräknas ett oförändrat medelsbehov av 280 000 kr.
Remiss yttrande
Livsmedelsstadgekommittén tillstyrker styrelsens anslagsframställning
såvitt avser förstärkning av hygienbyrån med en tjänst som hälsovårdskonsulent.
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 2 796 000
kr. Jag har därvid beräknat medel för bl. a. en tjänst som hälsovårdskonsulent samt ytterligare 20 000 kr. för tillfällig arbetskraft (2).
Med anledning av förslaget av veterinärväsendeutredningen om ett sär
skilt bolag för driften av veterinärmedicinska laboratorier har överläggning
ar tagits upp med företrädare för jordbruksnäringen. I avvaktan på att
dessa överläggningar slutförs har under förevarande anslag beräknats 60 000
kr. under posterna arvoden och särskilda ersättningar samt publikationstryck m. m. för vissa ändamål som jag avser att återkomma till i annat sam
manhang. Därvid avses även komma att behandlas veterinärstyrelsens för
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slag om medel till juverhälsokontroll hos nötkreatur. Jag hemställer, att
Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Veterinärstyrelsen för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 2 796 000 kr.
G 2. Veterinärstaten
1967/68 Utgift .................................... U5 559 325
1968/69 Anslag ................................ H4 303 000
1969/70 Förslag ................................ 18 335 000
1 Anslagen Veterinärstaten: Avlöningar och Veterinärstaten: Omkostnader.

Från anslaget avlönas personal i länsveterinär- och distriktsveterinäror
ganisationen. Vidare bekostas bl. a. den kursverksamhet som veterinärsty
relsen bedriver.
Beräknad ändring
1969/70
VeterinärDep.chefen
styrelsen

1968/69

Personal
Länsveterinärer........................................
Distriktsveterinärer..................................
Veterinärstipendiater...............................
Anslag
Avlöningar till tjänstemän......................
Lönekostnadspålägg
Beräknat belopp för befintlig organi
sation ....................................................
Arvoden och särskilda ersättningar........
Sjukvård m. m...........................................
Reseersättningar.......................................
Lokalhyror
Beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler ..................................................
Expensmedel till länsveterinärerna........
Kursverksamhet........................................
Omkostnader vid karantänsanstalten i
Haparanda för husdjur........................
Undersökningskostnader
a) Instrumentutrustning m. m...............
b) Provtagning och analyser..................

25
285
12

+6

322

+6

12 500 000

217 000
13 000
1 411 000

+ 683 000 +

—
683 000

+3 009 000 + 3 009 000
+ 22 000
—
+ 250 000 + 175 000
—

—

55 000 +
—
+ 125 000 +

+
24 000
110 000

55 000
—
110 000

3 000

—

—

10 000
15 000

__

__

—

—

14 303 000
3f

—

+4 144 000 + 4 032 000

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 1. Bil. 11
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Veterinärstyrelsen
1. Löne- och prisomräkning m. m. 3 897 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 3 064 000 kr.
2. Antalet veterinärstipendiater behöver ökas med sex (+ 22 000 kr.).
Departem entschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att till Veterinärstaten för budgetåret 1969/70 anvisa ett
förslagsanslag av 18 335 000 kr.
G 3. Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning vid kontrollslakterier
1967/68 Utgift ....................................
1968/69 Anslag ....................................
1969/70 Förslag....................................

5 222 126
5 555 000
7 251 000

Från anslaget avlönas personal som utför köttbesiktning m. m. vid kon
trollslakterierna. Statens utgifter för ändamålet täcks av slakteriföretagen
enligt särskild taxa. Taxeintäkterna redovisas på riksstatens inkomstsida.
Beräknad ändring
1969/70
VeterinärDep.chefen
styrelsen

1968/69

Personal
Veterinärer..............................................
Assistenter...............................................
Anslag
Avlöningar och arvoden........................
Lönekostnadspålägg
Beräknat belopp för befintlig organi
sation ..................................................
Sjukvård m. m.........................................
Reseersättningar.....................................

83

—

—

10

—

—

93

—

—

5 273 000

—

+

+ 1 299 000

2 000

280 000
5 555 000

377 000

+

+ 1 299 000

—

+

20 000

+ 1 696 000

377 000

—

+

20 000

+ 1 696 000

Veterinärstyrelsen
Löne- och prisomräkning m. m. 1 696 000 kr., varav för lönekostnadspå
lägg 1 299 000 kr.
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
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att till Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning vid
kontrollslakterier för budgetåret 1969/70 anvisa ett för
slagsanslag av 7 251 000 kr.
G 4. Statens veterinärmedicinska anstalt
1967/68 Utgift .................................... !8 163 995
1968/69 Anslag .................................... *8 117 000
1969/70 Förslag.................................... 10 346 000
1 Anslagen Statens veterinärmedicinska anstalt: Avlöningar och Statens veterinärmedicinska
anstalt: Omkostnader.

Anstalten utför praktiskt-vetenskapliga undersökningar och bedriver
forskning inom veterinärmedicinens och livsmedelshygienens områden. An
stalten producerar sera, vacciner och andra bakteriologiska preparat för
djursjukvård. Anstalten bedriver upplysnings- och rådgivningsverksamhet
bl. a. i fråga om bekämpning av kreatur ssjukdomar.
För utförda undersökningar och tillhandahållna preparat utgår ersätt
ning enligt särskild taxa om inte annat är stadgat. Taxan fastställs av vete
rinärstyrelsen efter samråd med riksrevisionsverket. Ersättningarna redo
visas på riksslatens inkomstsida.
Inom anstalten finns sju avdelningar, nämligen bakteriologiska avdel
ningen, virologiska avdelningen, patologisk-anatomiska avdelningen, ke
miska avdelningen, parasitologiska avdelningen, produktionsavdelningen och
konsulentavdelningen, samt en ekonomisektion.
Beräknad ändring
1969/70
Statens veterinär- Dep.chefen
medicinska anstalt

1968/69

Personal
Handläggande personal ...............
Övrig personal ............................

Anslag
Avlöningar till tjänstemän...........
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig
organisation................................
b) Beräknad ändring till budget
året 1969/70 ............................
Arvoden och särskilda ersättningar
Avlöningar till personal för sär
skilda undersökningar...............

41
152

+ 3
+4

193

+ 7

5 600 000

+

777 000

—

+

339 000

+ 1 346 000

+ 1 346 000

137 000

+
+

120 000
33 000

+
+

20 000
30 000

250 000

—

26 000

__

73 000
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Beräknad ändring
1969/70
Statens veterinär- Dep.chefen
medicinska anstalt

1968/69

Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig
organisation........................................
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70 ...................................
Sjukvård m. m........................ ...............
Reseersättningar...................................
Därav utrikes resor ............................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande lokaler ..............................
b) Bränsle, lyse, vatten ...................
c) Övriga expenser.............................
Publikationstryck .............................
Särskilda undersökningar .............
Övriga utgifter
a) Inköp och underhåll av inventarier och apparatur ...................
b) Förbrukningsartiklar...................
c) Inköp av bakteriologiska prepa
rat ...................................................
d) Inköp och underhåll av djur ..
e) Tvätt och inre renhållning ....
f) Yttre renhållning, underhåll av
vägar och planteringar m. m.
g) Diverse utgifter .............................

—

+

61 000

+

61 000

10 000
5 000
23 000

—

20 000
55 000

—
+
+
+

20 000
5 000
6 000

+
+
+
+

385 000
25 000
15 000
4 000
20 000

+
+
+
+

385 000
25 000
10 000
4 000
20 000

350 000
555 000

+
+

213 000
45 000

+
+

40 000
45 000

300 000
240 000
114 000

+

26 000

+

26 000

10 000

—

160 000
98 000
12 000
163 000

5 000

_L.

+
+

2 000

2 000
61 000
8 117 000

+ 3 022 000

+ 2 229 000

Statens veterinärmedicinska anstalt
1. Löne- och prisomräkning m. m. 2 242 000 kr., varav för lönekostnads
pålägg och lokalhyror 1 792 000 kr.
2. Patologisk-anatomiska avdelningen föreslås förstärkt med en laboratorstjänst och en tjänst som institutionstekniker. Samtidigt kan en tjänst
som laboratorieveterinär dras in. (+56 000 kr.)
3. För ekologisk biocidforskning bör kemiska avdelningen förstärkas med
en laborator stjänst jämte två tjänster som laboratorieassistent. (+ 137 000
kr.)
4. En tjänst som konsulent i ungnöts- och fårsjukdomar bör inrättas. De
med särskilda medel avlönade konsulenterna för viltsjukdomar respektive
renskötseln bör föras över på anstaltens stat. Tjänsten som konsulent i vilt
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sjukdomar bör samtidigt ombildas till personlig professur åt docenten Karl
Borg. Konsulentavdelningen behöver förstärkas även med en tjänst som
laboratorieveterinär. ( + 308 000 kr.)
5. För att förbättra tillgången på laboratorieutbildade veterinärer bör
medel anvisas för två arvodesanställda aspirantveterinärer ( + 37 000 kr.).
6. ökade resurser behövs för anstaltens särskilda undersökningar avse
ende bl. a. tillverkning av mul- och klövsjukevaccin m. m. Från den till sär
skilda undersökningar knutna leukosforskargruppen bör en laboratorieveterinär och två laboratorieassistenter föras över till statsepizootologens
förfogande. (+ 56 000 kr.)
7. Biträdespersonalen i övrigt bör förstärkas med en kvalificerad biträdestjänst vid produktionsavdelningen (+ 27 000 kr.).
Remissyttrande
Anslagsframställningen, såvitt avser förstärkning av kemiska avdelningen
samt överföring av kostnaderna för konsulenten i viltsjukdomar på anstal
tens stat, tillstyrks av statens naturvårdsverk.
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen, i vilken avlöningskostnaderna
för en laboratorieveterinär och två laboratorieassistenter som f. n. bestrids
från posten till avlöningar till personal för särskilda undersökningar förts
över till posten till avlöningar till tjänstemän (6), hemställer jag, att Kungl.
Maj :t föreslår riksdagen
att till Statens veterinärmedicinska anstalt för budget
året 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 10 346 000 kr.

G 5. Anskaffande av viss laboratorieutrustning m. m.
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag
___

91 892
275 000
125 000

Reservation...........

190 731

Anslaget är avsett för inköp av sådan laboratorieutrustning m. m. som
krävs under beredskapstillstånd och krig.
Veterinärstyr elsen
Den beräknade kostnaden för att fullfölja anskaffningen av utrustning
för beredskapslaboratorierna uppgår till 125 000 kr. utöver hittills anvisade
belopp. Styrelsen föreslår att skyddsmasker m. m. för krigsplacerad veteri
när personal får anskaffas till en kostnad av ca 100 000 kr. vid sidan av
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nämnda utrustning. För beredskapslaboratorierna felande medel bör ställas
till styrelsens förfogande under senare budgetår.
Departementschefen
Jag biträder veterinärstyrelsens förslag om att anslaget skall föras upp
med 125 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Anskaffande av viss laboratorieutrustning m. m.
för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av
125 000 kr.
G 6. Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, m. m.1
1967/68 Utgift ....................................
1968/69 Anslag ....................................
1969/70 Förslag
................................

1 295 569
1 300 000
1 400 000

1 Tidigare anslagsrubrik: Förekommande och hämmande av smittsamma husdjurssjukdomar,
m. m.

Anslaget är avsett främst för kostnader och ersättningar i samband med
bekämpande av eller beredskap mot smittsamma husdjurssjukdomar, så
som salmonella och mul- och klövsjuka.
Veterinärstyrelsen
Anslaget bör med hänsyn till väntad belastning föras upp med 1 400 000
kr.
Departementschefen
Jag biträder veterinärstyrelsens förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar,
m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
1 400 000 kr.

G 7. Lindring i mindre bemedlades kostnader för djursjukvård
1967/68 Utgift .........................................
1968/69 Anslag.........................................
1969/70 Förslag ....................................

405 712
300 000
300 000

Anslaget utbetalas och disponeras av samtliga länsstyrelser enligt kungö
relsen den 12 april 1946 (nr 164) om statsbidrag till mindre bemedlade för
djursjukvård m. m. (ändrad senast 1963: 96).
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Veterinärstyrelsen
Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp.
Departementschefen
Jag biträder veterinärstyrelsens förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att till Lindring i mindre bemedlades kostnader för djur
sjukvård för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag
av 300 000 kr.
G 8. Veterinärhögskolan: Förvaltningskostnader
1967/68 Utgift .................................... Ul 282 277
1968/69 Anslag ................................ ill 049 000
1969/70 Förslag................................... 14 973 000
1 Anslagen Veterinärhögskolan: Avlöningar och Veterinärhögskolan: Omkostnader.

Vid veterinärhögskolan bedrivs undervisning och forskning på det veteri
närmedicinska området. Verksamheten är uppdelad pa 16 institutioner. Vid
högskolan bedrivs även djursjukvård. Utbildningen vid högskolan omfattar
till veterinärmedicine kandidatexamen två läsår och till veterinärmedicine
licentiatexamen ytterligare tre och ett halvt läsår. Intagningen uppgår till
50 studerande per läsår. Till högskolan hör en försöksgård förlagd till Skara.
Beräknad ändring
1969/70
Dep.chefen
Veterinär
högskolan

1968/69

Personal
Utbildning och forskning
Lärare m. fl.............................................
övrig personal......................................
Biblioteket
Handläggande personal........................
övrig personal.......................................
Centrala förvaltningen
Handläggande personal........................
övrig personal......................................

Avlöningar till tjänstemän......................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organi
sation ....................................................

107
125

+ 23
+ 23

3
3

+ 1
+ 1

—

3
27

—

+ 4

—
—

268

+ 52

+2

8 846 400

+2 422 000 +

+2

—

546 000

+2 151 000 + 2 151 000
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b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ................................................
Arvoden och särskilda ersättningar........
Avlöningar till personal för särskilda un
dersökningar ..........................................
Sjukvård m. m...........................................
Reseersättningar.......................................
Beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler....................................................
Bränsle, lyse, vatten ...............................
Vissa expenser vid högskolans för
valtning ..................................................
Doktorandstipendier................................
Bidrag till tryckning av doktorsavhand
lingar ......................................................
Ersättning för avskaffade examensavgifter .......................................................
Utländska forskare...................................
Kursmikroskop m. m. för studerande...
Underhåll av park....................................
Utgifter för djursjukvården....................

Beräknad ändring
1969/VO
VeterinärDep.chefen
högskolan

+ 441 000 +
+ 46 000 +

9 000
43 000

11 000 +
4 000
45 000 +

11000

309 000

+ 925 000 +
3 000 +
+

925000
3000

445 800
47 000

+ 114 000 +
—

90 000
—

145 600
37 000
14 000
25 500
—

10 000
1 000
10 000
100 000
7 700
1 050 000
11 049 000

+
+
+

+

10 000

—

1000

—

__
+ 10 000
+ 150 000

—
—

+
+ 144 000 +
—

+6 476 000

i

1000
144 000
3 924 000

Veterinärhögskolan
En avsevärd förstärkning av de personella resurserna bör ske. En fortsatt
upprustning behövs bl. a. för att förverkliga den nya studieplanen med för
kortad studietid. Styrelsens förslag bygger i huvudsak på veterinärhögskoleutredningens betänkanden Veterinärmedicinsk forskning och undervisning,
del I och II (SOU 1962: 33 och 1964: 12).
1. Löne- och prisomräkning m. m. 3 771 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 3 076 000 kr.
2. Institutionen för sjukdomsgenetik och husdjurshygien bör delas upp i
två institutioner. En professur i sjukdomsgenetik bör till följd härav inrät
tas (+ 93 000 kr.).
3. Med hänsyn till den intensifierade forskning som vid högskolan be
drivs på radiobiologins och radioekologins område behövs en professur i äm
net (+ 93 000 kr.).
4. Till följd av den ökade betydelsen av den farmakologiska forskningen
och undervisningen bör en laboratur i toxikologi tillkomma (+ 85 000 kr.).
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5. Ytterligare fyra docenttjänster bör tillföras högskolan (+ 295 000 kr.).
6. I övrigt behövs följande tjänster för verksamheten vid institutionerna:
två universitetslektorer, två speciallärare, en klinikveterinär, två laboratorieveterinärer, en forskningsingenjör (försöksgården), fyra forskarassisten
ter, 4 500 assistenttimmar, tre kvalificerade och 13 övriga biträden
(+ 1 744 000 kr.).
7. Vid biblioteket behövs en förste bibliotekarie och ett biträde (+ 101 000
kr.).
Remissyttrande
Försvarets forskningsanstalt tillstyrker högskolans förslag om inrättande
av en tjänst som professor i radiobiologi och radioekologi.
Departemen ts chefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
14 973 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för bl. a. ytterligare två institutionsbiträden (6).
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Veterinärhögskolan: Förvaltningskostnader för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 14 973 000
kr.

G 9. Veterinärhögskolan: Materiel m. m.
1967/68 Utgift .........
1968/69 Anslag ___
1969/70 Förslag ___

M 133 770
J1 386 000
1 488 000

Reservation ...........

481 247

1 Anslaget Veterinärhögskolan: Materiel m. m. samt veterinärhögskolans andel av anslagen
Främjande av ograduerade forskares vetenskapliga verksamhet m. m. och Reseunderstöd för
studier m. m.

Från anslaget bestrids omkostnaderna för institutionernas verksamhet.
1968/69

Materiel m. m.............................................
Apparater..................................................
Främjande av ograduerade forskares ve
tenskapliga verksamhet.......................
Resebidrag till utländska studie- och kon
gressresor m. m......................................

Beräknad ändring
1969/70
VeterinärDep.chefen
högskolan

691 000
558 000

+ 150 000
+ 1 100 000

120 000

+

+ 79 000
+ 21 000

80 000

17 000

—

1 386 000

+ 1 330 000

—

+

2 000

+ 102 000
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Veterinärhögskolan
1. Av den begärda höjningen av anslagsposten till materiel m. m. hänför
sig 135 000 kr. till prisstegring.
2. För att bestrida kostnader för den fr. o. m. 1968/69 anskaffade data
terminalen behövs 15 000 kr.
Departementschefen
Med hänvisning till vad jag anfört under punkten F 2 bör under detta
anslag tas upp medel till stipendier för att främja orgraduerade forskares
vetenskapliga verksamhet samt till resebidrag till utländska studie- och
kongressresor m. m. Anslaget bör till följd härav höjas med 120 000 respek
tive 17 000 kr. Jag förordar att anslaget i övrigt ökas med 102 000 kr. Jag
har därvid beaktat den engångsanvisning som skett för innevarande bud
getår.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Veterinärhögskolan: Materiel m. m. för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 1 488 000 kr.
G 10. Veterinärhögskolan: Bokinköp m. m.
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag .........

100 000
110 000
120 000

Reservation ...................

—

Från anslaget bestrids omkostnader för verksamheten vid högskolans
bibliotek.
Veterinärhögskolan
Prishöjningar på böcker och tidskrifter medför ökade utgifter med 20 000
kr. Därutöver behöver anslaget höjas med 45 000 kr.
Departemen tschefen
Anslaget bör höjas med 10 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t före
slår riksdagen
att till Veterinärhögskolan: Bokinköp m. m. för budget
året 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 120 000 kr.
G 11. Veterinärhögskolan: Försöksverksamhet
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag
___

104 806
100 000
100 000

Reservation...............

2 020

Från anslaget bestrids kostnader för högskolans försöksgård i Skara.
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Vet erinärhögskolan
Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp.
Departementschefen
Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer, att Kungl.
Maj :t föreslår riksdagen
att till Veterinärhögskolan: Försöksverksamhet för bud
getåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 100 000 kr.
G 12. Veterinärhögskolan: Lantbruksdriften vid försöksgården
1967/68 Nettoinkomst ............................
1968/69 Anslag ........................................
1969/70 Förslag ........................................

29 693
1 000
1 000

Veterinärhögskolan
Anslaget bör föras upp med 1 000 kr.
D epartem en tschefen
Jag biträder veterinärhögskolans förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att till Veterinärhögskolan: Lantbruksdriften vid försöks
gården för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
1 000 kr.
G 13. Veterinärinrättningen i Skara
1967/68 Utgift ........................................ J238 775
1968/69 Anslag........................................ *311 000
1969/70 Förslag .................................... 401 000
1 Anslagen Veterinärinrättningen i Skara: Avlöningar och Veterinärinrättningen i Skara: Om
kostnader.

Inrättningen, som organisatoriskt lyder under veterinärhögskolan, är
sjukvårdsanstalt för husdjur. Vid inrättningen får även bedrivas vetenskap
liga undersökningar rörande husdjurens sjukdomar. Taxa för inrättningen
fastställs av högskolestyrelsen.
1968/69

Personal
Veterinärer . .
övrig personal

Beräknad ändring
1969/70
VeterinärDep.chefen
högskolan

4
13

+ 1

17

+ 1
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1968/69

Beräknad ändring
1969/70
Veterinär
Dep.chefen
högskolan

Anslag
Avlöningar till tjänstemän......................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organi
sation ....................................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ................................................
Arvoden och särskilda ersättningar........
Omkostnader.............................................

307 500

+ 65 000

+ 15 500

+ 74 000

+ 74 000

2 500
1 000

+ 11500
+
500
—

+

311 000

+ 151 000

+ 90 000

500
—

Veterinärhögskolan
1. Löneomräkning m. m. 89 500 kr., varav för lönekostnadspålägg 74 000
kr.
2. Med hänsyn till ökad klinikverksamhet vid inrättningen erfordras yt
terligare en tjänst som klinikveterinär (-j- 61 000 kr.).
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att till Veterinärinrättningen i Skara för budgetåret 1969/
70 anvisa ett förslagsanslag av 401 000 kr.
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II. Skogsväsendet
H 1. Skogsstyrelsen
1967/68 Utgift .......................................
1968/69 Anslag ....................................
1969/70 Förslag....................................

14 024 069
H 117 000
5 590 000

1 Anslagen Skogsstyrelsen: Avlöningar och Skogsstyrelsen: Omkostnader.

Skogsstyrelsen har till uppgift att leda de statliga åtgärderna för att främ
ja det enskilda skogsbruket. Styrelsen är centralt organ för skogsvårdsstyrelsernas verksamhet och central myndighet för skoglig yrkesutbildning
samt virkesmätning och skogsstatistik. Skogsstyrelsen leds av en styrelse.
Chef för skogsstyrelsen är en generaldirektör. Inom verket finns två skogsbyråer, en administrativ byrå samt en avdelning för yrkesutbildning och en
för virkesmätning och statistik.
Beräknad ändring
1969/70
SkogsDep.chefen
styrelsen

1968/69

Personal
Handläggande personal...........................
Övrig personal..........................................
Anslag
Avlöningar till tjänstemän......................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organi
sation ....................................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 .................................................
Arvoden och särskilda ersättningar ....
Sjukvård m. m...........................................
Reseersättningar.......................................
Därav utrikes resor .......................................

Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler..................................................

39
52

+4
+5

"t" 1

91

+9

+ 1

3 371 000

+ 541 000

+ 199 000

—

+ 808 000

+ 808000

86 000
—
7 800
44 000

+ 13 000
—
+ 6100
+ 21500

+
27 000
10 600
171 000
10 000

+
+
+

5 000

+ 400 000

+ 400000
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Beräknad ändring
1969/70
SkogsDep.chefen
styrelsen

1968/69

b) Bränsle, lyse, vatten ........................
c) Provmätningar m. m...........................
d) Övriga expenser..................................

4 400
16 000
421 000

+

Därav engångsutgifter..................................

3 500

Publikationstryck.....................................
Blankettryck.............................................

51 000
80 000
4 152 000

Särskilda uppbördsmedel
Inkomst av fotogrammetrisk uppdragsverksamhet................................................
Nettoutgift................................................

35 000
4 117 000

200

+

—

—

~b

84 000

+
+
+

50 000

+
+
+
+

3 000
4 000

200
4 000
22 200
2 000

3 000
4 000

+ 1 978 000

+ 1473 000

10 000

—

+1 968 000

+1 473 000

+

Skogsstyrelsen
Skogsbrukets och skogsindustrins betydelse för den fortsatta välståndsut
vecklingen är svårbedömbar av många orsaker. För skogsbrukets del beror
detta självfallet främst på vanskligheten att bedöma förutsättningarna för
ett lönsamt skogsbruk med hänsyn till de långa omloppstiderna. I fråga om
skogsindustrin föreligger stora svårigheter att på lång sikt förutse efter
frågan på skogsprodukter på världsmarknaden.
Skogsnäringen har under de senaste 18 åren mer än tredubblat sitt brut
toproduktionsvärde. Bortsett från smärre svängningar har tillväxttakten un
der 1950-talet kunnat hålla jämna steg med den snabba ökningen av brutto
nationalprodukten. Under 1960-talet har däremot tillväxttakten inom skogs
näringen varit lägre än i näringslivet i allmänhet. Exportvärdet av skogsin
dustriprodukter visar under artonårsperioden i det närmaste lika kraftig re
lativ ökning som bruttoproduktionsvärdena. För år 1967 beräknas export
värdet uppgå till 6,1 miljarder kr. I förhållande till vår totalexport visar
emellertid exportvärdena under perioden en fallande trend från drygt 40 %
under 1950-talets början till 26 % år 1967.
Flera skäl talar enligt skogsstyrelsen för att anläggning av nya skogsbe
stånd på marker som lämpar sig för skogsproduktion kan anses vara lön
samt på lång sikt ur såväl företagsekonomisk som samhällsekonomisk syn
vinkel. Styrelsen pekar bl. a. på den väntade ökade konsumtionen av skogs
produkter till följd av den snabba befolkningstillväxten och höjningen av
levnadsstandarden i världen. Västeuropa utgör redan ett markant underskottsområde i fråga om virkesproduktion. För övervägande delen av vår
skogsmark saknas ekonomiskt bärkraftiga alternativ till markens använd
ning för virkesproduktion. Samma sak gäller beträffande större delen av
den areal som tas ur jordbruksproduktionen. Då förutsättningarna för vår
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skogsnäring även på kortare sikt bör betraktas som gynnsamma måste det
anses berättigat att behålla kravet på uthållighet i skogsbruket. Om detta
skall kunna ske krävs ökade insatser av det allmänna för att skapa tillför
sikt inför framtiden hos de i skogsnäringen engagerade.
Av virkesbalansutredningens betänkande Yirkesbalanser 1967 (SOU
1968: 9) framgår att den svenska skogsmarkens förmåga att producera vir
ke är god och delvis outnyttjad. En betydande ökning av de årliga avverkningsuttagen är möjlig och en däremot svarande expansion av skogsindu
strin kan ske. De senare årens utveckling har för skogsbruket också med
fört starkt förbättrade kvantitativa avsättningsmöjligheter. Trots denna
kvantitetsökning har emellertid skogsbrukets lönsamhet starkt försvagats.
Sålunda har årsavverkningens genomsnittliga rånettovärde i kronor per
skogskubikmeter (m3sk) vid fast penningvärde sjunkit till hälften från år
1950 till år 1968. Rationaliseringarna inom skogsnäringen har drivits med
stor kraft. Takten har dock inte varit tillräcklig för att stå emot kostnads
ökningarna. Om skogsnäringens tidigare goda konkurrenskraft skall kunna
återställas krävs därför åtgärder för att underlätta snabbast möjliga ratio
nalisering inom det enskilda skogsbruket. Främst gäller detta givetvis pri
vatskogsbruket, där det stora antalet ägare och splittringen på en mångfald
små brukningsenheter medför svårigheter att anpassa skogsdriften. Skogs
styrelsen stryker under den stora betydelse som effektiv grundutbildning
av ungdomar och löpande fortbildning av redan yrkesverksamma har för ra
tionella och säkra arbetsmetoder. Snabbast möjliga utbyggnad av skogsbilvägnälet ges likaså hög prioritet när det gäller att hålla kostnaderna nere.
Beträffande yrkandena under detta anslag anför skogsstyrelsen.
Mot bakgrunden av skogsbrukets allmänna situation framstår det som
angeläget att en förstärkning kan ske av skogsstyrelsens resurser i främst
personellt hänseende. Härigenom blir det möjligt för ämbetsverket att till
fredsställande fullgöra de mångskiftande viktiga uppgifter som ankommer
på verket såsom centralt statligt organ för skogsnäringens och det enskilda
skogsbrukets förkovran.
1. Löne- och prisomräkning m. in. 1 401 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 1 208 000 kr.
2. För att styrelsen skall kunna öka sina insatser beträffande planering,
utredning och information samt i fråga om internationell skoglig verksam
het föreslås en förstärkning med en byrådirektörstjänst för generaldirektö
rens sekretariat (+ 88 000 kr.).
3. För att åstadkomma samordning av rationaliseringsinsatserna inom
skogsvårdsorganisationen bör vid skogsstyrelsen inrättas en särskild enhet
för administrativ rationalisering (AR-enliet). Tills vidare bör medel anvisas
för anställning av en chef för enheten och en assistent samt för utnyttjande
av viss experthjälp utanför organisationen (+ 167 000 kr.).
4. För att nämnden för skoglig flygbildteknik skall kunna utveckla sin ut
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bildningsverksamhet krävs en assistenttjänst för den till första skogsbyrån
hörande sektionen för skoglig flygbildteknik (+ 58 000 kr.). De ökade
kansli- och skrivgöromålen nödvändiggör att byrån förstärks med ett biträ
de (+ 26 000 kr.). (+ 84 000 kr.)
5. För att styrelsen skall kunna öka sina insatser beträffande bevakning,
registrering och rådgivning i samband med skador på växande skog bör
andra skogsbyrån förstärkas med en byrådirektörstjänst (+ 76 000 kr.).
6. De stegrade arbetsuppgifterna av personaladministrativ och kameral
natur kräver förstärkning av administrativa byrån med två kvalificerade bi
träden (+ 66 000 kr.).
7. Virkesmätningsavdelningen behöver förstärkas med en byrådirektör
för utredningsarbete, handläggning av skogsvärderings- och taxeringsfrågor
m. m. (+ 73 000 kr.).
8. Som ett led i strävandena att rationalisera kontorsarbetet behöver an
skaffas en plockningsmaskin och en stötapparat. Vidare behövs en kombivagn för gods- och personaltransporter samt budskickning. (+ 20 200 kr.)
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 5 590 000
kr. Jag har därvid beräknat medel för bl. a. ytterligare en byrådirektör (3).
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Skogsstyrelsen för budgetåret 1969/70 anvisa ett
förslagsanslag av 5 590 000 kr.
H 2. Bidrag till skogsvårdsstyrelserna
1967/68 Utgift .................................... ]31 923 620
1968/69 Anslag ................................ >33 117 000
1969/70 Förslag................................... 38 407 000
1 Anslagen Bidrag till skogsvårdsstyrelserna: Avlöningar och Bidrag till skogsvårdsstyrelserna:
Omkostnader.

Skogsvårdsstyrelserna har till uppgift att främja och stödja den enskilda
skogshushållningen samt verka för att skogsvårdsarbetet inom de enskilda
skogarna bedrivs på ett planmässigt sätt. Styrelserna skall också utöva den
uppsikt och vidta de åtgärder som enligt gällande skogsvårds-, naturvårdsoch andra författningar ankommer på dem.
Beräknad ändring
1968/69

1969/70

Skogsstyrelsen

Personal
Förvaltningspersonal .
Teknisk personal ....
U ndervisningspersonal

253
449
115

Dep.chefen
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Beräknad ändring
1968/69

1969/70

Dep.chefen

Skogs
styrelsen

Anslag
Avlöningar till tjänstemän......................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organi
sation ...................................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 .................................................
c) Kostnader för pensionsavgången
skogsvårdsstyrelsepersonal................
Arvoden och särskilda ersättningar........
Skogsvårdsstyrelsernas allmänna verk
samhet ....................................................
Oförutsedda utgifter................................
Arvoden till styrelseledamöter................
Resekostnader och traktamenten till sty
relseledamöter .......................................
Investeringar i skogsbruksskolor............
Amorteringar på byggnadslån................
Driftskostnader vid skogsbruksskolor...
Rabattering av vissa förrättningskostnader (Z, AC och BD län)...................
Ersättning till domänverkets fond för
upplåten mark......................................

25 440 000

+ 1 280 000

+ 1 194000

2188 000

+ 490 000

+ 490 000

9 000

—

__
158 000

+4 300 000
+ 32 000

+ 4300 000
+ 32 000

576 000
100 000
105 000

+ 1 395 000
+ 200 000
—

+

+

85 000
—

—
_
1 100 000

60 000
1 100 000
190 000
3 100 000

+ 120 000
+ 224 000

+ 100 000

100 000

—

—

—

+ 189 000

+ 189 000

33 117 000

+8 239 000

+ 5 290 000

—

—

—

—

Skogsstyrelsen
Antalet förrättningsdagar har under budgetåret 1967/68 uppgått till drygt
384 000 vilket innebär en ökning i förhållande till det närmast föregående
budgetåret med omkring 42 000 dagar, ökningen avser huvudsakligen skog
liga beredskapsarbeten som under året totalt utgjorde 230 000 dagar eller
60 % av skogsvårdsstyrelsernas verksamhet. För innevarande budgetår har
staten vid sin medelsanvisning till skogsvårdsstyrelsernas offentliga verk
samhet räknat med 107 000 förrättningsdagar. Med hänsyn till svårigheter
na att bedöma utvecklingen av skogsvårdsstyrelsernas medverkan i skogliga
beredskapsarbeten föreslår skogsstyrelsen att anslagstilldelningen till sty
relsernas offentliga verksamhet för budgetåret 1969/70 grundas på oföränd
rat antal förrättningsdagar.
Beträffande förrättningsdagskostnaden betonar styrelsen vikten av att
denna anpassas efter det verkliga kostnadsläget. Den verkliga kostnaden per
förrättningsdag var budgetåret 1967/68 237 kr. Med utgångspunkt härifrån
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och med beaktande av förväntade kostnadsstegringar under innevarande
budgetår och det närmast följande har skogsstyrelsen beräknat att dag
kostnaden under 1969/70 kommer att uppgå till 254 kr. Skogsstyrelsen har
därvid tagit hänsyn till de besparingar som bör kunna uppnås genom den
föreslagna AR-enhetens verksamhet. Vid 107 000 dagar skulle det statliga
bidraget till skogsvårdsstyrelsernas offentliga förrättningsverksamhet kom
ma att uppgå till 27 178 000 kr. Vidare förutsätter skogsstyrelsen att
5 188 000 kr. skall beräknas vid sidan av förrättningsdagskostnaderna för
vissa utgifter av offentlig natur, vilka tagits upp i det föregående under de
sju sista posterna i sammanställningen. Om statsverkets inkomst av skogsvårdsavgifter förblir oförändrat 10,2 milj. kr. torde för budgetåret 1969/70
till den med statsmedel finansierade delen av skogsvårdsstyrelsernas verk
samhet få beräknas ett totalt bidrag om 42 566 000 kr. I fråga om fördel
ningen på olika anslag föreslår styrelsen följande. Tjänstebrevskostnader
för skogsvårdsstyrelserna förutsätts skola bestridas från anslaget Ersätt
ning till postverket för befordran av tjänsteförsändelser. Utgifterna för re
seersättningar åt undervisningspersonal bör belasta anslaget Bidrag till vis
sa skogsbrukskurser m. m. samt vissa förrättningskostnader anslaget Åt
gärder för ökad skogsproduktion i Norrland m. m. Beloppen under nyss
uppräknade anslag har för nästa budgetår beräknats till respektive 360 000,
700 000 och 150 000 kr. eller sammanlagt 1 210 000 kr. Resterande 41 356 000
kr. bör anvisas under anslaget Bidrag till skogsvårdsstyrelserna.
Beträffande de särskilda yrkandena under anslaget anför styrelsen föl
jande.
1. Löne- och prisomräkning m. m. 6 205 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och ersättning till domänverkets fond för upplåten mark 4 755 000 kr.
2. Vid skogsvårdsstyrelserna är f. n. inrättade 76 tjänster som assistent i
A 18. Av dessa är endast 44 upptagna på personalförteckning. Styrelsen fö
reslår att antalet personalförtecknade assistenttjänster ökas med tio i utbyte
mot samma antal ordinarie tjänster som biträdande skogsvårdskonsulent
(+ 95 000 kr.).
3. Statsbidraget till amorteringar på byggnadslån har alltsedan skogs
vårdsstyrelsernas omorganisation den 1 juli 1960 utgått med oförändrat be
lopp av 190 000 kr., vilket numera endast täcker omkring hälften av medels
behovet (-f- 120 000 kr.).
4. Höjningen av bidraget till skogsbruksskolor föranleds bl. a. av att flera
av skolanläggningarna nu varit i drift så länge att ett starkt behov av repa
rationer föreligger (-f- 224 000 kr.).
Departementschefen
Antalet förrättningsdagar för skogsvårdsstyrelsernas offentliga verksam
het beräknades för innevarande budgetår till 107 000. Någon ändring av
denna beräkning bör ej ske.
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Medelstilldelningen per förrättningsdag bör höjas från 219 kr. till 239 kr.
Utgiftsramen för skogsvårdsstyrelsernas ej taxebelagda verksamhet blir med
utgångspunkt från detta belopp 25 573 000 kr. För vissa andra kostnader av of
fentlig natur som tagits upp under de sju sista posterna i sammanställningen
bör beräknas 3 844 000 kr. Hit bör bl. a. föras skogsvårdsstyrelsernas kost
nader för ersättning till domänverkets fond för upplåten mark. Anslagsdelen investeringar i skogsbruksskolor, som för innevarande budgetår ingår
bland nyss nämnda kostnader av offentlig natur, bör däremot beräknas un
der ett nytt anslag Bidrag till byggnadsarbeten vid skogsbrukets yrkessko
lor. Skogsvårdsstyrelserna tillförs även belopp som ungefär svarar mot in
flytande skogsvårdsavgifter. Som chefen för finansdepartementet tidigare
denna dag anmält bör statsverkets inkomst av dessa avgifter för nästa bud
getår beräknas till oförändrat 10,2 milj. kr.
Jag förordar sålunda att den totala kostnadsramen för den med statsme
del finansierade delen av skogsvårdsstyrelsernas verksamhet för budgetåret
1969/70 bestäms till 39 617 000 kr. Fördelningen på olika anslag bör ske
enligt följande. Tjänstebrevskostnaderna bör bestridas från anslaget Ersätt
ning till postverket för befordran av tjänstebrevsförsändelser. Vidare bör
utgifterna för reseersättningar åt undervisningspersonal belasta anslaget
Bidrag till vissa skogsbrukskurser, m. m. samt vissa förrättningskostnader
anslaget Åtgärder för ökad skogsproduktion i Norrland m. m. Dessa utgifter
bör för nästa budgetår beräknas till 360 000, 700 000 resp. 150 000 kr. eller
sammanlagt 1 210 000 kr. Återstående 38 407 000 kr. bör anvisas under
förevarande anslag. Häri bör ingå kostnaderna för pensionsavgången skogsvårdsstyrelsepersonal, som för innevarande budgetår bestrids från anslaget
Personalpensionsförmåner m. m.
Liksom hittills bör Kungl. Maj :t få fastställa dispositionsstat för den stat
liga anslagsgivningen till skogsvårdsstyrelsernas omkostnader samt bemyn
diga skogsstyrelsen att i övrigt fördela anslaget mellan skogsvårdsstyrelser
na och fastställa inkomst- och utgiftsstater. I samband härmed bör skogs
styrelsen även få meddela erforderliga föreskrifter rörande staternas til
lämpning.
Jag vill i detta sammanhang föreslå, att riksdagens medgivande inhämtas
till att även under budgetåret 1969/70 statlig kreditgaranti enligt kungö
relsen den 3 juni 1960 (nr 373) om statlig garanti för lån till viss skoglig
plantskoleverksamhet får beviljas intill ett belopp av 1 milj. kr.
Anslaget bör räknas upp med 5 290 000 kr. Jag hemställer, att Kungl.
Maj :t föreslår riksdagen att
a) medge att under budgetåret 1969/70 beviljas statlig
kreditgaranti för lån till skoglig plantskoleverksamhet in
till ett belopp av 1 000 000 kr.
b) till Bidrag till skogsvårdsstyrelserna för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 38 407 000 kr.
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H 3. Bidrag till skogsförbättringar1
1967/68 Utgift ....................................
1968/69 Anslag ....................................
1969/70 Förslag ....................................

8 068 594
8 000 000
8 000 000

1 Tidigare anslagsrubrik: Statens skogsförbättringsanslag.

Huvuddelen av anslaget utnyttjas för att lämna bidrag till skogsplante
ring på sämre jordbruksmark. I övrigt lämnas stöd till iståndsättning av
skogar med otillfredsställande skogstillstånd, bl. a. vissa restskogar, till
skogsdikning samt till åtgärder mot skadegörelse av skogsinsekter. Bidragsbestämmelserna återfinns i kungörelsen den 21 maj 1948 (nr 239) om stats
bidrag till vissa skogsförbättrande åtgärder (ändrad senast 1961: 109).
1968/69

Rambelopp
Skogsodlingsåtgärder på sämre jord
bruksmark ..............................................
Övriga åtgärder........................................

Anslag........................................................

Beräknad ändring
1969/70
SkogsDep.chefen
styrelsen

6 000 000
2 500 000

—
+ 200 000

__
—

8 500 000

+ 200 000

—

8 000 000

—

—

Skogsstyrelsen
1. Under det senaste året har oförändrat ca 12 000 ha nedlagd jordbruks
mark skogsodlats med stöd av medel ur anslaget. Den årliga minskningen
av jordbruksarealen uppgår f. n. till 60 000 å 70 000 ha. Vid skogsstyrelsens
och lantbruksstyrelsens utredning år 1967 angående användningen av den
under åren 1956—66 nedlagda jordbruksmarken framkom bl. a. att ca
160 000 ha jordbruksmark lämpad för skogsodling låg outnyttjad.
Den för budgetåret 1967/68 anvisade ramen för bidrag till skogsodlingsåt
gärder på sämre jordbruksmark har inte helt förbrukats. Av ramen återstod
vid budgetårets slut ca 460 000 kr. ofördelade. Skogsvårdsstyrelserna har
beviljats 160 000 kr. ur anslagsdelen för att upprätta markanvändningsplaner. Skogsstyrelsen förutsätter att den sistnämnda verksamheten även fort
sättningsvis får ske med anlitande av anslagsdelen och föreslår att rambe
loppet för skogsodlingsåtgärder på sämre jordbruksmark tas upp med oför
ändrat belopp, 6 milj. kr.
2. Ramen för bidrag till övriga åtgärder används bl. a. för att återföra
gamla restskogsmarker till produktivt skick samt till skogsdikning och be
kämpning av skogsinsekter. Fr. o. m. budgetåret 1968/69 får behövliga me
del disponeras för åtgärder m. m. mot skadegörelse av skogsinsekter från
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anslaget utan att bidragsramarna belastas. Den tidigare omfattande bidragsgivningen till bekämpning av skogsinsekter har emellertid medfört ett acku
mulerat behov av bidragsmedel till återväxtåtgärder och dikning. Då vidare
en avsevärd ökning av bidragsgivningen till skogsdikning — kombinerad
med skogsgödsling — är önskvärd föreslår skogsstyrelsen att rambeloppet
räknas upp med 200 000 kr. till 2,7 milj. kr. I samråd med skogshögskolan
föreslår skogsstyrelsen att 100 000 kr. av ramen får tas i anspråk för fort
satt försöksverksamhet budgetåret 1969/70 med mekaniserad dikning, göds
ling och skogsodling av myrmark.
3. Utbetalningarna under anslaget beräknar skogsstyrelsen till oförändrat
8 milj. kr.
Departementschefen
Verksamheten med skogsplantering på sämre jordbruksmark är angelägen
och bör fortgå i oförminskad takt. Jag föreslår därför att ramen för stats
bidrag till skogsodlingsåtgärder på sämre jordbruksmark för nästa budgetår
tas upp med oförändrat belopp, 6 milj. kr. (1). Även ramen till övriga åtgär
der bör enligt min mening tas upp med oförändrat belopp, 2,5 milj. kr. (2).
I detta belopp räknar jag in 100 000 kr. till fortsatt försöksverksamhet med
mekaniserad dikning och skogsodling kombinerad med gödsling av myr
mark. För utbetalningar under anslaget beräknar jag 8 milj. kr. (3).
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
a) medge att under budgetåret 1969/70 beviljas statsbi
drag med högst 6 000 000 kr. till skogsodlingsåtgärder på
sämre jordbruksmark samt med högst 2 500 000 kr. till med
anslaget i övrigt avsedda ändamål, med rätt för Kungl. Maj :t
att jämka fördelningen
b) till Bidrag till skogsförbättringar för budgetåret 1969/
70 anvisa ett förslagsanslag av 8 000 000 kr.

H 4. Vägbyggnader på skogar i enskild ägo
1967/68 Utgift ....................................
1968/69 Anslag ................................
1969/70 Förslag..................................

12 469 781
13 000 000
13 300 000

Statsbidrag utgår för att bygga skogsbilvägar. Till skogshuvudvägar av
särskild betydelse ur fritidssynpunkt kan förhöjt bidrag lämnas. Bidragsbestämmelserna återfinns i kungörelsen den 30 juni 1943 (nr 530) om statsbi
drag till vissa väg- och flottledsbyggnader m. m. (ändrad senast 1967: 376).
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1968/69

Rambelopp
Skogsvägbyggnadsföretag........................
Förhöjning av statsbidraget vid fritidsvägar ......................................................

Anslag................................................

13 000 000
500 000

Beräknad ändring
1969/70
Skogs
Dep.chefen
styrelsen

+4 000 000 -f- 1 500 000
—

—

13 500 000

+4 000 000 + 1500000

13 000 000

+ 500 000 +

300 000

Skogsstyrelsen
1. Den statsunderstödda verksamheten med skogsvägbyggnad har även
under budgetåret 1967/68 varit omfattande. Förutom 13,5 milj. kr. ur detta
anslag har vissa medel från anslaget Åtgärder för ökad skogsproduktion i
Norrland m. m. samt beredskapsmedel stått till förfogande för detta ända
mål. Bidrag har därigenom under året kunnat beviljas till att bygga sam
manlagt 1 529 km skogsvägar. Försöksverksamhet med omläggning eller
förbättring av äldre vägnät inom vissa avgränsade transportområden har
pågått under året och värdefulla erfarenheter har erhållits. Det enskilda
skogsbilvägnätets sammanlagda längd är f. n. ca 182 000 km. Denna längd
behöver emellertid enligt skogsvårdsstyrelserna ökas ut med ca 35 000 km
motsvarande en byggnadskostnad av ca 900 milj. kr. innan skogsvägnätet
kan anses ändamålsenligt utbyggt med hänsyn till moderna avverkningsoch skogsvårdsmetoder. Vidare är standarden på störa delar av det nu be
fintliga skogsvägnätet otillfredsställande. Kostnaderna för erforderliga för
bättringsarbeten har uppskattats till ca 500 milj. kr.
Behovet av såväl utbyggnad som förbättring av skogsbilvägnätet är sålun
da trängande med hänsyn både till den tekniska utvecklingen och till skogs
brukets lönsamhetsförsvagning. I Norrland kan vägutbyggnad hindra 0-områdenas tillväxt. Nedläggningen av allt fler biflottleder förstärker behovet
av snabb vägutbyggnad. Enligt skogsstyrelsen bör skogsvägbyggnad ges hög
prioritet i förhållande till de statsbidragsberättigade skogsvårdsåtgärderna
under anslagen Bidrag till skogsförbättringar respektive Åtgärder för ökad
skogsproduktion i Norrland m. m. Styrelsen föreslår en höjning av rambe
loppet under anslagets huvuddel med 4 milj. kr.
2. Utbetalningarna under anslaget beräknar skogsstyrelsen till 13,5 milj.
kr.
Departementschefen
Verksamheten med att bygga skogsvägar är angelägen och bör ökas yt
terligare. Jag föreslår därför att ramen för statsbidrag till skogsvägar för
nästa budgetår höjs med 1,5 milj. kr. till 14,5 milj. kr. Ramen för statsbidrag
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till fritidsvägar bör tas upp med oförändrat belopp (1). För utbetalningar
under anslaget beräknar jag 13,3 milj. kr. (2).
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
a) medge att under budgetåret 1969/70 beviljas dels stats
bidrag med högst 14 500 000 kr. till vägbyggnader på sko
gar i enskild ägo, dels förhöjt statsbidrag med högst 500 000
kr. till skogshuvudvägar av särskild betydelse ur fritidssyn
punkt
b) till Vägbyggnader på skogar i enskild ägo för budget
året 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 13 300 000 kr. att
avräknas mot automobilskattemedlen.
H 5. Åtgärder för ökad skogsproduktion i Norrland m. m.
1967/68 Utgift ....................................
1968/69 Anslag ....................................
1969/70 Förslag....................................

4 903 043
7 000 000
7 000 000

Statsbidrag utgår till enskilda markägare i de fyra nordligaste länen. Hu
vuddelen av anslaget utnyttjas för bidragsgivning inom s. k. samverkansområden (lokaliserade till de delar av länen, där skogen ej är att hänföra till
svårföryngrad), medan en mindre del utgår för att fullgöra planerade åtgär
der inom skogsvårdsområden i lappmarken. Bidragsbestämmelserna åter
finns i kungörelsen den 14 juni 1940 (nr 599) om villkor för statsbidrag
från anslaget till åtgärder för ökad skogsproduktion i Norrland m. m. (änd
rad senast 1960: 327) samt i kungl. brev den 3 juni 1960 angående bl. a. det
särskilda stödet åt skogsbruket i övre Norrland.
1968/69

Rambelopp
Samverkansområden
Skogsvårdsområden .

Anslag........................................................

Beräknad ändring
1969/70
SkogsDep.chefen
styrelsen

8 500 000
1 100 000

+ 2 000 000

9 600 000

+2 000 000

+1 000 000

7 000 000

+ 500 000

—

—

+1 000 000
—

Skogsstyrelsen
1. Under budgetåret 1967/68 har fastställts samverkansområden med en
total areal av 219 000 ha. Sedan verksamhetens början år 1960 bar 435 om
råden med en areal av 1 039 000 ha blivit fastställda. Detta innebär att ca
30 % av den skogsmark som bedöms lämplig för områdesbildning nu ingår i
samverkansområden.
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Med hänsyn till skogsägarnas stora intresse för att bilda samverkansområden önskar skogsvårdsstyrelserna bilda nya områden i en något snabbare
takt än som f. n. sker. Behövliga personella resurser finns. Skogsstyrelsen
föreslår att rambeloppet för statsbidrag till skogliga åtgärder inom samverkansområden räknas upp med 2 milj. kr.
2. Belastningen på anslaget har minskat under budgetåret 1967/68 i för
hållande till det föregående budgetåret. Förklaringen härtill torde i huvud
sak vara alt de skogliga beredskapsarbetena varit mycket omfattande den
aktuella perioden. Många skogsvårdsåtgärder berättigade till bidrag ur före
varande anslag bär sålunda utförts och bekostats såsom beredskapsarbete.
För budgetåret 1969/70 beräknar skogsstyrelsen utbetalningarna under an
slaget till 7,5 milj. kr.
Departementschefen
Verksamheten med samverkansområden har mötts med mycket stort in
tresse. Jag föreslår därför att bidragsramen till samverkansområden höjs
med 1 milj. kr. till 9,5 milj. kr. Rambeloppet bör, förutom förvaltningsbidrag, avse skogsstyrelsens utfästelser om bidrag. Bidragsramen avseende
skogsvårdsföretag i lappmarken bör tas upp med oförändrat belopp (1). För
utbetalningar från anslaget beräknar jag 7 milj. kr. (2).
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
a) medge att under budgetåret 1969/70 utfästs statsbi
drag på högst 9 500 000 kr. till skogliga åtgärder inom sam
verkansområden i de fyra nordligaste länen samt på högst
1 100 000 kr. för att fullfölja skogsvårdsföretag i lappmar
ken, med rätt för Kungl. Maj :t att jämka fördelningen
b) till Åtgärder för ökad skogsproduktion i Norrland
m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
7 000 000 kr.

H 6. Skogshögskolan: Förvaltningskostnader
1967/68 Utgift ....................................
1968/69 Anslag ................................
1969/70 Förslag..................................

U2 454 126
J12 230 000
16 365 000

1 Anslagen Skogshögskolan: Avlöningar och Skogshögskolan: Omkostnader.

Vid skogshögskolan bedrivs utbildning, forskning och försöksverksamhet
på skogsbrukets område. Verksamheten är uppdelad på 13 institutioner för
delade på fyra institutionsgrupper. Utbildningen vid högskolan är fyraårig.
De första tre åren omfattar vartdera tre terminer och det fjärde året två ter
miner. Undervisningen är under första läsåret förlagd till Garpenberg men i
övrigt huvudsakligen till Stockholm. Intagningen uppgår till 40 studerande
per läsår.
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Beräknad ändring
1969/70
SkogsDep.chelen
högskolan

1968/69

Personal
Utbildning, forskning och
försöksverksamhet
Lärare, försöksledande personal m. fl__
Övrig personal..........................................
Biblioteket
Handläggande personal...........................
Övrig personal..........................................
Centrala förvaltningen
Handläggande personal...........................
Övrig personal..........................................

Anslag
Avlöningar till tjänstemän......................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation....................................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ................................................
Arvoden och särskilda ersättningar........
Arvoden m. m. för samarbetsnämnden
för jordbrukets högskolor....................
Sjukvård m. m...........................................
Beseersättningar......................................
Därav utrikes resor ................................
Beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler....................................................
Vissa lokalhyror.....................................
Ersättning till domänverkets fond för
upplåten mark......................................
Bränsle, lyse, vatten ..............................
Vissa expenser vid högskolans förvaltning........................................................
Därav engångsutgifter .............................
Renhållning och städning........................
Telegram och telefon................................
Bidrag till tryckning av doktorsavhandlingar m. m.............................................
Licentiand- och doktorandstipendier . ..
4

130
149

+ 13
+ 12

+1
—

2
6

—
+ 1

—
—

6
29

—
+ 2

—
—

322

+ 28

+1

11 051 200

+ 1 628 000

+ 514000

—

+2 620 000

+ 2 620 000

147 500

+ 267 000
+ 17 000

+
+

15 000

—
3 000
4 000
—

—
15 000

+ 775 000
—

29 300
30 000
48 000

+
+

+

16 000
27 000
—
—
4 000
_

+ 775000
—

—
330 000

+
+

17 000
53 000

+
+

17 000
45000

124 700
—
305 000
82 000

+
+
+
+

19 000

+
+
+
+

19 000

15 000
58 000
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10 000

63 000
45 000
—
—

10 000

55 000
41000
—
—
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Beräknad ändring
1969/70
Skogs- Dep.chefen
högskolan

1968/69

Underhåll av parker och byggnader ....
Utgifter för uppdragsverksamhet och
tillfälliga undersökningar....................
Kostnader för samarbetsnämnden för
jordbrukets högskolor ..........................

17 000

+

8 000

+

2 000

100

—

—

2 000

—

—

12 254 800 + 5 519 000 + 4 135 000
Särskilda uppbördsmedel
Inkomster från uppdragsverksamhet och
tillfälliga undersökningar....................
Avgifter för bränsle och elektriskt ljus
Försäljning av publikationer..................
Hyresinkomster........................................
Nettoutgift

100
7 000
12 100
5 600
24 800

—

—

12 230 000

+5 519 000

+4135 000

Skogshögskolan
Den ökade internationella konkurrensen på skogsbrukets område gör det
nödvändigt att höja effektiviteten inom näringen. Detta måste ske dels ge
nom en minskning av skogsbrukets omkostnader, dels genom en ökning av
produktionen per arealenhet. Ett härdigare och mer snabbväxande plantmaterial måste komma till användning samtidigt som ändamålsenligare
driftsplanering samt rationellare avverknings- och virkesmätningsmetoder
införs. Om högskolan skall kunna bidra till en förbättring av det svenska
skogsbrukets konkurrensmöjligheter måste den få ökade personella resurser.
1. Löne- och prisomräkning m. m. 4 028 000 kr., varav för lönekostnadspålägg, lokalhyror och ersättning till domänverkets fond för upplåten mark
3 412 000 kr.
2. Den ökade rationaliseringen inom skogsbruket ställer stora krav på en
väl utvecklad virkesmätningsteknik. En laboratur i virkesmätning bör där
för inrättas. Samtidigt kan en tjänst som övningsledare dras in. (+ 23 000
kr.)
3. Vid institutionen för skogsföryngring föreligger behov av en laboratur
inom ämnesområdet skogsodling och återväxtvård i norra Sverige. Tjänsten
bör placeras vid universitetet i Umeå dit en avdelning av högskolan blir för
lagd (+ 97 000 kr.).
4. I enlighet med 1956 års skogshögskole- och skogsforskningskommittés
uttalande bör försöksledartjänster vid respektive institutionen för skogs
produktion, institutionen för skogstaxering samt institutionen för skogsteknik omvandlas till laboraturer (+ 36 000 kr.).
5. I natur- och landskapsvård behövs en universitetslektor. Ämnet är
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fr. o. m. läsåret 1966/67 eget ämne. Samtidigt kan ett speciallärararvode på
19 100 kr. dras in. ( + 74 000 kr.)
6. Vid institutionen för växtekologi och marklära bör en laboratur inrät
tas inom ämnesområdet skogsträdens utvecklingsfysiologi med särskild
hänsyn till deras naturliga tillväxtregulatorer (hormoner) och till möjlig
heterna att förhindra, stimulera eller styra tillväxtprocesser med hjälp av
naturliga såväl som syntetiska substanser (-f- 97 000 kr.).
7. Resistensen mot olika svampsjukdomar hos främst tall och gran bör
undersökas. För forskning på området bör en laboratur i skoglig resistensforskning vid institutionen för skogsbotanik inrättas (-f- 97 000 kr.).
8. En laborator bör tillsättas som chef för fytotronen (-|- 97 000 kr.).
9. En laboratur i populationsekologi med speciell hänsyn till ekonomiskt
betydelsefulla fågel- och däggdjursarter bör inrättas vid institutionen för
skoglig vertebratekologi (+ 97 000 kr.).
10. För att lätta undervisningsbördan främst för professorn vid institu
tionen för skogsuppskattning och skogsindelning bör inrättas en tjänst som
universitetslektor i utbyte mot en förste assistenttjänst (+ 23 000 kr.).
11. Arbetsuppgifterna för datacentralen har ökat på såväl forskningssom undervisningsområdet. En byrådirektör behövs som är inriktad på
programmerings- och systemarbete (+ 82 000 kr.).
12. För verksamheten vid institutionerna föreslås dessutom — i vissa fall
med indragning av lägre tjänst -— en forskardocent, en förste forskningsin
genjör, en forskarassistent, en skogscytolog, en fältmeteorolog, en virkestekniker och en fältassistent. Härutöver begärs 1 000 assistenttimmar, fyra
kvalificerade samt tolv övriga biträdestjänster. (+ 904 000 kr.)
13. Dessutom behövs ett arvode på 11 000 kr. till viltvårdare och ett be
lopp på 40 000 kr. för översättningsarbeten.
D epartementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 16 365 000
kr. Jag har därvid beräknat medel för bl. a. en laboratur i skogsföryngring
(3).
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Skogshögskolan: Förvaltningskostnader för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 16 365 000 kr.
H 7. Skogshögskolan: Materiel m. m.
1967/68 Utgift .........
1968/69 Anslag ___
1969/70 Förslag ___

’3 335 001
*3 942 000
4 262 000

Reservation ...........

859 990

1 Anslaget Skogshögskolan: Materiel m. m. samt skogshögskolans andel av anslagen Främjande
av ograduerade forskares vetenskapliga verksamhet m. m. och Reseunderstöd för studier m. m.

Från anslaget bestrids omkostnaderna för institutionernas verksamhet.
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Afat.priel m. m............................
Apparater..............................
Främjande av ograduerade
forskares
vetenskapliga
verksamhet ...................
Hesebidrag till utländska
studie- och kongressresor

1968/69

Beräknad ändring
1969/70
Dep.chefen
Skogs
högskolan

3 416 000
468 000

+ 741 000
+ 213 000

41 000

—

17 000

—

3 942 000

+ 218 000
+ 100 000

—
+

2 000

+ 320 000

+ 954 000

Skogshögskolan
1. Av den begärda höjningen av anslagsposten till materiel m. m. hänför
sig 161 000 kr. till prisstegring.
2. Det ökade materielbehovet till följd av begärd personalökning medför
en kostnad av 220 000 kr. För att tillgodose institutionernas behov av medel
till omkostnaderna för forsknings- och försöksverksamheten behövs 360 000
kr.
D epartemen tschefen
Med hänvisning till vad jag anfört under punkten F 2 bör under detta
anslag tas upp medelsanvisningar till stipendier för att främja ograduerade
forskares vetenskapliga verksamhet samt resebidrag till utländska studieoch kongressresor m. m. Anslaget bör till följd härav höjas med 41 000
respektive 17 000 kr. Anslaget bör i övrigt ökas med 320 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Skogshögskolan: Materiel m. m. för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 4 262 000 kr.
H 8. Skogshögskolan: Bokinköp m. m.
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag .........

115 383
121 000
131 000

Reservation

...............

999

Från anslaget bestrids omkostnaderna för verksamheten vid högskolans
bibliotek.
Skogshögskolan
De automatiska kostnadsökningarna för periodiska skrifter samt för in
köp och inbindning av böcker beräknas till 7 000 kr. Härutöver begärs 25 000
kr., varav 15 000 kr. för komplettering av periodicasviter och litteraturbe
stånd inom nytillkomna forskningsområden samt 10 000 kr. för installation
av en snabbtelefonanläggning.
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Departementschefen
Anslaget bör ökas med 10 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår
riksdagen
att till Skogshögslcolan: Bokinköp m. m. för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 131 000 kr.
H 9. Skoglig forskning
1967/68 Utgift
___
1968/69 Anslag ___
1969/70 Förslag ___

620 359
1 500 000
2 250 000

Reservation ...........

379 641

Anslaget disponeras av statens råd för skogs- och jordbruksforskning och
används tillsammans med medel från fonden för skoglig forskning för att
främja forskning som är ägnad att gagna skogsbrukets utveckling och stär
ka skogsnäringens bärkraft.
Statens råd för skogs- och jordbruksforskning
Skogsbrukets lönsamhet har successivt försvagats sedan 1950-talets bör
jan. Ytterligare försvagning kan väntas främst beroende på ogynnsam kost
nadsutveckling. För att återställa skogsnäringens tidigare goda konkur
renskraft behövs starkt ökade insatser på alla områden där snabba och
omfattande kostnadssänkningar bedöms vara möjliga. Ökad forskning mås
te sättas in för att förbättra näringens lönsamhet.
Anslaget bör ökas med 2 222 000 kr. till 3 722 000 kr.
Departem entschefen
Anslaget bör för nästa budgetår höjas med 750 000 kr. till 2 250 000 kr.
I denna ökning ingår lönekostnadspålägg med ett beräknat belopp av
270 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Skoglig forskning för budgetåret 1969/70 anvisa
ett reservationsanslag av 2 250 000 kr.
H 10. Bidrag till Institutet för skogsförbättring
1967/68 Utgift ........................................
1968/69 Anslag ........................................
1969/70 Förslag .......................................

880 000
740 000
740 000

Mellan staten och Stiftelsen Skogsförbättring har den 7 februari 1967 ingåtts avtal om att inrätta och driva ett forsknings- och serviceinstitut be
nämnt Institutet för skogsförbättring. Enligt avtalet som trätt i kraft den 1
juli 1967 och i första hand gäller t. o. m. den 30 juni 1972, bidrar staten till
kostnaderna med 740 000 kr. för budgetår och stiftelsen med minst 1 110 000
kr. för budgetår. Under vissa förutsättningar kan bidraget bli föremål för
nya förhandlingar.
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Institutet för skogsförbättring
Anslaget bör föras upp med oförändrat 740 000 kr.
Departementschefen
Jag biträder institutets förslag som överensstämmer med i det föregående
angivet avtal. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Bidrag till Institutet för skogsförbättring för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 740 000 kr.
H 11. Statens skogsmästarskola
1967/68 Utgift ........................................ *656 295
1968/69 Anslag........................................ *627 000
1969/70 Förslag.................................... 1 016 000
1 Anslagen Statens skogsmästarskola: Avlöningar och Statens skogsmästarskola: Omkostnader.

Statens skogsmästarskola har till uppgift att utbilda skogsmästare med
kompetens för anställning som förvaltare i det mindre och det medelstora
skogsbruket samt i andra befattningar i allmän och enskild tjänst inom
skogsbruk och träförädling, där högre kompetens än skogsskola är önsk
värd, dels som innehavare och förvaltare av kombinerade jordbruks- och
skogsegendomar, dels som självständiga företagare inom skogshantering och
trävarurörelse. Vid skolan antas årligen 30 elever.
Beräknad ändring
1969/70
SkogsDep.chefen
styrelsen

1968/69

Personal
Skolledare och lärare................................
övrig personal...........................................
Anslag
Avlöningar till tjänstemän......................
Lönekostnadspålägg
Beräknat belopp för befintlig organi
sation ....................................................
Arvoden och särskilda ersättningar........
Sjukvård m. m...........................................
Reseersättningar.......................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler..................................................
b) Bränsle, lyse, vatten..........................
c) Övriga expenser..................................
Övriga utgifter..........................................

—
—

10

—
—
—

322 000

+ 23 000

+ 23000

44 000
1 000
30 700

+ 78 000
+ 2 000
—
+ 7 400

+ 78000
+ 2 000
—
+ 3 300

—
35 000
97 700
96 600

+ 265 000
—
— 2 900
+ 22 500

+ 265 000
+ 10 000
— 7 700
+ 15 400

627 000

+ 395 000

+ 389 000

5
5

—
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Skogsstyrelsen
1. Löne- och prisomräkning m. m. 372 100 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 343 000 kr.
2. För upprättande av arkivförteckning samt uppordnande av skolans ar
kiv, vissa reseersättningar, undervisningsmateriel m. m. behöver anslaget
höjas med 21 300 kr.
3. Anslaget bör ökas med 13 500 kr. för inredning av elevrum. Hyrorna
för elever som inkvarteras i samhället beräknas härigenom minska med
11 900 kr. per år.
Departem en tschefen
Under punkten H 12 tar jag upp frågan om organisationen av bl. a. skogsmästarutbildningen. Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag,
att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Statens skogsmästarskola för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 1 016 000 kr.
H 12. Statens skogsskolor m. m.
1967/68 Utgift ....................................
1968/69 Anslag ....................................
1969/70 Förslag....................................

M 986 040
M 861 000
2 050 000

1 Anslagen Staten skogsskolor m. m.: Avlöningar och Statens skogsskolor m. m.: Omkostna
der.

Statens skogsskolor har till uppgift att utbilda personal med kompetens
för anställning som kronojägare, skogsvårdskonsulent, skogvaktare och
motsvarande befattning inom skogsbruket. Vid skogsskolorna antogs år 1968
60 elever.
1968/69

Personal
Skolledare och lärare................................
Övrig personal..........................................
Anslag
Avlöningar till tjänstemän......................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organi
sation ....................................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 .................................................

Beräknad ändring
1969/70
Skogs
Dep.chefen
styrelsen

19
14

—5
—4

—5
—4

33

—9

-9

1 252 000

—183 600

— 184 000

+ 294 000

+ 294 000

— 48 500

— 49 000

4
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1968/69

Arvoden och särskilda ersättningar........
Sjukvård ....................................................
Reseersättningar.......................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler..................................................
b) Beräknad ändring av lokalhyror till
budgetåret 1969/70 ............................
c) Bränsle, lyse, vatten..........................
d) Övriga expenser..................................
Övriga utgifter..........................................

Särskilda uppbördsmedel
Vissa kostersättningar.............................
Nettoutgift

Beräknad ändring
1969/70
Skogs
Dep.chefen
styrelsen

69 000
2 000
72 000

— 10 500
—
400
+ 3 000

— 10000

—

+ 251 000

+ 251 000

—
—
—
—

—
—
—
—

79 000
243 000
256 000

23 300
16 000
16 200
31 500

—

—

4 000

23000
16 000
53000
38000

1 973 000

+ 218 000

+ 168 000

112 000

— 21 000

— 21000

1 861 000

+ 239 000

+ 189 000

Skogsstyrelsen
1. Löne- och prisomräkning in. in. 596 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 545 000 kr.
2. Nedläggningen av Hällnäs skogsskola och slopandet av skogsskoleundervisningen i Bjärka-Säby reducerar medelsbehovet med 112 000 kr.
3. Till följd av att intagningen av elever vid skogsskolorna sänks till 60
kan anslaget minska med 300 000 kr.
4. För att anskaffa möbler och transportfordon samt för att utveckla
testmetodik m. m. behövs ytterligare 55 000 kr.
I detta sammanhang får jag anmäla de av skogsbrukets yrkesutbildningskommitté avgivna betänkandena Skoglig yrkesutbildning I (SOU 1965: 67)
och Skoglig yrkesutbildning II (SOU 1967:38) såvitt gäller organisa
tionen av utbildningen vid skogsmästarskolan och
skogsskolorna. Kommitténs förslag om utbildningen vid skogsbruksskolorna har behandlats i propositionen angående riktlinjer för det frivil
liga skolväsendet (prop. 1968: 140, SU 195, rskr 404). I fråga om flera av ut
redningens förslag fordras inte beslut av riksdagen. För överblickens och
sammanhangets skull redovisas dock kortfattat även vissa av dessa förslag.
Nuvarande förhållanden. Yrkesutbildningen inom det skog
liga området bedrivs vid skogsbruksskolor, statens skogsskolor och statens
skogsmästarskola. Skogsskolorna har till uppgift att utbilda kronojägare,
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skogsvårdskonsulent, skogvaktare och andra arbetsledare på denna nivå in
om skogsbruket. Skogsskolorna är fyra och förlagda till Älvsbyn i Norrbot
tens län, Bispgården i Jämtlands län, Bjurfors i Kopparbergs län och Ivolleberga i Kristianstads län. Kompletteringskurser hålls även i Araby i Krono
bergs län. Skolorna står under överinseende av skogsstyrelsen. För varje
skola finns en lokalstyrelse med relativt begränsade uppgifter. Undervis
ningen utgörs av en fyra månaders förberedande utbildning vid en kom
pletteringskurs varefter följer en elva och en halv månaders huvudkurs.
Skogsmästarskolans uppgift är att utbilda förvaltare i det mindre och
medelstora skogsbruket, befattningshavare i allmän eller enskild tjänst där
högre kompetens än skogsskola är önskvärd, innehavare och förvaltare av
kombinerade jord- och skogsbruk samt självständiga företagare inom skogs
hantering och trävarurörelse. Skolan är förlagd till Skinnskatteberg i Väst
manlands län. Ledningen av skolan utövas av en styrelse. Skolan står under
skogsstyrelsens överinseende. Skolans huvudkurs pågår 16 månader. Som
grundutbildning godtas dels examen från skogsskola, dels realexamen eller
slutbetyg från klass 9 g i grundskolan jämte studenlexamensbetyg i
ämnena matematik, fysik, kemi och biologi, dels annan fackutbildning inom
lantbruket, teknik eller handel. För sökande som inte gått igenom skogs
skola anordnas en särskild preparandkurs.
Kommitténs förslag. Kommittén tar upp frågan om yrkesut
bildningen på det skogliga området från två utgångspunkter, nämligen dels
som en intern angelägenhet för skogsnäringen med syfte att tillgodose
skogsbrukets behov av arbetskraft, dels som ett samhällets engagemang i
avsikt att erbjuda ungdomen önskad utbildning. Kommittén framhåller att
dessa båda utgångspunkter mycket väl låter sig förenas. Planeringen och
dimensioneringen av yrkesutbildningen måste ta hänsyn till både närings
livets behov av arbetskraft och elevernas önskemål om utbildning. Ingen
av faktorerna bör enligt kommitténs mening ges ett absolut företräde. Kom
mittén framhåller vidare att skogsutbildningen självfallet måste inriktas
på yrkesverksamhet inom skogsbruket men att den därför inte kan betrak
tas som en från annan yrkesutbildning isolerad verksamhet som har
betydelse enbart för skogsnäringen. Utbildningsvägarna på det gymnasiala
åldersstadiet betraktas alltmer som ett system vars olika delar bör hänga
samman med varandra.
Kommittén diskuterar frågan om olika typer av utbildningsblock, dvs. en
på breda yrkesområden inriktad utbildning. Gemensam grundutbildning för
jord- och skogsbruk är en typ men även andra kombinationer övervägs,
t. ex. mellan skogsbruk och skogsindustri samt mellan skogsbruk och verk
stadsindustri. Då arbetet inom skogsbruket på de flesta punkter kräver and
ra kunskaper och färdigheter än arbetet inom jordbruket finner kommit
tén dock en gemensam grundläggande utbildning för jord- och skogsbruk
4-j-
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inte vara befogad som normal linje. Gemensam grundutbildning för skogs
bruket och andra näringar avvisas.
I fråga om utbildningen ställer kommittén som främsta krav att
denna inom varje led bör anpassas efter yrkeskraven och sålunda bilda
en avslutad utbildning som kvalificerar för visst slag av yrkesarbete. Ge
nomgång av ett led bör dock även kunna utgöra grund för utbildning i nästa
led om en sådan anordning överensstämmer med elevernas önskemål och
tjänar näringslivets intressen. Utbildningen i ett senare led skall alltså kräva
sådana kunskaper och färdigheter som meddelas i det föregående ledet.
Tillgången på skogsskoleutbildade har enligt kommitténs mening un
der senare år varit större än efterfrågan. Undersökningar som kommittén
utfört pekar mot att bolagen anser sig kunna reducera den skogsskoleut
bildade personalen med 10—15 %. Även vid domänverket och skogsvårdsstyrelserna är en reduktion av personalen sannolik. I samband med utbygg
nad av verksamheten med skogsbruksområden bedöms däremot skogsägareföreningarnas behov av skogsskoleutbildad personal komma att öka något.
Enligt kommitténs mening kan man genom att koncentrera utbildningen
till få orter och vidta åtgärder för vidareutbildningen och fortbildningen vid
varje skolenhet göra utbildningsorganisationen flexibel. Sådana ändringar
av elevantalet som föranleds av växlande konjunkturer kan då genomföras
utan svårighet. Utbildningen på skogsskolenivå bör omfatta 96 elever årli
gen.
För skogsmästarna har arbetsmarknaden under de senare åren varit mera
gynnsam än för de skogsskoleutbildade. Prognosen visar fortsatt ökat behov
av skogsmästare.
Målet för utbildningen på skogsskolenivå bör enligt kommittén vara
att meddela de studerande kunskaper i skogsproduktion, skogsteknik, eko
nomi, personalledning och administration så att de i sin yrkesverksamhet
skall kunna planlägga och leda allmänt förekommande arbeten i beståndsanläggning, beståndsvård och drivning (avverkning och transport). De ut
examinerade eleverna bör kunna tas i anspråk för bl. a. sådana arbetsledande uppgifter som åvilar kronojägare, inspektörer och skogsvårdskonsulenter.
Kommittén anser att skogsmästarkursen bör ge kunskaper i biologiska,
tekniska och ekonomiska frågor rörande skogsbruk och träförädling.
Skogsmästarna bör kunna fullgöra arbetsuppgifter i förvaltnings- och stabstjänst eller driva egen rörelse inom skogsbruk, kombinerat skogsbruk och
jordbruk eller träförädling.
Beträffande den framtida organisationen av utbildningen föreslår kom
mittén att de nuvarande kompletteringskurserna och skogskurserna vid
skogsskolorna samt skogsmästarskolan ersätts med tre nya skolenheter
kallade skogsinstitut. Vid alla tre instituten bör finnas en skogstekniker-
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kurs som ersätter den nuvarande utbildningen vid skogsskolorna. Vid ett
av instituten bör anordnas en skogsmästarkurs som ersätter skogsmästarskolan. Instituten bör lokaliseras till respektive norra, mellersta och södra
Sverige. Vid det mellansvenska institutet bör skogsmästarkursen och preparandkurs för denna bli anordnade. Vidareutbildning och fortbildning för
befälspersonal bör bedrivas vid alla tre instituten. Vid varje institut bör
tas in 32 elever per år för skogsteknikerutbildning. Intagningen till skogsmästarutbildning föreslås bli 32 elever per år.
Enligt kommitténs uppfattning kan i princip behovet av skogstekniker
och skogsmästare tillgodoses vid två institut. En sådan koncentration fin
ner dock kommittén inte lämplig med hänsyn till de speciella krav som
vidare- och fortutbildning ställer.
GrunduIbildningen för inträde till skogsteknikerkursen bör enligt kom
mitténs mening vara ettårig grundkurs i skogsbruksskola och minst tio
månaders praktik i skogsarbete. För inträde i skogsmästarkursen bör ford
ras genomgången skogsteknikerkurs. Även sökande med annan utbildning
bör kunna beredas inträde i sistnämnda kurs. I likhet med vad som nu
gäller bör för dessa anordnas en särskild preparandkurs.
Skogsteknikerkursen skall vara en förhållandevis bred grundutbildning
med koncentration av undervisningen på sådana ämnen och moment som
är av betydelse för kommande specialisering. Undervisningen föreslås där
för bli begränsad till ett lärostoff som ligger mellan vad som behandlas i
skogsbruksskola och det som bör tas upp i företagens interna fort- eller
vidareutbildning. Någon linjeindelning bör ej förekomma. Studietiden bör
bli tre terminer. Utbildningen bör av pedagogiska skäl och med hänsyn till
arbetskraftsbehovet inom skogsföretagen börja en hösttermin.
Timantalet vid skogsteknikerkursen föreslås bli reducerat från 40 vecko
timmar vid nuvarande skogsskola till 35. Gällande läroplan vid skogsskolor
na upptar 19 olika ämnen. Institutens läroplan bör enligt kommitténs upp
fattning inte spaltas upp på detta sätt. Antalet ämnen föreslås därför redu
cerat till tio med ett främmande språk som tillvalsämne. Hela antalet undervisningstimmar blir i så fall 285 timmar mindre än enligt nuvarande för
hållanden. De ämnen som bör ingå i skogsteknikerkursen är svenska, mate
matik, fysik och kemi, skogsproduktion, skogsteknik, mätningslära, virkeslära, företagsekonomi, personalledning samt miljövård.
Läroplanen för skogsmästarkursen har kommittén lagt upp enligt sam
ma principer som för skogsteknikerkursen. Det nuvarande timantalet per
vecka anser kommittén vara för högt. Kommittén föreslår därför att un
dervisningen skall omfatta 35 timmar per vecka under de två första termi
nerna och 20 timmar per vecka under den tredje terminen. Den schema
bundna undervisningen reduceras i kommitténs förslag med 300 timmar
jämfört med nuvarande förhållanden. De ämnen som skogsmästarkursen
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skall omfatta bör enligt kommittén bli matematik, fysik, mätningslära,
skogsproduktion, skogsteknik, skogsekonomi, förvaltningslära, träföräd
ling, planläggningsteknik och miljövård.
Övre åldersgränsen för inträde i skogsmästarkurs bör vara 22 år även
i fortsättningen. Skäl att uppställa formella inträdesfordringar vid sidan
av genomgången skogsteknikerkurs anser kommittén inte föreligga. Det bör
ankomma på styrelsen för skogsinstituten att utforma anvisningar beträf
fande förkunskaper för sökande utan skogsteknikerkurs. Nuvarande grupp
indelning efter allmän eller fackbetonad förutbildning föreslås utgå. Två
tredjedelar av de antagna eleverna bör dock ha skogsteknikerutbildning.
I fråga om lokaliseringen av skogsinstituten ställer kommittén
först upp ett antal punkter som grund för sin bedömning. Dessa punkter är
tillgång på övningsskogar och skogliga institutioner, tillgång på samhälls
service, rekryteringsområdenas beskaffenhet, samordning av olika skoltyper samt kostnaderna. Vid sin avgränsning av lämpliga områden för loka
lisering grundar sig kommittén på bl. a. lantbruksslyrelsens inventering
angående regional bedömning av jord- och skogsbrukets strukturföränd
ringar. Inom de lämpliga områdena anser kommittén att endast orter på
mindre än en halv timmes restid från gymnasieort kan komma i fråga. Där
igenom faller vissa orter bort som uppfyller kraven i fråga om skogsförhållanden och samhällsservice m. m. Vidare avför kommittén många orter på
grund av otillfredsställande läge inom rekryteringsområdet, bristande möj
ligheter till samordning med andra skolor eller frånvaro av skogsindustrier.
För norra Sverige föreslår kommittén Sollefteå som lämpligaste lokalise
ringsort för ett skogsinstitut. Andra orter som diskuteras är Bispgården,
Lycksele och Ähsbyn. Bispgården accepteras inte av kommittén även om
den finner de skogliga förutsättningarna, rekryteringsområdet och nuvaran
de skollokaler vara tillfredsställande. För utökning av kapaciteten fordras
enligt kommitténs uppfattning alltför omfattande investeringar. Av samma
skäl anses Älvsbyn vara olämpligt. Därtill kommer att Älvsbyn är beläget
för långt norrut. Lycksele är enligt kommitténs mening inte heller lämpligt
med hänsyn till de skogliga förutsättningarna och avståndet från rekryte
ringsområdets tyngdpunkt. Investeringskostnaderna för ett institut i Sollef
teå beräknar kommittén till 4,3 milj. kr.
För skogsinstitutet i mellersta Sverige föreslår kommittén Skinnskatteberg som lokaliseringsplats. Andra orter vilka kan komma i fråga är Bjurfors (Avesta), Gammelkroppa och Katrineholm. I fråga om möjligheter
na till samordning med andra skolor har Katrineholm inte bättre förutsätt
ningar än Skinnskatteberg. Ur kommunikationssynpunkt och i förhållande
till kraven på samhällsservice har Gammelkroppa mindre gynnsamt läge.
Byggnadsbeståndet vid Bjurfors skogsskola representerar enligt kommit
téns uppfattning inte något väsentligt värde vid en eventuell utbyggnad.
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I Avesta är samhällsservicen bättre än i Skinnskatteberg. Sistnämnda ort
erbjuder emellertid goda förutsättningar för undervisning. Skogsindustrier
finns på orten. Investeringskostnaderna för om- och tillbyggnad blir enligt
kommitténs bedömning lägre än exempelvis för nya lokaler i Avesta. Skinn
skatteberg har bättre bostadssituation än vad orten med hänsyn till sin
storlek ger anledning förmoda. Investeringskostnaderna för ett institut i
Skinnskatteberg uppgår till ca 4,9 milj. kr.
När det gäller södra Sverige finner kommittén Värnamo vara lämpligas
te lokaliseringsplats. En annan tänkbar ort är Växjö. De båda orterna be
döms vara jämställda i fråga om samhällsservice. Värnamotrakten har bätt
re variationer i fråga om skogsförhållandena än Växjöregionen. Med hän
syn till kommunikationer och läge inom rekryteringsområdet förordar
kommittén Värnamo. På grund av ändringar i skolorganisationen beräknas
en stor del av lokalerna i landstingets centrala yrkesskola i Värnamo bli
lediga år 1970. Den tekniska skolan avvecklas då i samband med att fack
skola införs. Skogsinstitutet kan enligt vad kommittén erfarit inrymmas
utan att några tillbyggnader behöver ske. Investeringskostnaderna för ett
institut i Värnamo beräknar kommittén till 300 000 kr.
Kommittén föreslår statligt huvudmannaskap för de tre skogsin
stituten. I ledningen för instituten bör stå en särskild styrelse. Denna bör
utgöras av nio ledamöter som representerar olika myndigheter och orga
nisationer inom skogsbruket. Styrelsen bör tillsättas av Kungl. Maj :t.
Vid varje institut bör utses en undervisningsnämnd som skall biträda sty
relsen och som dessutom skall vara kontaktorgan mellan denna och skogs
näringen. Kommittén förordar att den centrala tillsynen av instituten skall
föras över till skolöverstyrelsen. Någon regional tillsyn är inte behövlig.
Kommittén har funnit att skäl talar för en omprövning av 1962 års riks
dags principbeslut (prop. 115, JoU 10, rskr 16) om inrättande av en cen
tral maskin utbildning av arbetsedare inom skogsbruket. Kom
mittén anser att förutsättningarna för en sådan utbildning inte längre före
ligger. Den snabba mekaniseringen har förändrat situationen och en kon
centration av maskinutbildningen till en skola medför ogynnsamma peda
gogiska konsekvenser. Undervisningen skulle tvingas bli förlagd till olika
tidpunkter i de tre skogsteknikerkurserna och skulle inte kunna integreras
med övriga ämnen i önskvärd omfattning. Ansvaret för detta väsentliga av
snitt i undervisningen dras därmed undan från ledning och lärare vid skogs
instituten samtidigt som instituten inte får behövlig personal och utrust
ning för en effektiv fortbildningsverksamhet.
I fråga om lärarutbildningen föreslår kommittén att en pedago
gisk ämneslärarkurs om 20 veckor för blivande lektorer och adjunkter vid
skogsinstituten och skogsbruksskolorna anordnas med några års mel
lanrum. En kontinuerlig vidareutbildning bör enligt kommitténs mening
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byggas upp. Lärarutbildningen bör förläggas tillsammans med motsvaran
de utbildning för lantbrukets yrkesskolor till Jälla lantbruksskola utanför
Uppsala.
De sammanlagda kostnaderna för de tre instituten uppskattas av
kommittén till 9,4 milj. kr. Om ett mellansvenskt institut förläggs till an
nan plats än Skinnskatteberg beräknar kommittén de sammanlagda kost
naderna till ca 13,2 milj. kr. De årliga kostnaderna för avlöningar uppskat
tas av kommittén till 1,5 milj. kr. och för verksamheten i övrigt till 0,8
milj. kr.
Enligt kommitténs tidsplan skall de första skogsteknikerkurserna ta sin
början höstterminen 1970. Kommittén föreslår att skolöverstyrelsen över
tar den centrala tillsynen av instituten den 1 juli 1970.
Ledamoten i kommittén N. B. Hansson anför i särskild reservation att
skogsteknikerkursen bör omfatta fyra terminer varigenom skogsmästarkursen blir överflödig.
Remissyttranden över kommitténs betänkanden har avgetts av
arbetarskydd sstyrelsen, statskontoret, byggnadsstyrelsen, skolöverstyrelsen,
domänstyrelsen, lantbruksstyrelsen, skogsstyrelsen efter hörande av skogsvårdsstyrelserna och lokalstyrelserna för statens skogsskolor, arbetsmark
nadsstyrelsen, länsstyrelserna i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kris
tianstads, Västmanlands, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och
Norrbottens län, samtliga landsting, centrala studiehjälpsnämnden, skogshögskolan, statens skogsmästarskola, yrkesutbildningsberedningen, skogspolitiska utredningen, Svenska stadsförbundet, Svenska kommunförbundet,
Svenska landstingsförbundet, Sveriges lantbruksförbund, Tjänstemännens
centralorganisation, Sveriges akademikers centralorganisation, Landsorga
nisationen i Sverige, Skogs- och lantarbetsgivareföreningen, Skogsvårdsstyrelsernas förbund, Föreningen Skogsbrukets arbetsgivare, Skogsindustrier
nas samarbetsutskott, Sveriges skogsägareföreningars riksförbund, Riksför
bundet Landsbygdens folk, Svenska skogsarbetareförbundet, Svenska lant
arbetareförbundet, Svenska skogsmästareförbundet, De skogsskoleutbildade
tjänstemännens samarbetsråd, Sveriges agronom- och lantbrukslärareförbund, Sveriges jägmästares och forstmästares riksförbund, Forskningsstif
telsen Skogsarbeten samt Stiftelsen Värmlands och Örebro läns skogsskola.
Flertalet av remissinstanserna biträder utredningens förslag att den nu
varande skogsskoleutbildningen ersätts med den föreslagna skogsteknikerutbildningen och förläggs till ett antal skogsinstitut. I fråga om skogsmästarutbildningen görs vissa erinringar liksom i fråga om utbildningstiden för
skogstekniker, antalet institut och lokaliseringen av dessa.
Remissinstanserna tillstyrker i princip vad utredningen anfört röran
de utbildningen på det skogliga området. I fråga om utbildnings
kapaciteten anser arbetsmarknadsstyrelsen, Föreningen Skogsbrukets ar
betsgivare, Skogsindustriernas samarbetsutskott, Svenska lantarbetareför-
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bundet, Svenska skogsarbetareförbundet, Forskningsstiftelsen Skogsarbeten,
Sveriges akademikers centralorganisation samt Sveriges jägmästares och
forstmästares riksförbund att 96 elever per år är en för hög intagning till
skogsteknikerutbildningen. Arbetsmarknadsstyrelsen betonar att tillsyns
myndigheten bör kunna ändra elevantalet vid växlande konjunkturer. Do
mänstyrelsen och skogsstyrelsen tillstyrker utredningens förslag till intag
ning.
Domänstyrelsen och flertalet övriga remissinstanser tillstyrker förslaget
om inträdesfordringar eller lämnar detta utan erinran. Föreningen Skogs
brukets arbetsgivare, Skogsindustriernas samarbetsutskott samt Skogs- och
lantarbetsgivareföreningen anser skogsbruksskola och skogspraktik vara
en otillfredsställande grund och föreslår i stället genomgången fackskola
som villkor för intagning till skogsteknikerkurs. Forskningsstiftelsen Skogs
arbeten, Stiftelsen Värmlands och Örebro läns skogsskola och De skogsslcoleutbildade tjänstemännens samarbetsråd har i huvudsak samma uppfatt
ning. Sko gsmästarskolan anser att den skogliga yrkesutbildningen på läng
re sikt måste anpassas till en integrerad gymnasieskola.
När det gäller skogsteknikcrkursens längd tillstyrker domänstyrelsen
tre terminer under förutsättning att fort- och vidareutbildning kan anord
nas. Fyra terminers skogsteknikerutbildning förordas av länsstyrelsen i
Västerbottens län och Kalmar läns norra landsting. Även skogsstyrelsen
förordar fyra terminer såvida inte resurserna för fort- och vidareutbildning
därigenom inskränks.
Skogsvårdsstyrelsernas förbund, styrelsen för skogshögskolan, lands
tinget i Östergötlands län och Sveriges akademikers centralorganisation
ifrågasätter behovet av en särskild skogsmästarkurs. Skogsstyrelsen anser
att behovet av skogsmästarkurs bör övervägas om skogsteknikerkursen för
längs. Lärarkollegiet vid skogshögskolan och Svenska skogsmästareförbundet bedömer ett samgående med högskolan som lämpligt. Även skogsmästarskolan finner skäl tala för att frågan härom uppmärksammas. Sveriges
jägmästares och forstmästares riksförbund framhåller att ökad utexamination från skogshögskolan bör räcka för att tillgodose ett framtida större
behov av tjänstemän inom det skogliga området.
Domänstyrelsen, länsstyrelsen i Jämtlands län, landstinget i Östergöt
lands län, Svenska skogsarbetareförbundet och Svenka lantarbetareförbun
det förordar att antalet skogsinstitut begränsas till ett eller två.
I fråga om lokaliseringen godtar remissinstanserna i allmänhet
de förutsättningar som föreslagits som underlag. Domänstyrelsen framhål
ler betydelsen av samhällsservice. Orter som är tveksamma ur denna syn
punkt bör enligt styrelsen inte komma i fråga. Sveriges skogsägareförening
ars riksförbund och Sveriges lantbruksförbund anser däremot alt tillgången
på samhällsservice övervärderats. Lantbruksstyrelsen sätter i fråga om inte
samförläggning med andra skolor borde tillmätas större betydelse.
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För ett skogsinstitut i Sollefteå uttalar sig skogsstyrelsen, länsstyrelsen
i Västernorrlands län, landstinget i samma län och landstinget i Östergöt
lands län. Skogsstyrelsen betonar att möjlighet till samförläggning med
befintlig skogsbruksskola lämpad för fullgod maskinutbildning finns i Sol
lefteå och att staden är mera centralt belägen inom det tilltänkta rekryte
ringsområdet än exempelvis Älvsbyn. Domänstyrelsen avstyrker förslaget
om Sollefteå och föreslår i stället att institutet förläggs till Umeå eller Ös
tersund. Arbetarsky ddsstyrelsen betonar att Lycksele ligger i centrum av
rekryteringsområdet. Länsstyrelsen i Jämtlands län föreslår Bispgården eller
Östersund och länsstyrelsen i Västerbottens län Lycksele, övriga remissin
stanser lämnar förslaget utan erinran.
Förläggningen av ett skogsinstitut till Skinnskatteberg tillstyrks av skogsmästarskolan, Riksförbundet Landsbygdens folk och länsstyrelsen i Väst
manlands län. Skogsstyrelsen föreslår alternativt Avesta. Domänstyrelsen
föredrar Avesta, Falun eller Gävle-Sandvikenområdet. Landstinget i Kop
parbergs län, Föreningen Skogsbrukets arbetsgivare, Svenska skogsarbeta
reförbundet och Skogsindustriernas samarbetsutskott förordar också Avesta
(Bjurfors). Övriga remissinstanser lämnar utredningens förslag utan erin
ran.
Lokalisering av ett skogsinstitut till Värnamo tillstyrks av skolöversty
relsen samt länsstyrelsen och landstinget i Jönköpings län. Domänstyrel
sen, arbetarskyddsstyrelsen samt länsstyrelsen och landstinget i Kronobergs
län förordar i stället Växjö. Länsstyrelsen i Kristianstads län föreslår Kolleberga. Skogsstyrelsen tar inte ställning till frågan om institutet bör för
läggas till Växjö eller Värnamo.
Kommitténs förslag i fråga om statligt huvudmannaskap för
skogsinstituten tillstyrks av bl. a. Svenska stadsförbundet, Svenska kom
munförbundet, Sveriges skogsägareföreningars riksförbund, Sveriges lantbruksförbund och Svenska lantarbetareförbundet. Domänstyrelsen tillstyr
ker att tillsynen fors över till skolöverstyrelsen. I denna fråga hänvisar
skolöverstyrelsen, skogsstyrelsen och statskontoret till organisationskom
mittén för behandling av vissa frågor rörande jordbrukets, skogsbrukets
och trädgårdsnäringens skolor som tillsatts med uppgift bl. a. att överväga
organisatoriska frågor om inordnande av dessa skolor under skolöversty
relsens och länsskolnämndernas tillsyn. Kommunalt huvudmannaskap för
ordas av skolöverstyrelsen och landstinget i Västernorrlands län. Sveriges
jägmästares och forstmästares riksförbund samt Sveriges agronom- och
lantbrukslärareförbund anser att skogsstyrelsen fortfarande skall vara till
synsmyndighet. Sveriges akademikers centralorganisation avstyrker försla
get om huvudmannaskap och tillsynsmyndighet. Yrkesutbildningsberedningen förutsätter att frågan om huvudmannaskap löses i ett större sam
manhang.
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Utredningens ställningstagande till frågan om en central maskin
skola delas av praktiskt taget alla remissorgan som yttrat sig i frågan.
De remissinstanser som har anknytning till skogsbruket tillstyrker försla
get om lärår utbildnin g. Lantbruksstijrelsen föreslår att lärarutbild
ningen för skogsbruket och lantbrukets yrkesskolor bör ske gemensamt.
Skolöverstyrelsen framhåller alt det är rationellt att knyta an ifrågavarande
utbildning till annan befintlig lärarutbildning. Anknytning bör i första hand
ske till den verksamhet som bedrivs vid de yrkespedagogiska instituten.
Det bör ankomma på styrelsen att förlägga lärarutbildningen till lämpligt
institut, vilket torde medföra betydande materiella och personella bespa
ringar. Styrelsen bör även utarbeta och fastställa läroplaner.

Departementschefen
Under detta anslag tar jag först upp skogsbrukets yrkesutbildningskommittés förslag angående utbildningen vid statens skogsskolor och statens
skogsmästarskola.
Utbildningen vid skogsbruksskolorna kommer, som nämnts i det före
gående, enligt beslut av riksdagen att i stort sett stämma överens med vad
som kommer att gälla för övrig yrkesutbildning på denna nivå. Som fram
går av den föregående redogörelsen föreslår utredningen att den nuvarande
utbildningsgången inom den skogliga yrkesutbildningen, dvs. skogsbruksskola — skogsskola — skogsmästarskola, i princip skall behållas. Utbild
ningen skall alltså alltjämt omfatta tre led. Varje led skall vara en av
slutad utbildningsetapp men skall även bilda grund för det följande ledet.
Utbildningen vid skogsskolorna föreslås av utredningen bli ersatt av en
skogsteknikerutbildning. Målet för denna utbildning bör enligt kommittén
i stort sett bli detsamma som för skogsskoleutbildningen. Även målet för
skogsmästarutbildningen föreslår utredningen bli i stort sett oförändrat.
Jag har inte något att erinra häremot.
Kommittén bedömer att utbildningskapaciteten bör vara 9G elever per år
vid skogsteknikerutbildningen och 32 elever per år vid skogsmästarutbild
ningen. Arbetsmarknadsstyrelsen liksom flera remissinstanser med anknyt
ning till skogsindustrin och skogsbruket samt arbetstagarorganisationerna
finner att en intagning av 96 elever leder till överskott på skogslekniker. Jag
vill erinra om att vid skogsskolorna antogs år 1967 endast 80 elever. Efter
att ha samrått med arbetsmarknadsstyrelsen, domänverket och skogsägarorganisationerna har skogsstyrelsen under hösten 1968 hos Kungl. Maj :t
hemställt om en minskning av intagningen till skogsskoleutbildningen med
20 elever. Kungl. Maj :t har den 8 november 1968 föreskrivit att utbildningen
vid skogsskolorna fr. o. m. den kurs som påbörjas första halvåret 1969 skall
omfatta 60 elever. Reduceringen skall genomföras på så sätt alt verksamhe-
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ten vid Ivolleberga skogsskola avvecklas sedan den nu pågående huvudkur
sen avslutats.
Den minskning i efterfrågan på skogsskoleutbildad personal som sedan
flera år varit rådande föranleds av den strukturrationalisering som pågår
inom skogsnäringen men torde även ha sin grund i konjunkturnedgången.
Ytterligare minskning av efterfrågan på arbetskraft med skogsskoleutbildning är emellertid inte sannolik. Skogsteknikerutbildningen bör därför en
ligt min mening avse en intagning av ca 60 elever per år. I fråga om utbild
ningen av skogsmästare bör intagningen som hittills avse ca 30 elever per år.
Beträffande organisationen av utbildningen föreslår kommittén att de nu
varande huvudkurserna och kompletteringskurserna vid skogsskolorna er
sätts av en skogsteknikerkurs omfattande tre terminer. Skogsmästarutbildningen föreslås ersatt av en skogsmästarkurs med samma längd. De nya
kurserna bör enligt utredningen förläggas till tre skogsinstitut. Vid varje in
stitut skall finnas en skogsteknikerkurs. Vid ett av instituten skall även fin
nas skogsmästarkurs. 1 likhet med remissinstanserna tillstyrker jag alt hu
vudkurserna och kompletteringskurserna vid skogsskolorna ersätts med
skogsteknikerkurser och att dessa förläggs till nya skolenheter kallade
skogsinstitut.
Antalet skogsinstitut har kommittén föreslagit till tre med en årlig in
tagning av 32 elever vid varje. Som jag tidigare nämnt har intagningen vid
skogsskolorna redan reducerats till 60 elever per år. Med hänsyn härtill
finns enligt min mening inte behov av mer än två skogsinstitut. Intagningen
bör Aid varje institut bli ca 30 elever per år. Instituten bör dock ges en sådan
kapacitet att utrymme finns för vidareutbildning samt för viss expansion om
efterfrågan på skogstekniker ökar. Utredningens förslag i fråga om den
närmare utformningen m. m. av skogsteknikerkursen kan jag i huvudsak
ansluta mig till. Del ankommer på Kungl. Maj :t att besluta i denna fråga.
I fråga om skogsmästarutbildningen har remissinstanserna fört fram för
slag i olika riktningar. Några instanser — som samtidigt vill ha en förläng
ning av skogsteknikerutbildningen till fyra terminer — ifrågasätter om
det över huvud föreligger behov av en skogsmästarkurs. Andra instanser —
såsom styrelsen för skogsmästarskolan, Svenska skogsmästareförbundet och
lärarkollegiet vid skogshögskolan — pekar på det samband som råder mel
lan utbildningen vid skogsmästarskolan och skogshögskolan. Jag delar upp
fattningen att verksamheten vid skogsmästarskolan kan knytas närmare till
högskolan. Enligt min mening bör dock skogsmästarutbildningen vara kvar
som en självständig utbildning. Jag har ingen erinran mot kommitténs för
slag om skogsmästarutbildningens innehåll och närmare utformning. Det
ankommer på Kungl. Maj :t att besluta i denna fråga.
Kommittén föreslår att de tre instituten förläggs till respektive norra
(Sollefteå), mellersta (Skinnskatteberg) och södra Sverige (Värnamo).
Även om vissa remissinstanser haft invändningar mot de orter som kom-
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mitten förordat har dock en sådan lokalisering i stort godtagits. Eftersom
skogsmästarskolan enligt min mening hör ligga kvar i Skinnskatteberg och
eftersom endast två skogsinstitut behöver inrättas finner jag det naturligt
att det ena av dessa förläggs till norra och det andra till södra Sverige. För
norra Sverige har kommittén diskuterat olika alternativ men stannat för
Sollefteå. I Sollefteå finns möjlighet till samförläggning med en befintlig
skogsbruk sskola. I staden finns också gymnasium. Vidare är staden cenlialt
belägen inom rekryteringsområdet. Tillgång på samhällsservice och närheLen till övningsskogar talar vidare för denna ort. Jag har därför funnit
att kommitténs förslag om förläggning till Sollefteå hör godtas.
Som förläggningsort för det södra skogsinstitutet har kommittén utför
ligt diskuterat såväl Växjö som Värnamo. Värnamo har ansetts ha något
bättre skogliga förutsättningar än Växjö. Kommittén har fäst särskild vikt
vid att lokaler kan ställas till förfogande för skogsinstitutet i landstingets
centrala yrkesskola i Värnamo. Vidare har kommittén ansett det lämpligt
att även en skogsbruksskola förläggs till Värnamo och att denna och skogs
institutet får en lokalmässig samförläggning. En skogsbruksskola har nu
mera inrättats i Värnamo. Enligt min mening bör kommitténs förslag att
förlägga det södra skogsinstitutet till Värnamo godtas.
Kommittén föreslår att skogsinstituten blir statliga. Jag vill erinra om
att utredningen rörande huvudmannaskapet för de gymnasiala skolfor
merna m. m. även behandlar skogsinstituten. I avvaktan på förslag från ut
redningen bör huvudmannaskapet enligt min mening tills vidare vara
statligt.
En särskild styrelse för skogsinstituten behöver enligt min mening inte
inrättas. Instituten bör lyda direkt under den centrala tillsynsmyndigheten.
Skogsmästarskolan bör som tidigare nämnts behållas som en särskild skolen
het men en anknytning till skogshögskolan bör ske genom att båda institu
tionerna ställs under en gemensam styrelse.
För det föreslagna skogsinstitutet i Sollefteå behöver uppföras nya loka
ler. Det föreslagna institutet i Värnamo kan disponera lokaler i landstingets
centrala yrkesskola. Byggnadsstyrelsen bör sedan principbeslut fattats
om ett skogsinstitut i Sollefteå få i uppdrag att påbörja projektering av ny
byggnader för detta.
Jag räknar med att skogsinstitutet i Värnamo kan börja sin verksamhet
den 1 juli 1970 då lokaler kan disponeras i landstingets centrala yrkes
skola. Enligt byggnadsstyrelsens beräkningar kan en nybyggnad för institu
tet i Sollefteå stå färdig först omkring den 1 juli 1973. I avvaktan härpå bör
skogsskolans lokaler i Bispgårdcn övergångsvis kunna användas för skogsteknikerutbildning. Enligt min mening bör därför skogsteknikerutbildningen kunna påbörjas vid båda instituten den 1 juli 1970.
Införandet av skogsteknikerutbildning innebär att den nuvarande verk
samheten vid skogsskolorna i Älvsbyn, Bispgården och Bjurfors upphör se-
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clan utbildningen av den sista årskursen slutat i oktober 1970. Som jag tidi
gare nämnt avvecklas verksamheten vid Kolleberga skogsskola redan under
oktober 1969.
Organisationskommittén för behandling av vissa frågor rörande jordbru
kets, skogsbrukets och trädgårdsnäringens skolor bör få i uppdrag alt i
samråd med skolöverstyrelsen och skogsstyrelsen lägga fram förslag rö
rande den närmare organisationen, utbildningens utformning och resursbe
hovet vid skogsinstituten samt övriga frågor som omorganisationen kan för
anleda. Jag avser att återkomma till Kungl. Maj :t i denna fråga.
I sitt remissvar har skolöverstyrelsen anfört att den av kommittén före
slagna lärarutbildningen bör anknytas till annan liknande utbildning. I
första hand avser överstyrelsen härvid verksamheten vid de yrkespedagogiska instituten. Överstyrelsen bör få i uppdrag alt utarbeta förslag rörande
här avsedd lärarutbildning. Även i denna fråga avser jag att återkomma till
Kungl. Maj :t.
Kommittén har föreslagit att 1962 års riksdags principbeslut om en cen
tral maskinutbildning på det skogliga området bör upphävas med hänsyn
till att sådan utbildning behövs vid varje utbildningsenhet och att kostna
derna för den kommer att avsevärt begränsas genom kommitténs förslag om
antalet skogsinstitut. Jag tillstyrker kommitténs förslag och förordar så
lunda att principbeslutet upphävs.
När det gäller anslagsberäkningen för statens skogsskolor m. m. för bud
getåret 1969/70 får jag hänvisa till den i det föregående intagna samman
ställningen.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
a) att godkänna vad jag förordat rörande organisationen
m. m. av skogsmästarutbildningen och skogsteknikerutbildningen
b) att till Statens skogsskolor m. m. för budgetåret 1969/
70 anvisa ett förslagsanslag av 2 050 000 kr.
H 13. Bidrag till vissa skogsbrukskurser, m. m.
1967/68 Utgift ......................................
1968/69 Anslag ......................................
1969/70 Förslag ......................................

4 554 755
5 250 000
5 450 000

Från anslaget bestrids utgifter för bidrag till skogsbrukskurser anordna
de av skogsvårdsstyrelserna och andra kursanordnare, skogsstyrelsens lä
rarutbildning, skogsvård sstyrelsernas personalfortbildning samt ett mindre
bidrag till Sveriges skogsvårdsförbund. Bidragsbestämmelserna återfinns i
kungörelsen den 21 maj 1954 (nr 427) angående statsunderstödda skogs
brukskurser (ändrad senast 1965: 266). Dessa bestämmelser innebär i kort
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het att i mån av tillgång på medel statsbidrag utgår till skogsbrukskurs med
100 % av de av skogsstyrelsen godkända kostnaderna för kursen. Till del
tagare i kurser med minst fem undervisningsdagar utgår traktamentsstipendiuin med 8 kr. om dagen och i fråga om vidareutbildningskurs eller för
manskurs med minst fem undervisningsdagar behovsprövade stipendier för
förlorad arbetstid med högst 20 kr. om dagen.
Skogsstyrelsen
Skogsbruket är för sin rekrytering av grundutbildad arbetskraft i avgö
rande utsträckning hänvisad till de elever, som utexamineras vid slcogsbruksskolornas årskurs ett. Allt tyder på att efterfrågan på välutbildade ung
domar inom några få år måste öka kraftigt. Det bör därför vara av vikt att
skogsvårdsstyrelserna ges sådana resurser på utbildningens område att den
na förväntade efterfrågeökning kan tillgodoses. Den negativa tendens som
inregistrerats för innevarande budgetår är av övergående natur.
För budgetåret 1969/70 torde grundutbildningen komma att omfatta 800
elever. Vidareutbildningen beräknas öka såvitt gäller årskurs två, teknisk
linje, där man kan räkna med ca 200 elever. Behovet av fortbildning får be
dömas mot bakgrunden av den snabba utvecklingen mot nya maskiner och
arbetsmetoder. Den bör ökas från 53 000 elevdagar innevarande budgetår till
minst 70 000 elevdagar budgetåret 1969/70.
För att täcka behovet av ämneslärare och pedagogiskt skolade utbild
ningsledare anordnas en kurs för vardera av dessa kategorier. Fortbildning
en av lärare bör genomföras i oförändrad omfattning.
Materiel- och maskinhållningen tenderar att bli en allt större del av utbildningsutgifterna trots den koncentration av maskinutbildningen till ett
färre antal skolor som genomförts. För att kunna bedriva en effektiv utbild
ning och samtidigt hålla kostnaderna på en rimlig nivå krävs ökad satsning
på utveckling av systemet med fasta utbildningsplatser med demonstrationsoch övningsmodeller samt på produktion av läromedel.
För att tillgodose förenämnda behov bör anslaget ökas med sammanlagt
1 947 000 kr.
D epartem en tschefen
Anslaget bör för nästa budgetår höjas med 200 000 kr. Kungl. Maj:t bör
få bemyndiga skogsstyrelsen att fördela anslaget mellan olika verksam
hetsgrenar. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till vissa skogsbrnkskurser, m.m. för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 5 450 000 kr.

H 14. Bidrag till byggnadsarbeten vid skogsbrukets yrkesskolor
Nytt anslag (förslag)................................

900 000
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Från anslaget skall bestridas utgifter till byggnadsverksamheten vid
skogsbruksskolor. Anslaget ersätter de medelsanvisningar från anslaget
Bidrag till skogsvårdsstyrelserna: Omkostnader som f. n. utgår till investe
ringar i skogsbruksskolor. För innevarande budgetår har för ändamålet an
visats 1,1 milj. kr. Under budgetåret 1967/68 har Kungl. Maj:t medgett att
795 000 kr. tagits i anspråk för nämnda ändamål.
Skogsstyrelsen
Styrelsen föreslår att bidraget till byggnadsarbeten vid skogsbruksskolor
tas upp med oförändrat 1 100 000 kr.
Departementschefen
Som jag anfört i det föregående under punkten H 2 bör medel till investe
ringar i skogsbruksskolor, som för innevarande budgetår bestrids från an
slaget Bidrag till skogsvårdsstyrelserna: Omkostnader, beräknas under före
varande anslagsrubrik. Medlen under anslaget bör få disponeras endast efter
beslut av Kungl. Maj:t i varje särskilt fall.
Med hänsyn till belastningen kan beloppet minskas med 200 000 kr. till
900 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till byggnadsarbeten vid skogsbrukets yr
kesskolor för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsan
slag av 900 000 kr.
H 15. Ersättning till domänverkets fond för utgifter för övertalig personal
1967/68 Utgift ...........................................
1968/69 Anslag...........................................
1969/70 Förslag ......................................

230 003
232 000
193 000

Från anslaget bestrids ersättningar som föranleds av 1933 års riksdags
beslut (prop. 233, BaJoU 1, rskr 269) angående övertalig personal vid do
mänverket.
Domänstyrelsen
Av den övertaliga personalen har nio tjänstemän avlidit sedan anslags
framställningen för budgetåret 1968/69 avgavs. Anslaget bör minskas med
39 000 kr.
Styrelsen har preliminärt beräknat att de för år 1968 utbetalade ersätt
ningarna till övertalig personal, tillhopa 460 000 kr., bör fördelas med
202 000 kr. på förevarande anslag och 258 000 kr. på kyrkofonden. Beräk
ningen har gjorts efter samma grunder som tidigare år. Styrelsen begär så
lunda att kyrkofonden skall för år 1968 ersätta domänverkets fond för över
talig personal med 258 000 kr.
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Här torde få anmälas cn av kammarkollegieL i samråd med domänstyrel
sen utförd utredning rörande viss utsyningsförmån på
kronoparken B ö d a.
Nuvarande förhållanden m. m. Kungl. Maj:t har genom årliga
beslut medgett innehavare av vissa enskilda fastigheter på norra Öland ut
syning av ved och virke på kronoparken Böda. Förmånen, som funnits se
dan 1600-talet och som reglerats genom brev den 23 april 1836, förklaras av
att dessa trakter på Öland varit mycket skogfattiga. Utsyningsförmånen är
knuten till innehav av skoglöst jordbruk och skall tillgodose husbehovet.
Viss oklarhet har tidigare rått beträffande den rättsliga grunden för den
na förmån. Befolkningen anser att »Böda skog» är deras tillhörighet medan
staten hävdar att skogen har kronoparks natur. Det synes numera klarlagt
att förmånen inte grundas på laglig rätt utan att det är fråga om en förmån,
som staten får besluta om. I överensstämmelse härmed har Kungl. Maj :t för
bestämda tidsperioder meddelat bestämmelser och priser för utlämning av
ved och virke från kronoparken Böda.
Under flera tidsperioder och senast under åren 1922—1940 har utsynings
förmånen inte utnyttjats. I anledning av en motion i ämnet till 1940 års riks
dag återupplivades utsyningen (motion I: 49, II: 86, JoU 52, rskr 353). Som
motiv åberopades främst svårigheten att under då rådande förhållanden
skaffa bränsle.
När ersättningarna för det utsynade virket skall bestämmas utgår man
från de priser, som gällt under närmast föregående höst. Dessa priser re
duceras därefter med f. n. 33 %. De kvantiteter som tagits ut har varierat
år från år. Efterfrågan på rotstående skog och ved har efter hand sjunkit
medan kvantiteten utlämnat sågat och hyvlat virke i stort sett har varit oför
ändrad. Under åren 1947—1966 har i medeltal utlämnats 540 m3sk skog på
rot, 800 m3 brännved och 10 400 kubikfot sågat och hyvlat virke eller sam
manlagt ca 1 500 m3sk.
Böda kronopark har en landareal av ca 6 200 ha, varav ca 5 400 ha skogs
mark. Den årliga tillväxten uppskattas till ca 17 000 m3sk.
Riksdagens revisorer framställde i sin berättelse till 1952 års riksdag (§ 28)
vissa anmärkningar i fråga om rätten till utsyning på kronoparken Böda.
Revisorerna framhöll att förutsättningarna för en skogfattig bygd att till
godose behovet av husbehovsvirke i hög grad hade förändrats under den
långa tidrymd här var fråga om. De av Kungl. Maj :t tillämpade grunderna
för prissättningen medförde också —- under en tid av kraftigt stigande pri
ser — att det verkliga värdet av prisreduceringen vida kom att överstiga av
sedda 33 %. Revisorerna ansåg därför att bestämmelserna om ersättningen
för utsynat virke borde ses över. Vidare sattes i fråga om inte en avveckling
av utsyningsförmånen borde ske.
Statsutskottet (1952: 145, p. 23) ansåg i likhet med revisorerna att en
översyn behövdes. Utskottet förordade att kammarkollegiet skulle lämnas
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uppdrag att utreda förmånens rättsliga karaktär och möjligheterna att av
veckla densamma. Utskottets hemställan bifölls av riksdagen (rskr 1952:
293).
Kammarkollegiets förslag. Kollegiet konstaterar att den nu
varande utsyningsförmånen på Böda kronopark inte synes grunda sig på nå
gon laglig rätt utan är en förmån, som riksdagen bemyndigat Kungl. Maj:t
att bevilja en viss kategori av fastigheter. I princip torde dylika förmåner
kunna ensidigt återkallas. På grund av den ekonomiska utvecklingen torde
utsyningsförmånen ha förlorat sin ursprungliga betydelse. Dessutom med
för utsyningsförmånen en fördyrad administration för domänverket och
hindrar rationell vård av kronoparken. Utsyningsförmånen bör därför en
ligt kollegiet upphöra den 1 januari året efter det under vilket beslut härom
meddelats av Kungl. Maj :t.
Kammarkollegiet framhåller vidare, att en av staten beviljad förmån inte
bör återkallas utan skälig ersättning om förmånen åtnjutits under lång tid
och fortfarande representerar ett värde av betydelse. Vad beträffar utsy
ningsförmånen på Böda kronopark uppfylls kravet på lång tids innehav.
Däremot är det inte lika klart, om utsyningsförmånen fortfarande har verk
lig ekonomisk betydelse för vederbörande fastighetsinnehavare. Den ekono
miska utvecklingen, särskilt under de senaste årtiondena, har reducerat be
tydelsen av förmånen. Timret har ersatts av annat byggnadsmaterial och
veden i stor utsträckning av eldningsolja. Den fortgående jordbruksrationaliseringen medför dessutom en successiv minskning av antalet jordbruksen
heter, som är utsyningsberättigade. Kammarkollegiet anser dock att utsy
ningsförmånen har sådan betydelse att en avveckling av förmånen bör för
enas med en skälig kompensation.
Domänstyrelsen har redovisat en undersökning av utsyningsförmånens
omfattning åren 1947—1966. Styrelsen föreslår att värdet av utsyningsför
månen skall grundas på dennas beräknade genomsnittliga värde åren 1957—
1966. Värdet av det under åren 1957—1966 utlämnade virket har med led
ning av de priser som årligen fastställts av Kungl. Maj :t beräknats till sam
manlagt 694 367 kr. Försäljningsvärdet på allmänna marknaden av mot
svarande kvantitet har uppgått till 821 912 kr. Domänverkets förlust har
alltså under tioårsperioden uppgått till 127 545 kr. eller i medeltal 12 754 kr.
per år. Sistnämnda belopp anser domänstyrelsen vara ett mått på utsynings
förmånens värde under tioårsperioden. Efter en räntefot av 5 3/4 % mot
svarar beloppet ett kapitaliserat värde av 221 809 kr. Eftersom förmånen
torde komma att minska i betydelse, får det framräknade värdet anses vara
ett maximivärde. En avveckling av förmånen medför administrativa vinster
för domänverket, varför ett till 220 000 kr. avrundat belopp enligt domän
styrelsen kan accepteras som en skälig gottgörelse till de utsyningsberät
tigade. Fördelningen av ersättningen föreslås ske efter fastigheternas mantal.
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Kammarkollegiet har i huvudsak inget att erinra mot domänstyrelsens
förslag. Ämbetsverket framhåller att en hög kapilaliseringsprocent är mo
tiverad, när det som här gäller en förmån med sjunkande framtidsvärde.
Förslaget om ersättningens fördelning kan behöva jämkas med hänsyn till
att även innehavare av jordbrukslägenheter utan åsatt mantal kan ha fått
utsyning. Kollegiet föreslår att Kungl. Maj :t uppdrar åt domänstyrelsen att
efter överläggning med de utsyningsberättigade besluta om ersättning till
dessa efter i huvudsak de grunder som angelts i domänstyrelsens förslag
i ämnet.
Remissyttranden. Över kammarkollegiets förslag har efter remiss
avgetts yttranden av justitiekanslern, riksrevisionsverket, skogsstyrelsen
och länsstyrelsen i Kalmar län. Länsstyrelsen har hört Ölands Åkerbo och
Köpingsviks kommuner samt RLF.s orts förbund. Skogsstyrelsen har in
hämtat yttrande från skogsvårdsstyrelsen i Kalmar län.
Justitiekanslern, skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsen i Kalmar län
tillstyrker att utsyningsförmånen avvecklas på sätt kollegiet föreslagit. Jus
titiekanslern, som anser att kammarkollegiets utredning är omsorgsfullt
gjord, sätter dock i fråga om inte spörsmålet bör underställas riksdagens
provning. Skogsvårdsstyrelsen hänvisar till att de utsyningsberättigade fas
tigheterna utan svårighet kan anskaffa ved och virke till husbehov till gäl
lande marknadspriser. Vidare medför utsyningen stora administrativa svå
righeter för domänverket. Riksrevisionsverket anser att utgående ersättning
skall bestridas från domänverkets markfond. Ämbetsverket vill dock inte
motsätta sig att medel i stället tas i anspråk från domänverkets driftsstat.
Länsstyrelsen i Kalmar län anser inte att tillräcklig anledning föreligger
för att tillstyrka att utsyningsförmånen avvecklas. Förmånen har bl. a. haft
stor betydelse för det äldre byggnadsbeståndets underhåll i de berörda sock
narna. Även i framtiden kommer det att finnas ett konstant behov av husbehovsvirke. Länsstyrelsen anser vidare att utsyningsförmånens värde be
räknats orimligt lågt. Kommunalfullmäktige i Ölands Åkerbo och i Köpings
viks kommuner samt Ölands ortsförbund av RLb framför liknande syn
punkter och menar att utsyningsförmånen bör bestå.
Departementschefen
Under detta anslag tar jag först upp kammarkollegiets förslag rörande
viss utsyningsförmån på kronoparken Böda. Som framgår av den tidigare
redogörelsen har Kungl. Maj :t genom årliga beslut medgett innehavare avvissa enskilda fastigheter på norra Öland utsyning av ved och virke på
nämnda kronopark. Utsyningsförmånen som funnits sedan 1600-talet är
knuten till innehav av skoglöst jordbruk och skall tillgodose husbehovet.
Förutsättningarna för en skogfattig bygd att tillgodose behovet av husbehovsvirke har i hög grad förändrats under den långa tidrymd här är fråga
om. Liksom skogsvårdsstyrelsen i Kalmar län anser jag att de utsynings-
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berättigade fastigheterna numera utan svårighet kan skaffa ved och virke
till husbehov till gällande marknadspriser. Det synes även klarlagt att rätten
till utsyning av virke är en förmån som riksdagen bemyndigat Kungl.
Maj:t att bevilja och att den i princip kan återkallas ensidigt. I likhet med
bl. a. justitiekanslern och skogsstyrelsen biträder jag kammarkollegiets för
slag att utsyningsförmånen bör upphöra. Enligt min mening bör detta ske
fr. o. m. den 1 januari 1970. Det ankommer på Kungl. Maj:t att meddela
närmare föreskrifter i ämnet.
I förevarande sammanhang vill jag anmäla att Kungl. Maj :t genom be
slut den 5 september 1968 bemyndigat domänstyrelsen att för statens räk
ning köpa in samtliga aktier i Aktiebolaget Orrefors Skogar mot en köpe
skilling av 20,5 milj. kr. För betalning av aktierna och övriga med köpet
förenade utgifter har styrelsen bemyndigats anlita 18,5 milj. kr. ur domän
verkets markfond. Riksdagen bör underrättas härom. Till frågan om betal
ning av resterande del av köpeskillingen, ca 2 milj. kr., avser jag att senare
återkomma till Kungl. Maj :t.
Då jag inte har något att erinra mot domänstyrelsens beräkning av me
delsbehovet för nästa budgetår föreslår jag, att anslaget tas upp med 193 000
kr. Jag biträder vidare domänstyrelsens förslag till fördelning av de verkliga
kostnaderna för år 1968 för domänverkets övertaliga personal. Förslaget
överensstämmer med de principer, som riksdagen tidigare godtagit.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att
a) till Ersättning till domänverkets fond för utgifter för
övertalig personal för budgetåret 1969/70 anvisa ett för
slagsanslag av 193 000 kr.
b) besluta att kyrkofonden skall för år 1968 ersätta do
mänverkets fond för övertalig personal vid domänverket
med 258 000 kr.
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I. Lantmäteri- och kartväsendet
I 1. Lantmäteristyrelsen
1967/68 Utgift ......................................
1968/69 Anslag .......................................
1969/70 Förslag......................................

i4 191 782
H 227 000
5 966 000

1 Anslagen Lantmäteristyrelsen: Avlöningar och Lantmäteristyrelsen: Omkostnader

Lantmäteristyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden om
fastighetsbildning på landet, om lantmäteriväsendet i övrigt, om mätningsväsendet enligt de för stad gällande föreskrifterna samt om fastighetsregis
ter. Styrelsen är vidare chefsmyndighet för lantmäteristaten. Inom styrel
sen finns fyra byråer. Dessa är administrativa byrån, landsbygdsbyrån, utredningsbyrån och stadsbyrån. Dessutom finns en utvecklingsenhet och en
mätningsteknisk avdelning.
Beräknad ändring
1969/70
Lantmäteri Dep.chefen
styrelsen

1968/69

Personal
36,5
78

+ 3,5
+ ^

+ 3
+ 2

114,5

+ 6,5

+ 5

Avlöningar till tjänstemän.......................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organi
sation .......................................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ....................................................
Arvoden och särskilda ersättningar.........
Ersättningar till sakkunniga....................
Sjukvård m. m..............................................
Reseersättningar.........................................

3 725 000

+ 530 000

+ 477 000

—

+ 913 000

+ 913 000

65 000

+ 53 000

Därav utrikes resor ......................................

6 000

Handläggande personal.............................
övrig personal.............................................
Anslag

Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler.....................................................
b) Bränsle, lyse, vatten............................

+
5 000
40 000
10 000
111 000

—

—

+ 200 000
2 500
+
+ 25 500
4 000
+

15 000
2 000
16 000

+
29 000

+
+
+
+

2 000

155 000

+ 155 000

—

—
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Beräknad ändring
1969/70
Lantmäteri- Dep.chefen
styrelsen

1968/69

c) Övriga expenser......................... ........

290 000

Därav engångsutgifter........................

Hyra av datamaskintid..................
Publikationstryck............................ ........

+
+
'

24 000 +
17 500 +
100 000 +

8 000
6 000

100 000

17 000
4 227 000

+2 015 000 + 1 739 000

Lantmäteristyrelsen
Inledningsvis redogör styrelsen för arbetsläget inom lantmäteriväsendet.
Under år 1967 avslutades fastighetsrationaliseringsföretag av större omfatt
ning med en berörd areal av omkring 138 000 ha fördelade på ca 2 900 brukningsenheter. Vid årsskiftet 1967/68 pågick sådana företag i fråga om en
areal av ca 554 000 ha och med omkring 7 500 berörda brukningsenheter.
I de år 1967 avslutade uppdragen ingick bl. a. ca 170 stads- eller byggnadsplaner, ca 740 tomtindelningar och omkring 315 grundkarlor. Vid utgången
av år 1967 förelåg en balans av ca 42 000 förrättningar och 5 000 uppdrag.
Rörande arbetsbalansen framhåller styrelsen att avstyckningsförrättningarna, som helt dominerar till antalet, i stor utsträckning är beroende av
planeringsåtgärder som bör ske fristående från och före förrättningarna.
Lantmäteriet måste ta upp ansökan om förrättning som ärende även om
ärendet inte kan leda till fastighetsbildning förrän sådan fristående plan
läggning slutförts. Den normala väntetiden, då planförhållandena inte ver
kar försenande, är f. n. ca fem månader för avstyckning för bostadsända
mål och ca elva månader för avstyckning för fritidsändamål. För övriga för
rättningar är den genomsnittliga väntetiden ett å två år. I jämförelse med
motsvarande förhållanden ett år tidigare har enligt styrelsen en viss för
bättring inträtt.
Beträffande utvecklingstendenserna inom lantmäteriets verksamhetsom
råde anför styrelsen bl. a.
Efterfrågan på lantmäteriets tjänster för att bilda fastigheter för per
manent bostadsändamål torde under de närmaste åren komma att vara
minst lika stor som år 1967, då ca 22 000 dylika fastigheter bildades. Anta
let genom avstyckning bildade fastigheter för fritidsändamål har ökat från
ca 9 600 år 1962 till ca 19 600 år 1967. Efterfrågan på nybildade fastighe
ter för nämnda ändamål kan bedömas fortsätta att öka. De av 1967 års
riksdag beslutade riktlinjerna för den framtida jordbrukspolitiken medför
större krav på insatser från lantmäteriets sida i form av planläggnings- och
fastighetsbildningsåtgärder i samband med en fortsatt snabb rationalise
ring. Därtill kommer att lantmäteriet har fått en viktig uppgift när det
gäller att samordna insatserna för jordbrukets och skogsbrukets rationali
sering med samhällsplaneringen. Krav på ökade insatser från lantmäteriets
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sida kan väntas även då det gäller verksamheten med fastighetsrationalisering i skogsmark. Verksamheten med äganderättsutredningar i Kopparbergs
län, som är betydelsefull för att klargöra fastighetsförhållandena i länet,
måste intensifieras under de närmaste åren. En fortsatt aktiv medverkan
av lantmäteriet inom naturvårdssektorn kan väntas bl. a. i arbetet med
översiktlig planering för naturvårdsändamål i anslutning till den bebyggel
seplanering som lantmäteriet utför. Den beslutade fastighetsregisterrefor
men kommer liksom den nya fastighetsbildningslagen att kräva betydande
insatser från lantmäteriets sida.
I fråga om personallägel uppger styrelsen bl. a. att ramarna för mätningsingenjörer och karttekniker f. n. är fyllt. När det gäller tillgången på
lantmätare erinrar styrelsen om att utbildningskapaciteten vid tekniska hög
skolan i Stockholm har fördubblats fr. o. m. hösten 1964.
Styrelsen behandlar därefter yrkandena under anslaget.
1. Löne- och prisomräkning 1 333 000 kr., varav för lönekostnadspålägg
och lokalhyror 1 068 000 kr.
2. 1968 års riksdag har beslutat angående reform av fastighetsregistreringen (prop. 1968: 1 bil. 4 p. A 12, 3LU 5, rskr 80). Lantmäteristyrelsen
skall leda och ha tillsyn över lantmäteriväsendets arbete med att lägga upp
ett nytt fastighetsregister. Härför behövs en avdelningsdirektör och en lant
mätare, båda med tjänstgöring på halvtid, samt en kanslist och ett kartritningsbiträde (+ 152 000 kr.).
3. Fr. o. m. budgetåret 1964/65 har särskilda medel beräknats för personalvårdsärenden. Styrelsen har anställt en personalkonsulent på halvtid.
Personalvård särendena har efter hand ökat. Personalkonsulenten är också
styrelsens kontaktman med skyddsombuden inom lantmäteristaten och fö
redragande i arbetarskyddsfrågor. Erfarenheterna av konsulentens verk
samhet visar att en tjänst som personalkonsulent behövs. Vid administra
tiva byrån behövs vidare en kanslist för att biträda chefen för allmänna
sektionen (+ 67 000 kr.).
4. I anslutning till att en ny fastighetsbildningslag genomförs kommer
det att krävas snara insatser från styrelsens sida. Bl. a. måste tillämpnings
föreskrifter, råd och anvisningar utarbetas. För att hinna med dessa upp
gifter måste styrelsen kunna anlita personal utanför verket. Anslagspos
ten Ersättningar till sakkunniga bör därför räknas upp med 200 000 kr.
5. I särskild skrivelse har lantmäteristyrelsen anmält att styrelsen efter
förslag av riksrevisionsverket avser att genomföra ny organisation för redo
visnings- och revisionsverksamheten per den 1 juli 1969. Styrelsen skall
fungera som central kameralmyndighet. Arbetsuppgifterna vid styrelsen
kommer att omfatta intern förvaltningsrevision och kameral revision. För
dessa nya uppgifter behövs iaedel för en avdelningsdirektör och en byrådi
rektör samt för hyra av datamaskintid (+ 213 000 kr.).
Vidare har lantmäteriet anslutits till försvarets civilförvaltnings centrala
lönesystem. För datamaskintid bör beräknas 50 000 kr.
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Remissyttranden
Beträffande personalvården understryker statens personalvårdsnämnd
behovet av en samordnad lösning av resurserna härför inom statsförvalt
ningen och hänvisar till i betänkandet Statlig personalvård (Stencil C
1968: 6) framlagt förslag i riktning mot en sådan lösning. Om lantmäteriväsendets personalvård skall organiseras med förtur bör detta enligt nämn
den ske genom att nämnden tilldelas särskilda medel härför.
Riksrevisionsverket och statskontoret har ingen erinran mot lantmäteristyrelsens beräkning av medelsbehovet för redovisnings- och revisionsverk
samheten. Personalbehovet bör tills vidare tillgodoses genom medel för till
fällig personal.
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 5 966 000
kr. Jag har därvid tagit upp bl. a. 300 000 kr. för tillfällig personal för arbetet
med att lägga upp ett nytt fastighetsregister (2) och för redovisning och re
vision (5) samt för uppgifter i anslutning till den nya fastighetsbildnings
lagens ikraftträdande (4). Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riks
dagen
att till Lantmäteristyrelsen för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 5 966 000 kr.
I 2. Lantmäteristaten: Förvaltningskostnader
1967/68 Utgift ...................................... J63 102 869
1968/69 Anslag ..................................... !63 871 000
1969/70 Förslag..................................... 85 162 000
1 Anslagen Lantmäteristaten: Avlöningar, Lantmäteristaten: Omkostnader och Utbildningskurser för viss lantmäteripersonal m. fl.

I lantmäteristaten ingår länslantmäterikontoren samt lantmäteriets förrättningsorganisation, som består av distriktsenheter och specialenheter. Ett
länslantmäterikontor finns i varje läns residensstad med en överlantmätare
som chef. Riket är indelat i 110 lantmäteridistrikt med en distriktslantmätare som chef för varje distrikt. Specialenhet är oberoende av distriktsindelningen och inrättas främst för fastighetsreglering som fordras för jordbru
kets och skogsbrukets yttre rationalisering eller för större vägbyggnadsföretag. Lantmäteristyrelsen inrättar specialenheter i mån av behov och till
gång på medel. F. n. finns 32 specialenheter.
1968/69

Personal
Handläggande personal................... ........
övrig personal.................................. ........

Beräknad ändring
1969/70
Lantmäteri Dep.chefen
styrelsen

484
1 268

—

_

+ 90

+ 28

1 752

+ 90

+ 28
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1968/69

Anslag
Avlöningar till tjänstemän........................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organi
sation .......................................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ....................................................
Sjukvård m. m..............................................
Reseersättningar........................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler.....................................................
b) Bränsle, lyse, vatten............................
c) Förnyelse och underhåll av utrust
ning ..........................................................
Därav engångsutgifter..................................

d) Övriga expenser....................................
Kostnader i samband med lantmäteriförrättningar............................................
Arkivfotografering vid länslantmäterikontor ........................................................
Utbildningskurser för viss lantmäteripersonal m. fl...................................................
Därav
a) Fortbildning av ingenjörer och kon
torspersonal ............................................
b) Centrala och regionala fortbildnings
kurser .......................................................

Beräknad ändring
1969/70
Lantmäteri- Dep.chefen
styrelsen

>2 676 000 + 4 442 000

+ 3 119 000

------b 12 628 000

+ 12 628 000

+
100 000 +
5 060 000 +

509 000
29 000
375 000

+
+
+

207 000
20 000
375 000

— + 4 700 000 + 4 700 000
200 000
—
—
960 000 +
-- +
2 197 000 +

640 000 +
160 000 +
175 000 +

200 000
100 000
42 000

2 420 000

—

—

170 000

—

—

88 000

—

—

27 000

—

—

61 000

—

—

63 871 000 +23 498 000 +21 291 000
Lantmäteristyrelsen
1. Löne- och prisomräkning 20 022 000 kr., varav för lönekostnadspålägg
och lokalhyror 17 328 000 kr.
2. Inom länslantmäterikontoren och de större organisationsenheterna i
förrättningsorganisationen behövs biträden för att avlasta allmänna kontorsgöromål från personal med kartteknisk utbildning. För att anställa per
sonal med allmän kontorsutbildning bör anvisas 755 000 kr.
3. För att inom de större enheterna i förrättningsorganisationen, främst
i större lantmäteridistrikt, kunna avlasta den högskoleutbildade personalen
ytterligare vissa kvalificerade arbetsuppgifter föreslås att tolv kanslist
tjänster inrättas i utbyte mot tolv kansliskrivartjänster (+ 73 000 kr.).
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4. Den under lantmäteristyrelsens förvaltningskostnadsanslag nämnda
reformen av fastighetsregistreringen kommer att kräva betydande arbetsin
satser av länslantmäterikontoren under en övergångstid. Med hänsyn bl. a.
till arbetsbalansen inom lantmäteriet bör personal inte föras över från förrättningsverksamheten till nämnda arbetsuppgifter. För ändamålet bör 50
ingenjörer och tio kartritningsbiträden anställas (+ 2 138 000 kr.).
5. Återanskaffningsvärdet på utrustningen inom lantmäteriväsendet upp
går till ca 12,6 milj. kr. Avskrivningstiden bör inte överstiga tio år. För er
sättningsanskaffning och underhåll bör den under expenser uppförda del
posten till förnyelse och underhåll av utrustning räknas upp med 450 000
kr. För att anskaffa telefonväxlar behöver delposten till övriga expenser
ökas med 60 000 kr. (-)- 510 000 kr.).
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 85 162 000
kr. Jag har därvid tagit upp bl. a. 1 milj. kr. för tillfällig personal för upp
gifter inom lantmäteriet i samband med att ett nytt fastighetsregister läggs
upp (4) och 100 000 kr. för tillfällig personal för kontorsgöromål (2). Jag
hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Lantmäteristaten: Förvaltningskostnader för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 85 162 000 kr.

I 3. Lantmäteristaten: Utrustning
1967/68 Utgift..............
656 001
1968/69 Anslag........... 1 150 000
1969/70 Förslag........... 1 150 000

Reservation........... 1 000 436

1968/69

Instrument och annan utrustning...........
Flygbildarkiv vid länslantmäterikontor .

Beräknad ändring
1969/70
Lantmäteri- Dep.chefen
styrelsen

1 050 000
100 000
1 150 000

Från anslaget bestrids kostnaderna för nyanskaffning av instrument och
annan teknisk utrustning samt för flygbildarkiv vid länslantmäterikontor.
Kostnaderna för ersättningsanskaffning och underhåll av utrustning be
strids från anslaget Lantmäteristaten: Förvaltningskostnader.
Lantmäteristyrelsen
1. För att nedbringa arbetsbalansen behöver arbetsbesparande tekniska
hjälpmedel anskaffas i minst oförändrad omfattning.
2. Flygbildarkiv finns numera vid alla länslantmäterikontor. Arkiven
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innebär en mycket betydelsefull rationalisering av vissa arbetsmoment inom
lantmäteriverksamheten. De utnyttjas även av lantbruksnämnd, skogsvardsstyrelse och andra länsorgan. Arkiven maste kompletteras och förnyas. För
ändamålet bör även för nästa budgetår anvisas 100 000 kr.
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till oför
ändrat 1 150 000 kr. Jag hemställer, att Ivungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Lantmäteristaten: Utrustning för budgetåret 1969/
70 anvisa ett reservationsanslag av 1 150 000 kr.

I 4. Bidrag till kostnader i samband med lantmäteri- och vägförrättningar
m. m.
1967/68 Utgift ..........................................
1968/69 Anslag.........................................
1969/70 Förslag ......................................

1 373 147
700 000
1 100 000

Från anslaget utgår bidrag till vissa förrättningskostnader m. m. och till
ersättning för utflyttnings- och väganläggningskostnader vid provskiften i
Kopparbergs län enligt Kungl. Maj :ts beslut den 13 januari 1928 och den
13 maj 1932 samt till kostnader för städer och vissa andra samhällen för
att upprätta fastighetsregister m. m. Vidare bestrids bidrag till kostnader
vid ensittarförrättningar och till ersättning åt vissa förrättningsmän enligt
lagen den 3 september 1939 (nr 608) om enskilda vägar samt kostnader
för vissa avstycknings- och mantalssättningsförrättningar. Dessutom be
strids kostnader för provskiften i Kopparbergs län enligt beslut den 23 juli
1926 och den 25 oktober 1929.
Lantmäteristyr elsen
Anslaget bör tills vidare tas upp med oförändrat belopp.
Departementschefen
Med hänsyn till anslagsbelastningen förordar jag att anslaget ökas med
400 000 kr. till 1,1 milj. kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till kostnader i samband med lantmäterioch vägförrättningar m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 1 100 000 kr.

I 5. Rikets allmänna kartverk: Förvaltningskostnader
1967/68 Utgift........................................
1968/69 Anslag......................................
1969/70 Förslag.....................................

>12 669 806
>12 672 000
17 700 000

1 Anslagen Rikets allmänna kartverk: Avlöningar och Rikets allmänna kartverk: Omkost
nader.
5 Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 1. Bil. 11
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Rikets allmänna kartverk är central förvaltningsmyndighet för ärenden
rörande den allmänna kartläggningen och därmed sammanhängande frågor.
Vidare åligger det verket bl. a. att utföra de vetenskapliga geodetiska och
astronomiska arbeten som står i samband med verkets övriga geodetiska
arbeten. Verket får även utföra fotogrammetriska och geodetiska arbeten
på beställning. Inom verket finns fem byråer. Dessa är geodetiska byrån,
fotogrammetriska byrån, kartografiska byrån, militärbyrån och administra
tiva byrån. Rådgivande organ i mera betydelsefulla frågor om riktlinjer för
de allmänna kartarbetena är kartverkskommissionen.

1968/69

Personal
Handläggande personal............ ................
övrig personal.............................................

Beräknad ändring
1969/70
Rikets allmänna Dep.chefen
kartverk

88
245

+ 2
+ 1

—

333

+ 3

—

11 663 200

+ 698 000

+ 508000

—

+2 813 000

+2 813 000

Anslag
Avlöningar till tjänstemän.......................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organi
sation .......................................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ....................................................
Arvoden och särskilda ersättningar........
Ersättningar till sakkunniga....................
Sjukvård m. m..............................................
Reseersättningar.........................................
Därav utrikes resor......................................

Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler.....................................................
b) Bränsle, lyse, vatten............................
c) Övriga expenser....................................
Därav engångsutgifter..................................

Kostnader för förhyrd datamaskintid för
administrativ ADB................................
Kostnader för utbildningskurser.............

+
4 800
80 000
32 000
28 000
15 000

44 000
—
—

+
+
+

16 000
48 000
46 000

—

+
+
+
+

30000
12 000
13000
11 000

—
140 000
683 000
—

+1 600 000
11 000
+
+ 64 000
6 000
+

+ 1 600 000
11000
+
+ 38 000
—

13 000
28 000

__

_

12 672 000

+

5 000

+5 299 000

+

3000

+ 5 028000

Rikets allmänna kartverk
När det gäller utvecklingen inom kartverkets verksamhetsområde under
de senaste åren erinrar kartverket om att denna i allt väsentligt har styrts
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av 1961 års program för den ekonomiska och den topografiska kartläggning
en t. o. m. år 1970. En av kartverket verkställd översyn av programmet be
handlades av 1968 års riksdag (prop. 1968: 1 bil. 11 s. 144, JoU 1 s. 25,
rskr 9).
Beträffande den framtida utvecklingen hänvisar kartverket till ett av
verket år 1968 framlagt förslag till allmän kartläggning under 1970-talet
(Stencil Jo 1968: 4). Förslaget behandlas i det följande under anslagspunkten I 6. Vidare erinrar verket om att 1968 års riksdag (prop. 1 bil. Ils. 137,
JoU 1 s. 25, rskr 9) fattat beslut om förstärkning av rikstrianguleringen.
Arbeten med en förnyad rikstriangulering efter en tioårsplan har satts
i gång.
De myndigheter som kartverket har att höra beträffande kartverksamhe
tens inriktning har fört fram önskemål om att nyframställningen av den
ekonomiska och den topografiska kartan genomförs i ökad takt. Vidare har
behoven av revidering av nämnda kartor ytterligare strukits under.
Utifrån den målsättning som statsmakterna sålunda beslutat om år 1968
och de krav som föreligger om en intensifierad kartframställning finner
kartverket det vara ofrånkomligt att verket för nästa budgetår får vissa
ökade resurser. Detta behövs bl. a. för att genomföra revideringen av den
topografiska kartan och för att intensifiera kartarbetena främst i de syd
svenska länen och i Norrbottens län.
Kartverket behandlar därefter yrkandena under detta anslag.
1. Löne- och prisomräkning 4 970 000 kr., varav för lönekostnadspålägg
och lokalhyror 4 413 000 kr.
2. För att rätt utnyttja ADB-tekniken inom kartverkets verksamhetsom
råde behövs en expert vid geodetiska byrån för att bl. a. handlägga frågor
som hänger samman med att samordna och utbygga program, inordna
och anpassa manuella rutiner till ADB-system och utarbeta nya sådana
system. Experten bör placeras som chef för ADB-sektionen (+ 73 000).
3. För innevarande budgetår har anvisats 80 000 kr. för att ge kartverket
möjlighet att anlita expertis för planerings- och rationaliseringsfrågor inom
kartframställningen. En särskild sakkunnig har anställts för att biträda av
delningsdirektören för samordningsfrågor med bl. a. produktionsplanering.
Med hänsyn till föreliggande arbetsuppgifter inom verkets centrala produk
tionsplanering m. m. samt till de uppgifter som hänger samman med att
införa programbudgetering vid verket bör en tjänst som byrådirektör in
rättas (+ 73 000 kr.).
4. För inköpsverksamheten bör inrättas en tjänst som förste intendent
vid administrativa byrån. Samtidigt kan medel dras in för en arvodesanställd, som f. n. handhar dessa uppgifter. För skötseln av kartverkets loka
ler behövs en förste montör med uppgift att närmast svara för de elek
triska installationerna. En tjänst som expeditionsvakt bör bytas ut mot
en tjänst som bilförare (+ 59 000 kr.).
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5. För att undvika driftstörningar i samband med att tjänstledighet bevil
jas kvalificerade tjänstemän för expertuppdrag åt utvecklingsländerna bör
en tjänst på avdelningsdirektörsnivå inrättas. I inledningsskedet beräknas
en merkostnad uppstå av 37 000 kr.
6. För att tillgodose övriga behov inom kartverket behöver anslaget ökas
med 87 000 kr. Härav beräknas 8 000 kr. för sjukvård, 46 000 kr. för utrikes
resor, 30 000 kr. för övriga expenser och 3 000 kr. för utbildningskurser.

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
17,7 milj. kr. Jag har därvid beräknat bl. a. 30 000 kr. för sakkunniga för
planerings- och rationaliseringsfrågor inom kartframställningen (3).
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Rikets allmänna kartverk: Förvaltningskostnader
för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
17 700 000 kr.

I 6. Rikets allmänna kartverk: Kartarbeten m. m.
1967/68 Utgift ........... 4 389 529
1968/69 Anslag........... 5 100 000
1969/70 Förslag .... 6 223 000

Reservation

...........

181 610

Från anslaget bestrids främst kostnaderna för vissa geodetiska, fotogrammetriska och kartografiska arbeten, som ingår i framställningen av
allmänna kartor.
1968/69

Beräknad ändring
1969/70
Rikets allmänna Dep.chefen
kartverk

Personal
Handläggande personal.............................
övrig personal.............................................

—

1
57

+ 2
+ 25

+ 6

58

+ 27

+ 6

Anslag
Fältarbeten...................................................
Flygfotografering m. m...............................
Reproduktionsarbeten...............................
Ortnamnsgranskning..................................
Vissa internationella kartor.....................
Kostnader för ADB inom kart- och beräkningstekniken........................................

1 839 000
864 000
171 000
22 000
208 000

+
+
+

183 000
8 000
32 000
—
46
000
+

+
+
+
+

46 000

88 000

+

19 000

+

19 000

183 000
8 000
32 000
—
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1968/69

Diverse kartarbeten....................................
Därav
a) Löneökningar m. m...............................
b) Ytterligare medel till revidering av
topografiska kartan..............................
c) Intensifierad kartläggningsverksamhet............................................................
Förstärkning av rikstrianguleringen ....

1 597 000

Beräknad ändring
1969/70
Rikets allmänna Dep.chefen
kartverk

+ 1 183 000

+ 463 000

+ 363 000

+ 363 000

+ 359 000

311 000

+ 500 000
+ 582 000

+ 100 000
+ 372 000

5 100 000

+2 053 000

+ 1 123 000

Rikets allmänna kartverk
1. Traktamentskostnaderna för fältarbeten ökar med ca 163 000 kr. För
att ytterligare rationalisera kartarbetet bör helikopter användas mera vil
ket ökar utgifterna under denna post med 20 000 kr.
2. Merkostnader för traktamenten i samband med flygfotografering ökar
belastningen med 8 000 kr.
3. Höjda löner medför en uppräkning av posten till reproduktionsarbeten
med 5 000 kr. Lönekostnadspålägget beräknas till 27 000 kr.
4. Från posten till vissa internationella kartor bekostas kartverkets ar
bete med Sveriges andel av upprättandet av internationella världskartan,
flygkartan och världsflygkartan. Höjda löner ökar kostnaderna med 7 000
kr. och lönekostnadspålägget beräknas till 39 000 kr.
5. ADB ingår alltmer som ett led i beräkningstekniken. För att fortsätta
arbetena i nu planerad takt fordras ytterligare 19 000 kr. Samma belopp
beräknas kunna sparas under anslagsposten till diverse kartarbeten.
6 a). Till följd av höjda löner bör posten till diverse kartarbeten räknas
upp med 52 000 kr. Lönekostnadspålägget beräknas till 311 000 kr.
6 b). Av kartverkets långtidsplan år 1968 med förslag till allmän kart
läggning under 1970-talet framgår att behoven av revidering har ökat.
Vidare framgår att kartverket när det gäller den topografiska kartan, trots
en omfattande överföring av resurser från de gemensamma ekonomisk
topografiska kartläggningsarbetena, på grund av revideringsbalansen inte
klarar det av statsmakterna uppsatta målet med ett genomsnittligt revideringsintervall på tio år förrän efter år 1980. En revideringsverksamhet som
snarast ansluter sig till nämnda mål bör genomföras. Långtidsplanens re
sursplanering förutsätter anslagsökningar under de närmaste budgetåren
för att uppnå tioårsintervallet under år 1974. För nästa budgetår krävs
359 000 kr.
6 c). Kraven på en intensifiering av takten i nyframställningen av den
ekonomiska och den topografiska kartan är starka. Topografiska blad som
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behövs för Sveriges geologiska undersöknings verksamhet inom stora om
råden i Norrbottens och Västerbottens län kan med nuvarande resurspla
nering inte ges ut förrän långt fram på 1970-talet. Försvarets behov av ny
utgivning av topografiska kartan inom särskilt prioriterade områden är
fortfarande omfattande. Genomförandet av den av 1968 års riksdag beslu
tade fastighetsregisterreformen är när det gäller lägesbestämningen av fas
tigheterna nästan helt beroende av takten i framställningen av den eko
nomiska kartan. Från vissa håll, bl. a. vägverket, hävdas att särskilt de
sydsvenska länen bör kartläggas snabbare än vad som hittills planerats.
Vidare blir revideringen av den ekonomiska kartan allt svårare att skjuta
upp. Bl. a. har lantmäteristyrelsen anmält behov av revidering framför
allt i de mycket expansiva Stockholms- och Göteborgsregionerna. Kraven
på en ökad nyframställningstakt och de stora sammanlagda behoven av
nyframställning och revidering utgör starka skäl för ytterligare ökade an
slag för kartverksamheten. Utöver vad som yrkats under posten till diverse
kartarbeten i det föregående bör denna ökas med 500 000 kr. för nästa bud
getår. Denna förstärkning föreslås främst bli utnyttjad för intensifiering av
kartarbetena i de sydsvenska länen och i Norrbottens län.
7. Kartverket har påbörjat en systematisk förstärkning av de geodetiska
riksnäten med två arbetsgrupper i huvudsak enligt den plan som lades
fram av kartverket år 1967. Den ena gruppen har dock fått en något
minskad kapacitet i förhållande till kartverkets förslag. Kostnaderna för
verksamheten i dess nuvarande omfattning ökar med 4 000 kr. till följd
av höjda löner och lönekostnadspålägget beräknas till 27 000 kr. Vidare
ökar medelsbehovet med 22 000 kr. på grund av höjda traktamenten.
Fr. o. m. nästa budgetår bör arbetet bedrivas med tre fältarbetsgrupper av
den kapacitet som kartverket föreslog år 1967. Kostnadsökningen uppgår
till 529 000 kr. Därav belöper 134 000 kr. på komplettering av inrättade
arbetsgrupper, varav löner till en byrådirektör och två biträden med 117 000
kr. och övriga kostnader med 17 000 kr. 395 000 kr. hänför sig till ytterligare
en fältarbetsgrupp, varav löner till en byrådirektör, tre ingenjörer och ett bi
träde med 209 000 kr. och fältarbetskostnader 186 000 kr.
Under denna punkt får jag anmäla en av kartverket framlagd lång
tidsplan med förslag till allmän kartläggning under
1970-talet.
Inledningsvis erinrar kartverket om att vid verket bedrivs en allmän
planeringsverksamhet, som syftar till att åstadkomma en till landets behov
anpassad allmän kartläggning. Planeringsverksamheten sammanfattas i lång
tidsplaner, vari målen för verksamheten för en längre period anges, i års
vis utarbetade rullande femårsplaner, i årsvisa arbetsplaner samt i de årliga
anslagsäskandena. Långtidsplanerna ligger till grund för den kortsiktigare
planeringen. De bygger på de uppgifter som kartverket har enligt instruk
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tionen och uppgifter som har ålagts verket enligt särskilda beslut av stats
makterna. I övrigt grundas långtidsplanerna på tidigare principbeslut rö
rande den allmänna kartläggningen, rådande kartläggningssituation, sam
hällets och näringslivets aktuella behov av kartor samt behovens sannolika
utveckling.
Kartverkets långtidsplaner har fastställts av statsmakterna efter förslag
av verket. Sålunda låg den s. k. kartplan 1960 till grund för 1961 års riks
dagsbeslut (prop. 54, JoU 14, rskr 166) angående den ekonomiska och den
topografiska kartläggningen. Beslutet omfattar perioden den 1 juli 1961—
den 31 december 1970. Sedan kartverket verkställt översyn av planen för
perioden fastställde 1968 års riksdag (prop. 1968: 1 bil. 11 s. 137, JoU 1
s. 25, rskr 9) hur återstående delar av tidigare beslutade uppgifter skall
fullföljas inom perioden. På grundval av en av kartverket utförd utred
ning rörande de geodetiska riksnäten beslöt riksdagen samtidigt om en
förstärkning av rikstrianguleringen.
Enligt 1968 års riksdagsbeslut rörande den allmänna kartläggningen skall
turordningen behållas för den gemensamma ekonomisk-topografiska kart
läggningen. Rekognoseringen i Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län
skall påbörjas snarast möjligt, varvid Malmöregionen skall ges försteg i
planeringen. Den separata topografiska rekognoseringen skall i huvudsak
fullföljas enligt planer som godkänts av kartverkskominissionen. Principen
om tioår sintervall för den reguljära revideringen av topografiska kartan
behålls, medan den reguljära revideringen av den ekonomiska kartan får
anstå även under återstoden av innevarande planeringsperiod.
I fråga om försörjningen med den ekonomiska och den topografiska kar
tan vid 1970 års slut lämnar kartverket en redovisning länsvis. Därav fram
går i huvudsak följande.
Den ekonomiska kartan koinmer vid nämnda tidpunkt att saknas helt
eller delvis i ett fåtal län. För Blekinge och Kristianstads län gäller detta
så gott som hela länen. Ca 15 % av Malmöhus län beräknas vara täckt
samt ca 90 % av Värmlands län. I Kopparbergs län kommer ca 45 % av
10 000-delsområdet att vara täckt. I Västernorrlands, Västerbottens och
Norrbottens län beräknas återstå hela eller delar av 20 000-delsområdena.
I Jämtlands län väntas ca 65 % av 10 000-delsområdet vara täckt men hela
20 000-delsområdet återstå.
Den topografiska kartan väntas vid 1970 års slut saknas helt i eller i
stora delar av Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Kopparbergs, Västernorr
lands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.
För flertalet län väntas komma att föreligga mer eller mindre starka be
hov av att revidera kartorna, särskilt inom tätbebyggelse- och fritidsbe
byggelseområden.
Enligt kartverket beräknas den snabba utvecklingen i samhället medföra
ett ökande behov av kartor bl. a. på grund av att den fysiska samhälls
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planeringen har intensifierats. Trycket på nyframställningen av den eko
nomiska och den topografiska kartan har vuxit under hela 1960-talet. Sam
tidigt har behoven av att revidera redan utgivna kartor ökat. Härtill kommer
de uppdämda behoven av en förbättrad försörjning med översiktskarta in
om skalområdet 1 : 250 000—1 : 2 000 000 för att tillgodose bl. a. planerings
organens kartbehov.
Kartverkets långtidsplan innehåller i huvudsak följande överväganden
och förslag.
Planen bör i princip ha ett tioårigt perspektiv. 1 planen förutsätts att
uppgifterna är preciserade för de närmaste åren i fråga om såväl produkter
och tjänster som utredningar av olika slag som syftar till att bygga under
en ny långtidsplan och ge underlag för en konkretisering av uppgifterna
inom planperiodens senare del. Målformuleringen för planens senare del
bör ha en sådan avfattning att kartverksamhetens inriktning prognosticeras så väl som möjligt med tanke på de framtida kartbehoven. En pre
cisering av uppgifterna inom den senare delen av 1968 års plan kommer
att ske, när resultatet av vissa försöksarbeten kan redovisas. Enligt vad
som nu planerats kan detta ske om två år. På grund av föränderligheten i
underlaget för en långtidsplan kan förutsättas, att långtidsplanens förnyelse
i fortsättningen kommer att ske med kortare intervall.
De geodetiska arbetena för de allmänna kartorna kan fortsättas med i
stort sett oförändrade resurser under planperiodens första två år. En plan för
dessa arbeten är beroende av resultatet av en inom kartverket igångsatt
utredning om den geodetisk-fotogrammetriska samordningen, sedan ortofototeknik börjat användas. Under 1970-talet beräknas det intereuropeiska
samarbetet fortsätta i fråga om bl. a. triangelnätens samordning och ut
jämning. Tyngdkraftsnätet av första ordningen kommer att införlivas med
värhlsnätet. Samarbete planeras rörande bl. a. enhetlig utjämning av precisionsavvägningssystemen.
Förstärkningen av rikstrianguleringen planeras komma att utföras efter
den av geodesiutredningen föreslagna tioårsplanen. Detta förutsätter att
ytterligare en fältarbetsgrupp kan inrättas fr. o. m. budgetåret 1969/70.
Den geodetiska beställningsverksamheten avses successivt anpassas till den
efterfrågan som kan anses lämpligen böra tillgodoses av kartverket i stort
sett i enlighet med hittillsvarande tillämpning. Mätningar för anslutning
av kommunala triangelnät till det nya riksnätet bör för att reducera
kostnaderna utföras i direkt samband med kartverkets riksnätsarbeten.
När det gäller flygfotografering och fotogrammetriska arbeten erinras om
att 1960 års riksdag beslutade (prop. 74, JoU 19, rskr 212) om en kon
tinuerlig och systematisk omdrevsfotografering med syfte att från lämplig
höjd få flygbilder som inte är äldre än tio år och som finns tillgängliga
över hela landet. Fr. o. m. år 1961 tillämpas en omdrevsplan, som omfat
tar dels 19 omdrevsområden från Västernorrlands och Jämtlands län i
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norr till Malmöhus och Kristianstads län i söder med ett sjuårigt omdrev,
dels åtta omdrevsområden inom Västerbottens och Norrbottens län utom
fjälltrakterna med ett tioårigt omdrev, dels fjälltrakterna med ett 15-årigt
omdrev utan någon områdesindelning. Flyghöjden 4 600 m har tillämpats.
Omdrevsplanen förutsätts enligt planen behållas tills vidare. Fotografe
ringarna från normalhöjden 4 600 m inom omdrevsplanen kan tillfreds
ställa de väsentliga, allmänna flygbildbehoven.
Beträffande fullföljandet av förstagångsutgivningen av den ekonomiska
och den topografiska kartan innebär planen att arbetena genomförs med de
resurser och med den prioritering som förutsatts i 1967 års programöversyn
och därpå grundade beslut för innevarande planperiod. Detta betyder att ut
givningen av den ekonomiska kartan slutförs i Hallands län år 1970, i Värm
lands län år 1971, i Västernorrlands och Malmöhus län år 1973, i Blekinge
län år 1974, i Kristianstads och Norrbottens län år 1976, i Jämtlands län år
1977 samt i Kopparbergs och Västerbottens län år 1978. Den topografiska
kartan ges ut i stort sett parallellt med den ekonomiska dvs. täcker hela riket
vid 1978 års slut. Inom områden med separata topografiska kartarbeten av
slutas utgivningen av topografiska kartan inom Smålandslänen år 1976 och
inom nordvästra Norrland år 1977.
I fråga om revideringen av den topografiska kartan innebär planen att
principen om ett tioårsintervall behålls även för nästa period. Revideringsbalansen på ca 60 blad år 1971 bör avvecklas till år 1975 med anlitande av
resurstillskott. En detaljplan för revideringen av den topografiska kartan
planeras komma att utarbetas efter pågående försöksverksamhet. I planen
förutsätts en differentiering ske med en fördelning på områden alltefter
skilda behov av revideringar på grund av olikheter i urbaniseringsgrad
m. m. Revideringsintervallet förutsätts kunna variera från ca fem år upp till
ca 20 år.
Beträffande den ekonomiska kartans revidering innebär planen att för
söksverksamhet genomförs i samråd med kartverkskommissionen under in
nevarande planperiod och redovisas av kartverket år 1970. Den reguljära
revideringsverksamheten beräknas kunna börja år 1972. Om kartverkets
resurser för ändamålet inte ökas, kan utrymmet för den ekonomiska kar
tans revidering genom överföring av resurser från den minskande första
gångsutgivningen preliminärt beräknas växa så att de år 1972 utgör ca 3 %
av nuvarande resurser för gemensam ekonomisk-topografisk rekognosering
med tillhörande förarbeten och originalframställningsarbeten för ekono
miska kartan. Revideringsutrymmet blir år 1973 ca 5 %, år 1974 ca 8 %, år
1975 ca 16 %, år 1976 ca 22 %, år 1977 samt åren därefter ca 50 % av nämn
da resurser.
Vad gäller generalstabskartan bedöms att målet bör vara att ersätta denna
karta, som är starkt föråldrad, med nya kartor så att den kan utgå som
förlagskarta. Kartan behöver emellertid förlagshållas under större delen av
51
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perioden. Revidering av vägnätet m. m. kan helt eller delvis behöva genom
föras ännu en gång omkring 1973—74. De särskilda resurser som kartverket
fått för revideringen av generalstabskartan bör i den mån de inte tas i an
språk härför under nästkommande planperiod utnyttjas för arbeten med
översiktskartor.
Behov av revidering anges vidare föreligga beträffande provisoriska över
siktskartan i skala 1:250 000. Efter begränsad revidering, huvudsakligen
avseende vägnätet, planeras utgivning åren 1970—72. I fråga om general
kartan i skala 1:1 000 000 planeras fullständig revidering och utgivning år
1972.
Kartverket tar härefter upp frågan om nya karttyper. En ny översikts
karta i skala 1:250 000 avses ersätta den provisoriska översiktskartan i
samma skala. Produktionen av kartan bör igångsättas så tidigt att kartut
givningen kan påbörjas senast år 1973 och kartläggningstakten bör avvägas
så att kartseriens utgivning är avslutad år 1980. En översiktskarta i skala
1 : 500 000 bör framställas i anslutning till den nyssnämnda och ges ut allt
eftersom 250 000-delarna ger underlag för ett tillräckligt stort område. En
internationell jetflygkarta över Norden i skala 1 : 2 000 000 enligt ICAO:s be
stämmelser avses kunna ges ut år 1971. Framställning av en översiktskarta,
som motsvarar en militär karta som f. n. kallas »Norden med grannländer»
i skala 1 : 2 000 000, bör samordnas med jetflygkartan och utgivning ske år
1973.
Beträffande andra nya karttyper föreslås att försöksarbetena rörande den
ekonomiska och den topografiska kartans revidering skall avlösas av ett ut
vecklingsarbete med sikte på en förnyad kartläggning som bättre tillgodo
ser olika kartbehov än den nuvarande uppsättningen kartor med olika ur
sprung, bl. a. den ekonomiska kartan. Utvecklingsarbetena bör närmast avse
kartläggningen inom starkt urbaniserade områden. Arbetena bör ske med
tanke på att den ekonomiska kartan skall utgöra registerkarta till landets
fastighetsregister. På längre sikt bör förnyad ställning tas till den ekono
miska kartans typ, versioner och skala samt framställningens geografiska
differentiering i nämnda avseenden. Produktionen av en karta i större skala
än 1:10 000 kan inte bli aktuell förrän något år in på planperioden. En på
börjad revideringsverksamhet och eventuellt ny kartläggning inom Göteborgs
och Bohus län bör utnyttjas för att vinna erfarenheter om kartstandard och
kostnadsfrågor.
Som en fortsättning på utvecklingsarbetena rörande kartläggning i de
större skalorna bör studeras hur en karta i skala mellan 1:10 000—1:50 000
bör framställas för att tillgodose behoven härav för bl. a. friluftsändamål.
Frågan om en topografisk karta i skala 1:100 000 bör studeras. Förberedel
searbetena torde dock inte bli aktuella förrän under senare hälften av pe
rioden.
Rörande övriga arbeten under perioden anförs bl. a.
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Förlagsplaneringen och i ännu högre grad förlagskalkyleringen med till
hörande prissättnings- och rabattfrågor kommer att senast vid ingången till
nästa planperiod fordra fastare organiserade former för samarbete mellan
kartverket och SRA. Arbetet med att införliva koordinatuppgifter m. m. i
det geodetiska arkivet kommer att öka genom den nya rikstrianguleringen.
Del växande arbetet inom det centrala arkivet kommer att kräva en viss för
stärkning av organisationen innan revideringsverksamheten uppnår någon
betydande volym. Kostnaderna för granskningen ur sekretessynpunkt av
kartor som upprättas av annan än kartverket eller sjöfartsstyrelsen (spridningsgranskning) beräknas komma att öka. Någon minskning av resurs
behovet för verkets beredskapsplanering är inte sannolik.
I planen redovisas förslag till disposition av kartläggningsresurserna un
der förutsättning av i stort sett bibehållna totala produktionsresurser under
nästa planperiod. Vidare framläggs förslag till viss ökad produktionskapa
citet genom tillskott av resurser för sådana kartläggningsuppgifter som
statsmakterna redan i huvudsak tagit ställning till eller som med hänsyn till
redan känd utveckling framstår som synnerligen angelägna.
Följande omdisponeringar av nuvarande resurser samt resurstillskott före
slås.
Resurserna för ekonomisk-topografisk kartläggning samt separat topo
grafisk kartläggning bör successivt fr. o. m. år 1971 föras över till revide
ring av topografiska kartan. För att avverka revideringsbalansen när det
gäller den topografiska kartan behövs dessutom resurstillskott med ca
300 000 kr. budgetåret 1969/70 och ca 600 000 kr. budgetåret 1970/71 samt
totalt ca 2,2 milj. kr. fördelade på budgetåren 1971/72—1973/74. Medelstill
skottet bör behållas även under åren efter hudgetåret 1973/74 med tanke
på bl. a. revideringen av den ekonomiska kartan.
Några resurstillskott för revidering av den ekonomiska kartan och generalstabskartan tas inte upp nu.
För arbetena med översiktskartorna finns f. n. på löneanslag och kartarbetsanslag ca 290 000 kr. per år. Resurstillskott krävs med ca 100 000 kr.
för budgetåret 1970/71, 200 000 kr. för 1971/72 samt därefter 300 000 å
400 000 kr. per år under återstående delar av planperioden. Beloppen avser
huvudsakligen översiktskartorna i skalorna 1 : 250 000 och 1 : 500 000.
För utvecklingsprojekt och kartbehovsutredningar bör beräknas omkring
300 000 kr. per år under första hälften av nästa planperiod.
Resurserna för geodetiska arbeten bör sedan de förstärkts med en fältar
betsgrupp för den nya rikstrianguleringen vara tillräckliga för planerade
projekt fram t. o. m. år 1973, ehuru vissa specialistområden kan fordra nå
gon förstärkning. För tiden därefter är resursplaneringen något svårare att
bedöma.
För de fotogrammetriska arbetena för återstående delar av den ekonomis
ka och den topografiska kartläggningen beräknas i stort sett bibehållna re-
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surser. För flygfotograferingsuppgifterna räknas också med i stort sett oför
ändrade resurser. Eventuella förändringar i behoven av resurser för övriga
arbeten bör få anmälas i samband med de årliga anslagsäskandena.
Över kartverkets förslag har remissyttranden avgetts av bygg
nadsstyrelsen, domänstyrelsen, kommerskollegium, lantbruksstyrelsen, lantmäteristyrelsen, kartverkskommissionen, luftfartsverket, ortnamnskommissionen, riksantikvarieämbetet, skogsstyrelsen, skolöverstyrelsen, statens geotekniska institut, statens järnvägar, statens naturvårdsverk, statens plan
verk, statens vattenfallsverk, statens vägverk, statistiska centralbyrån, stats
kontoret, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Sveriges meteorologiska
och hydrologiska institut (SMH1), telestyrelsen, universitetskanslersämbetet,
överbefälhavaren (ÖB), länsstyrelserna, utredningen rörande fastighetsbild
nings- och mätningsväsendets organisation, centralnämnden för fastighets
data, Generalstabens Litografiska Anstalt (GLA), Kooperativa förbundet,
Riksförbundet Landsbygdens folk (RLF), Skogsindustriernas samarbetsutskott, Svenska kommunförbundet, Svenska Nationalkommittén för Geografi,
Svenska Reproduktions Aktiebolaget (SRA), Svenska turistföreningen, Sve
riges lantbruksförbund, Sveriges riksidrottsförbund och Sveriges Skogsäga
reföreningars Riksförbund (SSR). Länsstyrelserna har bifogat yttranden av
länsarkitekter, överlantmätare m. fl. länsorgan. Även i övrigt har i några fall
ingetts yttranden av underorgan.
Kartverkets synpunkter på planeringsperiodens längd biträds av de re
missinstanser som uttalat sig härom. Enligt statskontoret förefaller tioårs
perioden lämplig att behålla med tanke på att detta synes rimligt för resurs
planeringen. Ytterligare utblickar framåt bör kunna göras trots att huvud
perspektivet ligger fast. En undre gräns för att definitivt fixera planeringen
av löpande produktion är att låta perspektivet stämma överens med de rul
lande femårsplanerna. Enligt länsstyrelsen i Östergötlands län bör långtids
planen ses över vid mitten av 1970-talet, när bl. a. nya erfarenheter vunnits
genom försöksverksamheten. SRA anför att en förnyelse av planen måste
kunna ske med korta intervaller. ÖB anser att planen nu bör ha ett tioårigt
perspektiv men i fortsättningen bör förnyas med kortare intervaller, för
slagsvis fem år.
Behovet av resurser för att slutföra rikstrianguleringen till planperiodens
slut framhålls av bl. a. statens vägverk. Vägverket påpekar att en koncentre
rad insats för översyn av landets triangelnät är av sådan betydelse för tek
nisk regional planering att varje avsteg från den planerade rikstriangule
ringen är en stor nackdel. En stark efterfrågan på kartverkets tjänster i
samband med anknytning av lokala triangelnät till det nya riksnätet kan
väntas. Beställningsverksamheten får enligt vägverkets mening inte tillåtas
få en sådan omfattning att tidsplanen eller målsättningen i övrigt för den
nya rikstrianguleringen äventyras.
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Ett par vägförvaltningar framhåller behovet av ökat samarbete eller
bättre information mellan kartverket och vägförvaltningen beträffande
rikstrianguleringen. Överlantmätaren i Jönköpings län framhåller att det
regionalt helst inom varje län bör finnas en organisation, knuten till länslantmäterikontoret, för samordning av de olika statliga och kommunala
förvaltningarnas mätningar inom regionen.
Vad gäller flygfotografering förs önskemål om kortare omdrevsperioder
fram av bl. a. lantbruksstyrelsen och SSR. Enligt skogsstyrelsen har för
skogsbrukets del bl. a. anmälts behov av en anpassning av omdrevsfotograferingen till den skogliga planläggningen. Frågan hur detta bör ske bör ut
redas i samråd med skogsbrukets företrädare. Likaså förordar SSR att frå
gan om justering av omdrevsfotograferingen utreds förutsättningslöst för
att kunna fastställa reella behov och önskemål från samhällets och närings
livets sida.
Några remissinstanser berör frågan om en lägre flyghöjd. Detta gäller
bl. a. överlantmätaren i Skaraborgs län, Svenska Cellulosa AB och Svenska
Nationalkommittén för Geografi. Motivet är alt nuvarande flyghöjd ger en
för praktiskt bruk alltför liten skala. Behovet av höghöjdsfotografering med
tioårigt omdrev i fjällbygden stryks under av bl. a. länsstyrelsen i Väster
bottens län. Enligt sektionen för lantmäteri vid tekniska högskolan bör de
ekonomiska och organisatoriska fördelarna med fotografering från höjder
inemot 20 000 m undersökas. Önskemål om utredning av möjligheterna att
färgfotografera landet förs fram av bl. a. naturgeografiska institutionen vid
Stockholms universitet.
Remissinstanserna framhåller genomgående vikten av att förstagångsutgivningen av den ekonomiska och den topografiska kartan i vart fall full
följs enligt den angivna planen och inte fördröjs. Från flera håll förs fram
önskemål att planen påskyndas och att kartverket får erforderliga resurser
för detta. Flera förordar en höjning av nyproduktionstakten på bekostnad
av takten i revideringsarhetet.
För en snabbare utgivning av ekonomiska kartan i Blekinge, Kristian
stads och Malmöhus län uttalar sig bl. a. lantbruksstyrelsen, skogsstyrelsen,
statistiska centralbyrån, SMHI och länsstyrelserna i länen. En snabbare
kartutgivning förordas vidare beträffande Kopparbergs län av lantbrukssty
relsen, skogsstyrelsen och länsstyrelsen i länet, önskemål om snabbare ut
givning förs fram även beträffande flertalet övriga kvarvarande län av
främst skogsstyrelsen och länsstyrelser m. fl.
Allmänna uttalanden om behovet av att påskynda förstagångsutgivningen görs av bl. a. domänstyrelsen, statens naturvårdsverk, SMHI, vissa uni
versitetsinstitutioner, centralnämnden för fastighetsdata, RLF, Skogsindu
striernas samarbetsutskott, styrelsen för Svenska kommunförbundet och
SSR.
En revidering av den topografiska kartan med tio års intervall tillstyrks
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av bl. a. domänstyrelsen, statens vägverk, ÖB, olika länsmyndigheter och
SSR. Lantmäteristyrelsen framhåller alt försöksverksamheten angående for
merna för revideringsarbetet bör påskyndas och att planerna för revideringsarbetets bedrivande bör presenteras snarast. Enligt SRA har bristen på
en sådan detaljplan länge varit kännbar.
Statens naturvårdsverk finner det vara viktigare med revidering av den
topografiska kartan än den ekonomiska. Motsatt uppfattning har lantbruksstyrclsen.
Enligt skogsstyrelsen får slutförandet av nyframställningen av kartor be
traktas som angelägnare än revideringen. Revidering i större skala bör an
stå i avvaktan på att nyframställningen slutförs och på fullständig utred
ning av hela revideringsfrågan. Tills vidare är det viktigt med åjourhållning av gränser och vägar.
Statens planverk ifrågasätter om inte revideringsbehovet i vissa starkt ur
baniserade områden, t. ex. Stockholms- och Göteborgsområdena, är så starkt
att det bör prioriteras jämsides med behovet av nyutgivning i mindre ex
pansiva områden.
Från såväl centralt som lokalt håll förs fram starka önskemål om snabba
re revidering av den ekonomiska kartan än vad som preliminärt förutsatts i
planen. Centralt gäller detta bl. a. lantbruksstyrelsen, som dock anser att nykarteringen bör prioriteras när det gäller de tre sydligaste länen och Kop
parbergs län, lantmäteristyrelsen, riksantikvarieämbetet, statens planverk
och styrelsen för Svenska kommunförbundet. Det stora behovet av revide
ring i vissa områden understryks även av bl. a. RLF och SSR. Från läns
myndigheter framhålls särskilt behovet av revidering av ekonomiska kartan
i Stockholms, Uppsala, Södermanlands och Örebro län.
I allmänhet framförs ej några erinringar mot kartverkets bedömning när
det gäller generalstabskartan. Samtidigt framhålls emellertid från många
håll behovet av kartor i skala 1 : 100 000 för bl. a. översiktlig planering.
Svenska Nationalkommittén för Geografi vill starkare än vad som skett i
långtidsplanen betona vikten av att generalstabskartan fortfarande hålls
som förlagskarta, då den för vissa inte oviktiga uppgifter lämnar värdefull
information som kompletterar den nya topografiska kartan. ÖB anför att
lämplig revideringsperiod bör vara 1972—1974. Omfattning och ordnings
följd bör överenskommas mellan kartverket och chefen för armén. Vidare
pekar ÖB på behovet av bl. a. en rikstäckande karta i skala 1 : 100 000. En
ligt Skogsindustriernas samarbetsutskott bör revideringen av vägnätet om
möjligt ske tidigare än vad som föreslagits.
Intresset för de planerade nya översiktskartorna är stort. Särskilt fram
hålls behovet av översiktskartor i skala 1 : 250 000 och 1 : 500 000. Detta be
tonas av bl. a. lantbruksstyrelsen, lantmäteristyrelsen, ortnamnskommissionen, statens naturvårdsverk, statens planverk, SGU, ÖB, många länsmyndig
heter, Skogsindustriernas samarbetsutskott, Svenska Nationalkommittén för
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Geografi och SRA. Framför allt önskas karta i skala 1: 250 000 men även
karta i skala 1 : 500 000 tillmäts stor betydelse på flera håll. Många ut
trycker önskemål om en tidigare utgivning av dessa kartor än den planera
de. Överlantmätaren i Örebro län ifrågasätter om inte väntetiden kan över
bryggas med som beställningsarbeten framställda specialkomponerade sär
tryck från i huvudsak deloriginal av befintligt allmänt kartmaterial.
Övriga förslag om översiktskartor har i princip inte mött någon erinran
från remissinstansernas sida. Beträffande en militär flygversion av generalkartan 1 : 1 000 000 anser SRA att den faller inom ramen för dess beställningsverksamhet. Enligt GLA bör framställningen av översiktskartor i stor
utsträckning läggas ut som beställningsarbete hos den privata kartografiska
sektorn.
Behovet av en karta i större skala än 1 : 10 000 vitsordas från främst någ
ra länsmyndigheter. Försök med ekonomisk karta i skala 1 : 5 000 tillstyrks
sålunda av bl. a. länsstyrelserna i Örebro och Västerbottens län. SSR anser
det vara värdefullt med en sådan karta för södra Sverige. Även statens plan
verk pekar på behovet av en karta med denna skala.
Ett större intresse uttrycks för att få fram kartor i skalor mellan
1 : 10 000—1 : 50 000. Framför allt knyter sig intresset till kartor i skalorna
1 : 20 000—1 : 25 000. Statens planverk räknar kartor i dessa skalor till dem
som är betydelsefulla för den översiktliga planeringen. Flera länsmyndighe
ter, bl. a. i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Göte
borgs och Bohus, Älvsborgs, Skaraborgs, Värmlands, Örebro, Gävleborgs,
Västerbottens och Norrbottens län, pekar på behovet av sådana kartor för
såväl kommun- som länsplanering.
SSR önskar få en storskalig version (1 : 20 000) av ekonomiska kartan för
mellersta och norra Sverige. Även Skogsindustriernas samarbetsutskott re
dovisar behov av sådan karta. Svenska orienteringsförbundet pekar på be
hovet av orienteringskartor i skala 1 : 25 000.
Svenska Nationalkommittén för Geografi framhåller värdet av kartor mel
lan 1 : 10 000—1 : 50 000 inom starkt urbaniserade områden eller områden
där naturförhållandena t. ex. på grund av använt höjdkurvintervall inte kan
återges tillfredsställande.
Beträffande storskaliga kartor inom urbaniserade områden anser SRA att
sådan utgivning inte faller inom kartverkets åligganden. De allmänna kar
torna skall publiceras i enhetlig, fast bladindelning, vilket förutsätter ett
sammanhängande större område. Tätorternas kartproblem klaras enligt
SRA på ett tillfredsställande sätt som beställningsarbeten och inom den
kommunala sektorn.
Från många håll vitsordas även behovet av en topografisk karta i skala
1 : 100 000. Detta gör bl. a. domänstyrelsen, statens planverk, ÖB, olika läns
myndigheter i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Jönköpings, Örebro
och Norrbottens län, Skogsindustriernas samarbetsutskott och Svenska Na
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tionalkommittén för Geografi. Enligt SRA tyder erfarenheter från bolagets
beställningsverksamhet på att intresse härför föreligger från militära myn
digheter, samhällsplanerare, turist- och motororganisationer etc.
Vissa remissinstanser lägger fram särskilda önskemål om karttyper m. m.
Lantbruksstgrelsen pekar på att det i fråga om större delen av Koppar
bergs län saknas kartor, som ger en sammanhängande och aktuell överblick
av fastighetsindelningen. Styrelsen önskar snarast få tillgång till en fotokarta i skala 1 : 10 000 eller någon motsvarande produkt, som är nöjaktigt
skalenlig. Det finns även behov av grundkartor för maskinell framställning
av sammanställningskartor över de data som ingår i företagsregistret för
jord- och skogsbruket.
Domänstijrelsen, Skogsindustriernas samarbetsutskott och SSR pekar på
behovet av en gemensam skoglig grundkarta med ett enhetligt innehåll, som
kan kompletteras av respektive företag eller organisation. Enligt riksförbun
det kan en försöksverksamhet från kartverkets sida under medverkan av
skogsbrukets olika företrädare vara av såväl producent- som konsumentin
tresse.
Statens planverk anför att krav på transparenta kopior kommer att resas
beträffande alla kartor som är av betydelse för den översiktliga samhälls
planeringen. Specialtryck avpassade efter skilda planadministrativa gränser
samt med hänsyn till skilda planeringsuppgifter kommer att efterfrågas.
Kooperativa förbundet m. fl. pekar likaledes på behovet av transparenta ko
pior.
Från universitet shåll förordas att spridningsgranskningen slopas, önske
mål om översyn av sekretessfrågan förs fram även av bl. a. länsstyrelsen och
överlantmätaren i Norrbottens län när det gäller flygbilder m. m.
ÖB bestyrker bedömningarna angående krigskartebehovet. Enligt ÖB kan
försvarsbeslutet av 1967 innebära, att anskaffningen av krigskartor i fred
blir något lägre än som tidigare planerats, vilket kan komma att medföra
ökade krav på krigstryckningsorganisationen.
Enligt kartverkskommissionen bör kartverket ges resurser för att genom
föra den föreslagna långtidsplanen. Slutförandet av den ekonomisk-topo
grafiska kartläggningen samt kartornas revidering bör dock ske med större
resursinsatser än som förutsatts i långtidsplanen. Kommissionen framhåller
vikten av att kartverket disponerar erforderliga resurser såväl för revideringsverksamhet som för försöksverksamhet. Den senare utgör en grundför
utsättning för att beslut om kartverksamhetens inriktning samt om investe
ringar i kartproduktion skall kunna ske med erforderlig anpassning till den
fortlöpande utvecklingen av kartbehoven och till den tekniska utvecklingen.
Ytterligare resurser behövs för att genomföra pågående försöksverksamhet
med revidering till år 1970.
I övrigt har remissinstanserna inte gått närmare in på resursplaneringen.
Som framgått av det föregående har dock mera allmänna synpunkter på om
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läggningar av resursplaneringen för det ena eller det andra ändamålet an
förts från några håll.

Departementschefen
Under denna punkt tar jag först upp kartverkets förslag till ny långtids
plan för den allmänna kartläggningen. Förslaget har i dess huvuddrag mot
tagits positivt av remissinstanserna. Jag finner att det tills vidare bör kunna
ligga till grund för den huvudsakliga inriktningen av och turordningen for
den allmänna kartläggningen under 1970-talet. Jag inskränker mig till att
i det följande behandla några frågor som är av särskild betydelse för verk
samheten.
1 likhet med kartverket och remissinstanserna anser jag att kartarbetet
även i fortsättningen i princip bör bedrivas med ett tioårigt perspektiv.
Kartverket bör emellertid i samband med de årliga anslagsäskandena lägga
fram förslag till rullande femårsplan för kartläggningen. Planen bör utfor
mas så att den underlättar fördelningen av resurserna för kartläggningen.
Jag avser att senare återkomma till Kungl. Maj :t härom.
Jag finner det angeläget att påskynda den förstärkning av rikstrianguleringen som har inletts innevarande budgetår. Jag förordar därför i det föl
jande att kartverket får resurser för alt nästa budgetår sätta upp en tredje
arbetsgrupp för fältarbetet. I övrigt bör de geodetiska arbetena för den
allmänna kartläggningen såsom kartverket anfört kunna fortsätta med i
stort sett oförändrade resurser tills vidare i avvaktan på bl. a. resultatet av
vissa undersökningar som hänger samman med användningen av den nya
ortofototekniken. Vad gäller de fotogrammetriska arbetena har vid remiss
behandlingen av kartverkets förslag framkommit önskemål från skogsintressenter om en utredning rörande behovet att anpassa omdrevsfotograferingen till den skogliga planeringen. Jag finner inte skäl att nu företa nå
gon utredning rörande omdrevsplanen men förutsätter att kartverket un
dersöker behovet därav och tar upp problemet om så krävs.
Jag biträder kartverkets förslag att förstagångsutgivningen av den eko
nomiska och den topografiska kartan under nästa planeringsperiod bedrivs
med den turordning länen emellan som förutsattes i 1968 års riksdags
beslut. Takten i kartframställningen bör såsom kartverket framhållit kunna
påskyndas något genom vissa rationaliseringar. Om några särskilda medel
inte anvisas för att intensifiera kartläggningen bör enligt vad kartverket
beräknat utgivningen av den ekonomiska kartan kunna slutföras i Hallands
län år 1970," i Värmlands län år 1971, i Malmöhus och Västernorrlands län
år 1973, i Blekinge län år 1974, i Kristianstads och Norrbottens län år 1976,
i Jämtlands län år 1977 samt i Kopparbergs och Västerbottens län år 1978.
Den topografiska kartan ges ut i stort sett samtidigt med den ekonomiska
kartan och beräknas täcka hela riket vid utgången av år 1978. Vad gäller
områden med separata topografiska kartarbeten beräknar kartverket att
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utgivningen skall kunna avslutas inom Smålandslänen år 1976 och inom
nordvästra Norrland år 1977. Vid remissbehandlingen har strukits under
behovet av en snabbare ekonomisk kartläggning av främst Blekinge, Kristi
anstads och Malmöhus län. Jag förordar i det följande att kartverket nästa
budgetår får visst anslagstillskott för att ytterligare påskynda kartlägg
ningen särskilt i de nämnda länen.
1 fråga om revidering av den ekonomiska och den topografiska kartan
bör enligt min mening något särskilt tidsintervall inte fastställas. Behovet
av revidering är så skiftande i olika delar av landet att sådant intervall inte
skulle tjäna något särskilt syfte. Det bör ankomma på Kungl. Maj :t att
efter förslag från kartverket bestämma i vilken utsträckning revidering
skall ske.
Av de kartor i övrigt som är av särskilt intresse i förevarande samman
hang bör nämnas generalstabskartan. Med hänsyn till bl. a. försvarets be
hov bör kartan i enlighet med kartverkets förslag förlagshållas tills vidare
under nästa planeringsperiod.
I fråga om revidering av översiktskartor och framställning av nya sådana
kartor samt övriga kartarbeten utgör kartverkets förslag till långtidsplan
närmast en översiktlig principskiss till arbeten som i huvudsak avses in
falla under planeringsperiodens senare del. Dessa frågor avser kartverket
att utreda ytterligare och efter hörande av olika kartavnämare senare avge
förslag om till Kungl. Maj :t. Jag finner därför ej skäl att nu gå in härpå.
Jag vill erinra om att det ankommer på Kungl. Maj :t att avgöra frågor om
fastställande av ny karttyp eller mera betydande ändring i karttyp.
Utgångspunkten för kartverkets närmare planering av kartverksamhe
ten under nästa period bör enligt min mening vara att kartframställningen
och utvecklingsarbetena för denna skall ske inom ramen för nuvarande re
surser för det löpande arbetet. Jag vill understryka att efter hand som
förstagångsutgivningen av den ekonomiska och den topografiska kartan av
slutas betydande resurser kommer att göras fria. Vissa medel som har an
visats för att revidera generalstabskartan kommer också att till stor del
kunna användas för andra uppgifter. Mot bakgrunden härav finns det
ej nu anledning att ta upp frågor om resurstillskott för nästa planeringspe
riod utöver vad som tidigare har nämnts.
Beträffande medclsbehovet under förevarande anslag för nästa budgetår
hänvisar jag till sammanställningen vari anslaget har ökats med 1 123 000
kr. till 6 223 000 kr. Jag har därvid tagit upp bl. a. 372 000 kr. för ytterligare
en fältarbetsgrupp för rikstrianguleringen och 100 000 kr. för att intensi
fiera kartläggningen i enlighet med vad jag anfört i det föregående.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Rikets allmänna kartverk: Kartarbeten m. m. för
budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av
6 223 000 kr.
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I 7. Rikets allmänna kartverk: Fotogrammetrisk uppdragsverksamhet
1967/68 Utgift .......................................
1968/69 Anslag .......................................
1969/70 Förslag.......................................

4 359 578
4 063 000
5 243 000

Över anslaget finansieras kartverkets uppdragsverksamhet. Denna avser
fotogrammetriska och geodetiska arbeten på beställning bl. a. för att fram
ställa kartor till grund för planläggningar av skilda slag. Enligt beslut av
1961 års riksdag skall verksamheten drivas affärsmässigt. Anslaget får belastas med utgifter motsvarande högst 75 % av inkomsterna från beställningsverksamheten.
1968/69

Beräknad ändring
1969/70
Rikets allmänna Dep.chefen
kartverk

Personal
Handläggande personal ...
Övrig personal....................

7
93

—

—

100

—

—

2 061 000

+ 408 000
+ 568 000
2 000
+

+ 408 000
+ 568000
2 000
+

+ 400 000
440 000 + 22 000
1 222 000 — 220 000
330 000

+ 400000
+ 22000
— 220000

4 063 000

+1180 000

Anslag
Avlöningar till tjänstemän
Lönekostnadspålägg.........
Sjukvård m. m.....................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror .
b) Expenser i övrigt........
Fältarbeten m. m................
Utrustning...........................

—

10 000

_

+1 180 000

Rikets allmänna kartverk
Omslutningen av uppdragsverksamheten har ökat från 3,2 milj. kr. år
1962 till ca 5,7 milj. kr. Totalt sett räknar kartverket med att omslutningen
kommer att ligga på samma nivå eller eventuellt öka något. Anspråken på
fotogrammelriskt bild- och kartmaterial från de olika samhällsplanerande
organen, jordbruket och skogsbruket samt andra intressenter väntas i fort
sättningen komma att öka. De föreslagna ändringarna av de olika anslags
posterna motiveras dels av höjda löner och vissa andra kostnadsfördyringar, dels av behovet att få anslagsbeloppet under respektive post bättre av
vägt med hänsyn till den beräknade reala medelsåtgången och ianspråktagna resurser.
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Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 5 243 000
kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Rikets allmänna kartverk: Fotogrammetrisk upp
dragsverksamhet för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslags
anslag av 5 243 000 kr.

I 8. Rikets allmänna kartverk: Utrustning m. m.
1967/68 Utgift...........
1968/69 Anslag..........
1969/70 Förslag ___

1 778 957
1 600 000
1 700 000

Reservation............

425 060

Från anslaget bestrids främst kostnaderna för ersättning och nyanskaff
ning av instrument och annan utrustning för kartframställningen.
Rikets allmänna kartverk
Kartverket föreslår att anslaget fors upp med 3 238 000 (+ 1 638 000) kr.
Härvid framhåller kartverket att återanskaffningsvärdet av verkets instru
ment f. n. uppgår till sammanlagt ca 14 milj. kr. Redan vid en så lång av
skrivningstid som tio år behövs 1,4 milj. kr. per år för att ersätta utrust
ningen. Den tekniska utvecklingen kräver en betydligt snabbare ersättningstakt. Därtill kommer behovet av upprustning med nya instrumenttyper av
olika slag för rationalisering och ökning av kapaciteten.
Av det föreslagna anslagsbeloppet för nästa budgetår avses 617 000 kr. för
geodetiska ändamål varav 304 000 kr. tagits upp för ytterligare utrustning
till rikstrianguleringen. För fotogrammetriska ändamål har beräknats
2,3 milj. kr. Däri ingår en beräknad engångskostnad av ca 900 000 kr. för
att anskaffa ett flygplan. Återstoden hänför sig med 76 000 kr. till karto
grafiska ändamål och med 245 000 kr. till gemensamma ändamål, varibland
200 000 kr. för utsmyckning av kartverkshuset.
Departementschefen
För ersättning och nyanskaffning av instrument under nästa budgetår
bör enligt min mening anvisas 1,7 milj. kr. Jag har därvid beaktat behovet
av medel för att skaffa utrustning åt ytterligare en fältarbetsgrupp för för
stärkning av rikstrianguleringen i enlighet med mitt förslag under punkten
I 6. Frågan om anskaffning av flygplan är jag f. n. inte beredd att ta ställning
till.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Rikets allmänna kartverk: Utrustning m. m. för
budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av
1 700 000 kr.
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I 9. Rikets allmänna kartverk: Tryckning av kartor m. m.
1967/68 Utgift .........................................
1968/69 Anslag ......................................
1969/70 Förslag......................................

2 158 257
3 120 000
3 003 000

Från anslaget bekostas tryckningen av kartor som ingår i allmänna kart
serier samt vissa förlags- och publiceringskostnader.
Beräknad ändring
1969/70
Rikets allmänna Dep.chefen
kartverk

1968/69

Personal
övrig personal.............................................

1

—

—

Anslag
Tryckning av allmänna kartor, m. m—
Vissa förlagskostnader...............................

3 065 000
55 000

— 130 000
+ 13 000

— 130 000
+ 13 000

3 120 000

— 117 000

— 117 000

Rikets allmänna kartverk
1. Utgifterna för att trycka kartor som ingår i allmänna kartserier be
räknas för nästa budgetår till 2 935 000 kr.
2. Från anslagsposten bekostas dels avlöning till biträde inom förlags
verksamheten, dels kartverkets publicering. Utgiftsökningen hänför sig med
1 000 kr. till ökade avlöningskostnader, med 6 000 kr. till lönekostnadspålägg och med 6 000 kr. till höjda framställningskostnader.
D epartem entsch efen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Rikets allmänna kartverk: Tryckning av kartor
m.m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
3 003 000 kr.
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J. Fiskeriväsendet
J 1. Fiskeristyrelsen
1967/68 Utgift .......................................
1968/69 Anslag .......................................
1969/70 Förslag ......................................

!3 199 706
559 000
4 740 000

1 Anslagen Fiskeristyrelsen: Avlöningar och Fiskeristyrelsen: Omkostnader.

Fiskeristyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden angående
fiske och fiskerinäringen i den mån sådana ärenden ej ankommer på statens
jordbruksnämnd. Styrelsen är chefsmyndighet för statens lokala fiskeriadministration. Inom styrelsen finns tre byråer samt ett havsfiskelaboratorium
och ett sötvattenslaboratorium.
Beräknad ändring
1969/70
FiskeriDep. chefen
styrelsen

1968/69

Personal
Handläggande personal.............................
Övrig personal.............................................

22
61

+ 1
+2

+ 1

83

+ 3

+ 1

1 987 000
700 000

+ 274 000
+ 40 000

+ 163 000
+ 40 000

—

+ 648 000

+ 648 000

31
1
1
21

500

+ 15 000
1 000
+
1 000
+
+ 10 000
500
+

+ 207 000
1 000
+
6 000
+
2 000
+

+ 207 000
1 000
+
+ 6 000
+ 2 000

Anslag
Avlöningar till tjänstemän.......................
Avlöningar till kollektivavtalspersonal
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation............................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ...............................................
Arvoden och särskilda ersättningar.........
Sjukvård m. m..........................................
Reseersättningar.........................................
Därav utrikes resor ...........................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler..................................
b) Bränsle, lyse, vatten............................
c) Övriga expenser....................................
Publikationstryck................................

4 000
4 000
131 000
14 500

—
17 000
80 000
32 000

+
+
+
+
+

000
000
000
000
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Beräknad ändring
1969/70
Dep.chefen
Fiskeri
styrelsen

1968/69

Fiskeriundersökningsfartygens omkostnader ........................................................................................................................................
Övriga utgifter
a) Bibliotek....................................................................................................................
b) Underhåll av dammar, bryggor, akvarier m. m..............................................
c) Drift och underhåll av båtar.............
d) Instrument- och laboratoriekostnader

409 000
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+

21 000

+

21000

12 000
5 500
6 500
125 000

—

—

Därav engångsutgifter.........................................................................

—

1 000
+
+ 132 000
50 000
+
+ 212 000
+ 200 000

f) Arrende av mark.................................................................................

1 000

—

—

3 559 000

+ 1 598 000

+ 1 181 000

Därav engångsutgifter.........................................................................

—

e) Fiskeriförsök m. m..............................................................................

45 000

+

1000
10 000

+

55 000

+

45 000

-f

—

Fiskeristyrelsen
1. Löne- och prisomräkning m. m. 1 038 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 855 000 kr.
2. Arbetsuppgifterna inom den kemiska oceanografin ökar snabbt i bety
delse på fiskets område bl. a. när det gäller närsalternas spridning och den
ökande syrebristen i Östersjöns djupvatten. För ändamålet behövs vid havs
fiskelaboratoriet en laborator samtidigt som en tjänst som förste fiskeriinspektör kan dras in. För att avlasta laboratorerna rutingöromål, särskilt på
undersökningsfartygen, erfordras en fiskerikonsulent. Vid laboratoriet be
hövs vidare en instrumentmakare som bör förses med viss verkstadsutrustning. Dessutom krävs medel för att anställa tillfällig personal för biträde på
laboratoriet och fartygen, (-f- 192 000 kr.)
3. I anslutning till beslutet av föregående års riksdag (prop. 1968 bil. Ils.
159, Joll 1 s. 26, rskr 9) att viss sjöregleringsforskning skall bedrivas också
i fortsättningen och på sikt helt bekostas över riksstaten föreslås att en
tjänst som laborator förs upp på styrelsens personalstat (+ 97 000 kr.).
4. För försök med enbåtsflyttrålar behövs 200 000 kr.
5. För övriga uppgifter inom styrelsens område behövs en förstärkning
med 71 000 kr.
Departementschefen
Sjöregleringsforskningen vid sötvattenslaboratoriet har betydelse för både
yrkesfisket och fritidsfisket. Regleringsintressenternas bidrag till forsk
ningen håller på att avvecklas. Enligt beslut av 1968 års riksdag skall viss
sjöregleringsforskning bedrivas också i fortsättningen. Jag biträder fiskeristyrelsens förslag att för nästa budgetår medel beräknas för en tjänst som
laborator vid laboratoriet (3).
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Med hänvisning till det anförda och till sammanställningen, vari bl. a.
delposten till fiskeriförsök m. m. ökats med 55 000 kr. för att möjliggöra
försök i syfte att rationalisera fisket (4), beräknar jag anslaget till 4 740 000
kr. Jag hemställer, att Knngl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Fiskeristyrelsen för budgetåret 1969/70 anvisa ett
förslagsanslag av 4 740 000 kr.
J 2. Undersökningar inom fiskeriorganisationen
1967/68 Nettoinkomst .............................
1968/69 Anslag
......................................
1969/70 Förslag ......................................

209 533
1 000
1 000

Från anslaget bestrids större delen av kostnaderna för den forskning och
de försök som bedrivs vid sötvattenslaboratoriet i fråga om inverkan på fis
ket m. m. vid byggande i vatten. Vidare täcks kostnaderna för de fiskeutred
ningar i enskilda vattenmål, vilka utförs inom den lokala statliga fiskeriadministrationen. Kostnaderna finansieras med ersättningar som tas till
uppbörd under anslaget. Ersättningarna betalas av sökandena i de vattenmål i vilka särskilda fiskeutredningar utförs.
1968/69

Beräknad ändring
1969/70
FiskeriDep.chefen
styrelsen

Personal
Handläggande personal.............................
Övrig personal.............................................

11

— 1

— 1

— 1

— 1

68

79
Fiskeristyrelsen

Styrelsen föreslår att anslaget förs upp med oförändrat belopp.
Departementschefen
Som jag tidigare anfört under punkten J 1 bör medelsbehovet för en la
borator stjänst vid sötvattenslaboratoriet, som f. n. täcks av uppbördsmedel
från detta anslag, i fortsättningen bestridas från fiskeristyrelsens anslag.
Jag biträder fiskeristyrelsens förslag att anslaget skall föras upp med
oförändrat belopp. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Undersökningar inom fiskeriorganisationen för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr.
J 3. Fiskeriintendenter m. m.
1967/68 Utgift ...........................................
1968/69 Anslag
......................................
1969/70 Förslag .........................................

J420 709
*552 000
826 000

1 Anslagen Fiskeriintendenter m. m.: Avlöningar och Fiskeriintendenter m. m.: Omkostnader.
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Statens lokala fiskeriadministration omfattar fiskeriintendentorganisationen, statens fisker iingenjör, statens fiskodlingsanstalt i Älvkarleby och sta
tens fiskeriförsöksanstalt i Kälarne. Fiskeriintendentorganisationen är för
delad på fem sötvattensdistrikt samt två kust- och havsdistrikt. I varje di
strikt finns en fisker iintendent som chef.
1968/69

Beräknad ändring
1969/70
FiskeriDep.chefen
styrelsen

Personal
Handläggande personal.............................
övrig personal.............................................
Anslag
Avlöningar till tjänstemän.......................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organi
sation .......................................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ....................................................
Arvode ...........................................................
Sjukvård m. .................................................
Reseersättningar.........................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler.....................................................
b) Expenser i övrigt..................................
Särskilda uppbördsmedel
Bidrag av vissa fiske- och arrendeavgifts
medel .........................................................
Ersättningar för undersökningar.............

10
3

+ 1
+ 1

+ 1
—

13

+ 2

4" 1

616 500

+ 111 000

+ 76 000

—

+ 148 000

+ 148000
+

11 500
1 000
65 000

19 000
—
—
+ 20 000

27 000

+ 80 000
+ 3 000

+ 80 000
+ 3 000

721 000

+ 381 000

+ 334 000

82 000
87 000

+ 20 000
+ 40 000

+ 20 000
+ 40 000

552 000

+ 321 000

+ 274 000

+

+

12 000
—
—
15 000

Fiskeristyrelsen
1. Löne- och prisomräkning 262 000 kr., varav lönekostnadspålägg och
lokalhyror 228 000 kr.
2. Under budgetåret 1968/69 har anslaget fått överskridas för att anstäl
la en extra tjänsteman. Tjänsten behövs även under nästa budgetår
(+ 71 000 kr.).
3. En fiskerikonsulent behövs för biträde åt fiskeriintendenterna i Nedre
södra distriktet och Västerhavets distrikt (—(— 48 000 kr.).
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Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen, i vilken jag beräknat medel för
kvalificerad medhjälpare åt fiskeriintendenten i övre södra distriktet (2)
samt för löne- och prisomräkning (1), hemställer jag, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att till Fiskeriintendenter m. m. för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 826 000 kr.

J 4. Befrämjande i allmänhet av fiskerinäringen
1967/68 Utgift..............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag ..........

,386 080
340 000
355 000

Reservation............

Beräknad ändring
1969/70
Dep.chefen
Fiskeristyrelsen

1968/69

1. Statsbidrag till Södra Sveriges fiskeriförening ....................................................
2. Statsbidrag till Svenska fiskarenas
studieförbund för dess allmänna verk
samhet .....................................................
3. Bidrag enligt reglementet för statsun
derstödd utbildningsverksamhet på
fiskerinäringens område.......................
4. Till Kungl. Maj:ts disposition............

30 000

148 626

—

10 000

—

10 000

15 000

175 000

+ 25 000

+ 25000

120 000

—

_

340 000

+ 15 000

+ 15 000

Fiskeristyrelsen
1. Södra Sveriges fiskeriförening anhåller om statsbidrag med 20 000 kr.
för nästa budgetår.
3. Ansökningarna om bidrag uppgår f. n. till ca 300 000 kr. Med hänsyn
till de skärpta nautiska och maskintekniska behörighetskraven för besätt
ningarna på fiskefartygen behövs en ökad kursverksamhet.
Depart em en tschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Befrämjande i allmänhet av fiskerinäringen för
budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 355 000
kr.
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J 5. Statlig garanti för befrämjande av försöksfiske

1967/68 Utgift ...........................................
1968/69 Anslag ...........................................
1969/70 Förslag ...........................................

—
20 000
20 000

Från anslaget utgår ersättning för förlust på försöksfiske för vilket statsgaranti har lämnats enligt kungörelsen den 22 maj 1953 (nr 242) angå
ende statsgaranti för försöksfiske (ändrad senast 1963: 98). Sådan statsgaranti kan under vissa i kungörelsen närmare angivna förutsättningar läm
nas såsom stöd till fiskare, som avser att fiska på avlägsna fiskevatten där
fiske tidigare inte alls eller endast i ringa utsträckning har bedrivits av
svenskar, eller för att prova nya fiskemetoder.
Fiskeristyrelsen
Garantiramen bör med hänsyn till kostnadsutvecklingen räknas upp till
250 000 kr. Förlusttäckningsanslaget kan tills vidare kvarstå oförändrat vid
20 000 kr.
I särskild skrivelse har fiskeristyrelsen för att förenkla garantigivningen
föreslagit att styrelsen får bevilja garanti för försöksfiske om ansökan där
om har kommit in till styrelsen minst sex veckor före avfärden från svensk
hamn i stället för som nu senast den 15 februari det år då försöksfisket
skall företas.
Remissyttrande
Fiskprisutredningen förordar att garantiramen ökas med hänsyn till bl. a.
de problem som har uppkommit för fisket på grund av ändrad förekomst
av vissa fiskslag. Vidare tillstyrker utredningen att garanti får beviljas
även om ansökan har getts in efter den 15 februari.
Departementschefen
Jag förordar att garantiramen höjs till 200 000 kr. I likhet med fiskprisutredningen biträder jag fiskeristyrelsens förslag om ändrad ansökningstid.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att
a) medge att under budgetåret 1969/70 statlig garanti
för befrämjande av försöksfiske beviljas intill ett belopp av
200 000 kr.
b) till Statlig garanti för befrämjande av försöksfiske
för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 20 000
kr.
J 6. Befrämjande av fiskefartygs förseende med radiotelefon m. m.
1967/68 Utgift ................
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag ...........

*57 600
65 000
65 000

Reservation............

102 200

1 Anslaget Befrämjande av fiskefartygs förseende med radiotelegraf- eller radiotelefonstation.
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Från anslaget utgår statsbidrag till inköp av radiotelefon med f. n. 1 200
kr. per anläggning samt statsbidrag med högst 1 000 kr. för anskaffning av
gummiflottar till fiskefartyg i vissa fall.
Fiskeristyrelsen
Styrelsen föreslår att anslaget fors upp med oförändrat 65 000 kr. Vidare
hemställer styrelsen att skyldigheten att återbetala bidrag till telefonanlägg
ning vid fiskefartygs försäljning till utlandet slopas. Med anledning av en
framställning av Svenska västkustfiskarnas centralförbund föreslår styrel
sen att statsbidrag skall kunna utgå även till anskaffning av kortvågsanläggningar för fiskefartyg. Bidrag bör utgå med ca 25 % av anskaffnings
kostnaden.
Departementschefen
Enligt nuvarande bestämmelser för bidrag till inköp av radiotelefon gäl
ler generellt att bidrag skall förfalla till omedelbar återbetalning, om an
läggningen försäljs till utlandet när mindre än fem år har förflutit sedan
bidraget beviljades. Fiskeristyrelsen bör kunna efterge detta krav i de fall
detta är motiverat av administrativa skäl. Styrelsen bör givetvis vidta de åt
gärder som styrelsen finner nödvändiga för att hindra missbruk av bidrag i
sådant sammanhang. Styrelsens förslag att från anslaget skall kunna utgå
statsbidrag även till anskaffning av kortvågsanläggningar för fiskefartyg
kan jag biträda. Det ankommer på Kungl. Maj:t att meddela närmare be
stämmelser om bidragsgivningen.
Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer, att Kungl.
Maj :t föreslår riksdagen
att till Befrämjande av fiskefartygs förseende med radiotelefon m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett reserva
tionsanslag av 65 000 kr.
J 7. Stödfartyg för sillfisket
1967/68 Utgift ................
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag ...........

18 919
38 000
40 000

Reservation

...........

24 265

Från anslaget bestrids vissa särskilda kostnader, som är förenade med att
ett av marinens fartyg årligen tas i anspråk som bevakningsfartyg till stöd
för det svenska sillfisket på Nordsjön, övriga kostnader för expeditionerna
bekostas från marinens anslag.
Fiskeristyrelsen
Stödfartygsverksamheten bör liksom hittills begränsas till det svenska
nordsjösillfisket och få omfatta omkring tre månader. Anslaget bör tas upp
med 40 000 (+ 2 000) kr.
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Departementschefen
Expeditionstiden för stödfartyget ökades år 1967 från två till omkring tre
månader. Fiskeristyrelsens anslagsberäkning innebär att den förlängda ex
peditionstiden kan behållas i full utsträckning. Jag biträder styrelsens för
slag. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Stödfartyg för sillfisket för budgetåret 1969/70 an
visa ett reservationsanslag av 40 000 kr.
J 8. Isbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen
1967/68 Utgift
...........................................
1968/69 Anslag ...........................................
1969/70 Förslag ...........................................

13 074
20 000
20 000

Fiskeristyrelsen
Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp.
Departementschefen
Jag biträder fiskeristyrelsens förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t fö
reslår riksdagen
att till Isbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 20 000 kr.
J 9. Restitution av bensinskatt till fiskerinäringen
1967/68 Utgift .......................................
1968/69 Anslag ......................................
1969/70 Förslag......................................

1 010 000
1 010 000
1 010 000

Fiskeristyrelsen
Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp.
I särskild skrivelse har fiskeristyrelsen föreslagit att en fiskerinäringens
bensinskattefond inrättas med trädgårdsnäringens bensinskattefond som fö
rebild. Förslaget motiveras främst med önskemålet att kunna avsätta medel
till fonden för att över denna tillgodose mera riksomfattande ändamål.
Remissyttrande
Riksrevisionsverket erinrar om att dåvarande riksräkenskapsverket vid
inrättandet av trädgårdsnäringens bensinskattefond förutsatte, att fonden
skulle avvecklas efter hand och att ytterligare avsättningar till fonden inte
skulle behöva komma i fråga. Riksrevisionsverket anser att bidragsgivningen till såväl fiskerinäringen som trädgårdsnäringen bör ske direkt från
anslag på driftbudgeten. Det av fiskeristyrelsen avsedda syftet med fond
bildningen kan nås genom att omvandla anslaget till reservationsanslag.
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Departementschefen
Jag biträder riksrevisionsverkets förslag, att anslaget nästa budgetår förs
upp som reservationsanslag. Anslaget bör tas upp med oförändrat belopp.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Restitution av bensinskatt till fiskerinäringen för
budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 1 010 000
kr. att avräknas mot automobilskattemedlen.

J 10. Ersättning till strandägare för mistad fiskerätt m. m.
1967/68 Utgift ......................................
1968/69 Anslag ......................................
1969/70 Förslag ......................................

3 804 628
2 000 000
2 500 000

Från anslaget bestrids huvudsakligen ersättningar till strandägare enligt
lagen den 1 december 1950 (nr 599) om ersättning för mistad fiskerätt m. m.
(ändrad senast 1960: 708).
Departementschefen
Anslaget bör med hänsyn till anslagsbelastningen ökas med 500 000 kr.
till 2,5 milj. kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Ersättning till strandägare för mistad fiskerätt
m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
2 500 000 kr.
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K. Naturvårdsverksamhet
K 1. Statens naturvårdsverk
1967/68 Utgift ...................................... ’5 631 456
1968/69 Anslag ...................................... *6 090 000
1969/70 Förslag (beräknat belopp).. 9 750 000
1 Anslagen Statens naturvårdsverk: Avlöningar och Statens naturvårdsverk: Omkostnader.

Statens naturvårdsverk är central förvaltningsmyndighet för ärenden
om naturvård, rörligt friluftsliv och jakt. Till naturvård hänförs även
vatten- och luftvård samt viltvård. Verket har vidare till uppgift att leda
och främja företrädesvis målinriktad naturvårdsforskning och undersök
ningsverksamhet inom naturvårdsområdet.
Naturvårdsverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirek
tör. Inom verket finns fyra byråer, administrativa byrån, naturvårdsbyrån,
vattenvård sbyrån och luftvårdsbyrån, samt ett forskningssekretariat, ett
planeringssekretariat och ett undersökningslaboratorium. Till verket är
knutna en forskningsnämnd och tre råd, naturvårdsrådet, vattenvårdsrådet
och luftvårdsrådet, samt en delegation för markfrågor.
Kungl. Maj:t har den 25 juli 1968 beslutat inhämta lagrådets yttrande
över förslag till lag om skydd mot miljöfarlig verksamhet. Den nya lagen,
som beräknas tråda i kraft den 1 juli 1969, kommer att medföra ökade
arbetsuppgifter för naturvårdsverket. Vidare förutsätts att en särskild
nämnd, kallad statens koncessionsnämnd för miljövård, inrättas. Det är
min avsikt att föreslå Kungl. Maj :t att i anslutning till propositionen i det
berörda lagärendet lägga fram särskild proposition angående anslagen till
statens naturvårdsverk och koncessionsnämnden. Jag hemställer, att Kungl.
Maj :t föreslår riksdagen
att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, till Statens
naturvårdsverk för budgetåret 1969/70 beräkna ett för
slagsanslag av 9 750 000 kr.

K 2. Statens koncessionsnämnd för miljövård
Nytt anslag (förslag; beräknat belopp)

470 000

Med hänvisning till vad jag anfört under punkten K 1 hemställer jag, att
Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, till Statens
koncessionsnämnd för miljövård för budgetåret 1969/70
beräkna ett förslagsanslag av 470 000 kr.
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K 3. Bidrag till naturvårdsupplysning, m. m.
1967/68 Utgift..............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag...........

1550 411
’550 000
650 000

Reservation

...........

25 316

1 AnslagetjNaturvård: Bidrag till naturvårdsupplysning, m. m.

Anslaget används för upplysning inom verkets arbetsområde. Av anslaget
utgår även av Kungl. Maj :t bestämda belopp till vissa organisationer.
Statens naturvårdsverk
Med överlämnande av framställningar från Svenska naturskyddsförening
en, Samfundet för hembygdsvård och Vetenskapsakademien föreslår ver
ket att anslaget ökas med 300 000 kr. till 850 000 kr.
1968/69

1.
2.
3.
4.

Svenska naturskyddsföreningen.........
Samfundet för hembygdsvård............
Vetenskapsakademien..........................
Till naturvårdsverkets disposition ...

235 000
142 000
15 000
158 000
550 000

Föreslagen ändring
1969/70

45 000
+ 13000
— 15000
+ 257000
+ 300 000

1—2. Den upplysningsverksamhet som bedrivs av de ideella naturvårdsorganisationerna har stor betydelse för att väcka och underhålla intresset för
naturen och naturvårdsarbetet. Det är därför enligt verkets mening mycket
angeläget att organisationerna får möjlighet att fortsätta och utveckla sin
verksamhet.
3. I avvaktan på resultatet av 1964 års naturresursutrednings arbete har
Vetenskapsakademien under flera år fått medel från anslaget som bidrag
till den värdefulla verksamheten inom dess naturskyddskommitté. Med an
ledning av förslag av naturresursutredningen har statsmakterna beslutat att
en forskningsnämnd fr. o. m. den 1 juli 1968 skall vara knuten till verket.
Naturvetenskaplig expertis finns även företrädd i verkets tre råd. Med hän
syn till den kvalificerade naturvetenskapliga expertis som således numera
står till förfogande anser naturvårdsverket att bidrag till verksamheten inom
Vetenskapsakademiens naturskyddskommitté inte längre bör utgå från an
slaget.
4. Det belopp som verket disponerar måste kraftigt höjas om kraven på
information och propaganda skall kunna uppfyllas. För bidrag till regionala
kampanjer mot nedskräpning och andra liknande aktioner beräknar verket
100 000 kr., för utställningsverksamhet och information i allmänna naturvårdsfrågor 50 000 kr. och för viltvårdsupplysning 25 000 kr. Kungl. Maj :t
har uppdragit åt naturvårdsverket att inom ramen för verkets medel vidta
de åtgärder som kan behövas för att möjliggöra ett svenskt deltagande i det
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europeiska naturvårdsåret 1970. Verket anser det synnerligen angeläget att
tillräckliga medel kommer att finnas för detta ändamål. Verket har under
föregående budgetår ställt ett belopp av 40 000 kr. till förfogande för
Svenska nationalkommittén för den europeiska vattenvårdskampanjen
1968—70. Kommittén har anmält att den för sin verksamhet under nästa
budgetår behöver ytterligare omkring 50 000 kr. Förberedelserna inför det
europeiska naturvårdsåret omfattar vidare bl. a. inspelning av en planerad
film om skyddet av sankmarker samt anordnande av vissa utställningar i
samråd med andra myndigheter och organisationer. Filmen torde komma
att kosta omkring 100 000 kr., medan bidrag till utställningarna bör beräk
nas med 50 000 kr. Slutligen behövs ca 40 000 kr. för en utökad upplysnings
verksamhet på vatten- och luftvårdsområdena.
D e partemen t sch ef en
Anslaget bör höjas med 100 000 kr. till 650 000 kr. Den behållning som
vid utgången av budgetåret 1968/69 finns på reservationsanslaget Natur
vård: Bidrag till naturvårdsupplysning, m. m. bör föras över till det nya
anslaget. Det bör ankomma på Kungl. Maj :t att besluta om fördelningen av
anslaget på olika ändamål. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riks
dagen
att till Bidrag till naturvårdsupplysning, m. m. för bud
getåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 650 000 kr.
K 4. Ersättningar vid bildande av naturreservat m. m.
1967/68 Utgift ..........
1968/69 Anslag ___
1969/70 Förslag ___

J6 578 716
*3 000 000
5 000 000

Reservation............

417 724

1 Anslaget Naturvård: Ersättningar till markägare m. m.

Från anslaget bestrids sådana ersättningar till markägare och andra sak
ägare som föranleds av beslut enligt naturvårdslagen den 11 december 1964
(nr 822). Anslaget kan även i vissa fall användas för ersättning till sakägare
vid avslag på ansökan om tillstånd till nybyggnad inom område för vilket
gäller förordnande enligt 86 eller 122 § byggnadslagen den 30 juni 1947 (nr
385) i dess lydelse intill den 1 januari 1965. Vidare kan från anslaget utgå
statsbidrag till kommun eller stiftelse vid säkerställande av naturvårdsobjekt. Härjämte får anslaget disponeras för att bestrida kostnader för vär
dering i samtliga fall, då ersättning till sakägare skall utgå från anslaget,
Statens naturvårdsverk
Inom stora delar av landet har det pågående inventerings- och planerings
arbetet nu resulterat i verkställighetsåtgärder. Sålunda har ett avsevärt an
tal naturreservat bildats under budgetåret 1967/68. Så beräknas komma att
6
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ske även under innevarande budgetår. På täktregleringens område står flera
stora ersättningsfrågor inför ett snart avgörande. Under budgetåret 1967/68
har naturvårdsverket avstyrkt bifall till ansökningar om dispens från läns
styrelsernas strand- och landskapsskyddsförordnanden i ca 90 fall. Denna ut
veckling medför väsentligt ökade anspråk på medel från anslaget. Natur
vårdsverket har sedan den 1 juli 1968 redan underställt Kungl. Maj:ts pröv
ning förslag om utbetalning från anslaget av ca 3 milj. kr.
Medelsbehovet för nästa budgetår uppskattas av länsstyrelserna till ca 27
milj. kr. Detta belopp grundar sig delvis på mycket preliminära beräkningar.
Länsstyrelserna har vidare i vissa fall haft svårt att bedöma under vilket
budgetår ersättningsanspråken kommer att aktualiseras. Man anser det dess
utom ofta omöjligt att i förväg avgöra huruvida i de särskilda ärendena det
ta anslag eller anslaget till markförvärv bör tas i anspråk. Arbetet med att
säkerställa naturvårdsobjekt kommer att kräva betydande belopp under de
närmaste åren. Inneliggande ansökningar om medel från anslaget överstiger
avsevärt tillgängliga belopp och redan inom en relativt snar framtid kom
mer förslag att läggas fram om säkerställande av ytterligare vissa mycket
kostnadskrävande objekt. För budgetåret 1969/70 bör därför en betydande
ökning av anslaget ske. Erfarenheten hittills visar dock att medelsbehovet
— på grund av svårigheter vid förhandlingar m. m. — inte kan väntas bli
aktuellt så snabbt och i den omfattning som länsstyrelserna beräknat. Na
turvårdsverket föreslår därför ett anslag av 6 milj. kr. för budgetåret
1969/70.
Naturvårdsverket föreslår vidare att kostnader för värdering får utgå från
anslaget i alla de fall, där fråga väckts om ersättning från anslaget och där
sådan enligt gällande bestämmelser kan komma alt utgå därifrån, dvs. även
i de fall då uppgörelse inte träffas med markägarna och ersättning följakt
ligen inte kommer att utgå.
Departementschefen
Anslaget bör höjas med 2 milj. kr. till 5 milj. kr. Den behållning som vid
utgången av budgetåret 1968/69 finns på reservationsanslaget Naturvård:
Ersättningar till markägare m. m. bör föras över till det nya anslaget. I fråga
om bestridande av kostnader för värdering i de fall ersättning inte utgår från
detta anslag vill jag erinra om vad chefen för kommunikationsdepartemen
tet tidigare denna dag anfört vid sin behandling av anslaget till länsstyrel
serna.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Ersättningar vid bildande av naturreservat m. m.
för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av
5 000 000 kr.
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K 5. Kostnader för vård och förvaltning av naturvårdsobjekt
1967/68 Utgift ..........
1968/69 Anslag ___
1969/70 Förslag ___

n 782 608
12 300 000
3 700 000

Reservation

............

17 585

1 Anslaget Naturvård: Kostnader för vård och förvaltning av naturvårdsobjekt.

Från anslaget bestrids kostnader för vård och förvaltning av dels natur
vårdsobjekt i statens ägo, som förvaltas av domänstyrelsen, dels naturvårds
objekt i ecklesiastik och enskild ägo, som förvaltas av eller i samråd med
skogsvårdsstyrelse.
Statens naturvårdsverk
Ett viktigt led i naturvårdsarbetet utgörs av vården och förvaltningen av
säkerställda objekt. Denna verksamhet avser inte endast att bevara objekten
i visst tillstånd och skydda dem mot skadliga ingrepp eller förändringar
utan även att i ökad omfattning göra härför lämpade områden tillgängliga
för allmänheten. Verket vill i detta sammanhang framhålla att under tiden
den 1 juli 1963—den 30 juni 1968 har naturvårdsobjekt förvärvats av kro
nan för ca 11,5 milj. kr. samt ersättningar till markägare och bidrag till förvärvskostnader utgått med lika stort belopp. De sålunda säkerställda naturvårdsobjekten är till övervägande del av stor betydelse för allmänhetens fri
luftsliv. Förutom en ökad medelstilldelning för upprustning av dessa och
övriga, tidigare avsatta objekt måste, för att objekten skall bil tillgängliga
för allmänheten, särskilda medel ställas till förfogande för iordningställan
de och underhåll av vägar och parkeringsplatser inom och i anslutning till
objekten i de fall medel ej kan utgå från anslaget för bidrag till byggande
och underhåll av enskilda vägar eller anslaget för vägbyggnader på skogar
i enskild ägo.
Domänstyrelsens medelsbehov för vård och förvaltning av naturvårds
objekt i kronans ägo beräknas till 2,4 milj. kr., varav 930 000 kr. för natio
nalparker, 1 365 000 kr. för övriga naturvårdsobjekt i kronans ägo och
105 000 kr. för naturvårdsobjekt som väntas bli inköpta av kronan.
Ersättning till domänverkets fond för upplåten mark uppgår till 686 000
kr.
Skogsvårdsstyrelsernas medelsbehov för vård och förvaltning av natur
vårdsobjekt i enskild och ecklesiastik ägo beräknas till 1 330 000 kr. Härav
avser 470 000 kr. tillsyn, 610 000 kr. utmärkning och vård av objekten,
50 000 kr. tillsyn och utmärkning av s. k. fågelskyddsområden och 200 000
kr. vägar och parkeringsplatser.
För anskaffning av skyltar och annat material som behövs för objektens
utmärkning och skötsel beräknas 80 000 kr. och för övriga kostnader t. ex.
utgivande av folders angående fridlysta objekt 40 000 kr.
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Verket finner det vidare — med hänsyn till den snabba landskapsomvandling som äger rum, bl. a. som en följd av de ändrade brukningsförhållandena inom jord- och skogsbruk, och den betydelse en tilltalande land
skapsbild har ur miljösynpunkt -— ofrånkomligt att särskilda medel beräk
nas för landskapsvårdande åtgärder. Detta gäller inte minst för de skydds
områden som bildats jämlikt bestämmelserna i 19 § naturvårdslagen. Efter
samråd med skogsstyrelsen föreslår naturvårdsverket därför att 500 000
kr. tas upp under anslaget för att stå till verkets förfogande för ifrågavaran
de ändamål.
Departementschefen
Anslaget bör höjas med 1,4 milj. kr. till 3,7 milj. kr. I denna ökning ingår
ersättning till domänverkets fond för upplåten mark med ett beräknat be
lopp av 686 000 kr. Den behållning som vid utgången av budgetåret 1968/69
finns på reservationsanslaget Naturvård: Kostnader för vård och förvalt
ning av naturvårdsobj ekt bör föras över till det nya anslaget. Vad gäller för
slaget om att medel skall beräknas under anslaget för vissa landskapsvår
dande åtgärder har jag inhämtat att naturvårdsverket tillsatt en arbetsgrupp
med företrädare för lantbruksstyrelsen, skogsstyrelsen, Svenska kommun
förbundet och Riksförbundet Landsbygdens folk för att studera de pro
blem inom landskapsvårdens område som hänger samman med jordbrukets
rationalisering. I avvaktan på resultatet av detta arbete är jag inte beredd
att ta ställning till naturvårdsverkets förslag. Jag väll erinra om att betydan
de insatser sker på landskapsvårdens område i form av beredskapsarbeten.
Under budgetåret 1967/68 beräknas sådana arbeten ha utförts till en kost
nad av ca 11 milj. kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Kostnader för vård och förvaltning av naturvårdsobjekt för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag
av 3 700 000 kr.

K 6. Avsättning till fonden för friluftslivets främjande
1967/68 Utgift...........................................
1968/69 Anslag........................................
1969/70 Förslag......................................

4 500 000
5 000 000
5 500 000

Bidrag ur fonden för friluftslivets främjande lämnas efter Kungl. Maj:ts
beslut i varje särskilt fall på förslag av statens naturvårdsverk. Bidrag läm
nas för friluftsanläggningar och för stöd till organisationer på friluftslivets
område. Medel ur fonden kan dessutom anvisas för utvecklingsarbete rö
rande friluftsanläggningar.
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Statens naturvårdsverk
Naturvårdsverket föreslår att anslaget för nästa budgetår förs upp med
8 milj. kr., varav 6,8 milj. kr. för friluftsanläggningar, 900 000 kr. för friluftsorganisationernas verksamhet och 300 000 kr. för utvecklingsarbete
rörande friluftsanläggningar och för att stödja vissa initiativ av upplysningskaraktär på friluftslivets område.
1. Behovet av anläggningar för det rörliga friluftslivet är synnerligen
stort. Speciellt storstadsområdena och de större tätorterna saknar nödvän
diga serviceanläggningar för friluftslivet. Då sådana orter har mindre möj
ligheter att få bidrag genom arbetsmarknadsstyrelsen än glesbygdskom
munerna finns ett uppdämt behov av skilda slag av friluftsanläggningar i
tätorternas närhet. Med hänsyn till den väntade utvecklingen förordar ver
ket att 6,8 milj. kr. beräknas för bidrag till friluftsanläggningar.
2. Skid- och friluftsfrämjandet har angett sitt behov av bidrag ur friluftsfonden till 415 000 kr. Fiskefrämjandet, Riksorganisationernas cam
pingkommitté och Reso beräknar medelsbehovet till respektive 125 000,
95 000 och 123 000 kr. Dessutom har Svenska turistföreningen under hand
anmält ett bidragsbehov av ca 400 000 kr. De frivilliga organisationerna
har stor betydelse för friluftslivets utveckling. Genom olika kampanjer och
arrangemang aktiverar dessa organisationer en betydande del av vårt folk.
Organisationernas verksamhet förutsätter ett omfattande frivilligt arbete,
som i hög grad minskar de krav som annars skulle riktas mot stat och kom
mun. Intensifieringen av friluftsverksamheten gör det enligt verkets mening
utomordentligt viktigt att stödet till organisationerna kraftigt förstärks.
Således är det angeläget att den ledande friluftsorganisationen Skid- och
friluftsfrämjandet får möjlighet att bygga ut sin fältorganisation och öka
sin regionala ledarutbildning. Även övriga berörda organisationer har otvi
velaktigt ett betydande behov av ökat stöd. Bl. a. bör Svenska turistför
eningen ges möjlighet att få stöd från friluftsfonden. Med hänsyn härtill
förordar naturvårdsverket att lägst 900 000 kr. avsätts som stöd till friluftsorganisationerna.
3. Naturvårdsverket har till uppgift att låta utföra ett utvecklingsarbete
rörande friluftsanläggningar och anordningar för friluftslivet. För ända
målet har Kungl. Maj:t anvisat 200 000 kr. Detta arbete och viss informa
tionsverksamhet i anslutning härtill måste bedrivas under ett antal år
framåt. Medel behövs även för att stödja initiativ och åtgärder av upplysningskaraktär på friluftslivets område. Naturvårdsverket finner det ange
läget att staten lämnar ökat stöd till dessa ändamål och förordar att till utvecklingsarbete och informationsverksamhet för budgetåret 1969/70 beräk
nas 300 000 kr.
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Departementschefen
Anslaget bör höjas med 500 000 kr. till 5,5 milj. kr. Kungl. Maj :t bör be
sluta om fördelningen av anslaget på bidrag till anläggningar, till utveck
lingsarbete och information rörande anläggningar samt till organisationer.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Avsättning till fonden för friluftslivets främjande
för budgetåret 1969/70 anvisa ett anslag av 5 500 000 kr.

K 7. Naturvårdsforskning
1967/68 Utgift
....
1968/69 Anslag ___
1969/70 Förslag ....

3 569 050
7 000 000
9 500 000

Reservation ....

1 430 950

Från anslaget bestrids utgifter för företrädesvis målinriktad naturvårds
forskning. Till denna forskning hör bl. a. vatten-, luft- och övrig natur
vårdsforskning, bullerforskning, viltforskning samt forskning om kemiska
bekämpningsmedel (biocider) och gifter som kan skada omgivningen.
Forskningen leds av naturvårdsverket som har en särskild forsknings
nämnd för denna uppgift.
Statens naturvårdsverk
För att motverka fortsatt naturförstörelse och återställa redan ska
dad natur behövs en väl utbyggd målinriktad naturvårdsforskning som
kan ge underlag för det praktiska naturvårdsarbetet. En snabb expansion
av forskningsinsatserna bör därför eftersträvas. 1964 års naturresursut
redning har i sitt betänkande Miljövårdsforskning, del II, (SOU 1967:44)
framlagt ett femårsprogram för naturvårdsforskningen. Enligt detta pro
gram förutsätts en höjning av anslaget till naturvårdsforskning från av
utredningen beräknade 8 milj. kr. för budgetåret 1968/69 till 10,5 milj.
kr. för budgetåret 1969/70 eller med 31 %. Naturvårdsverket har f. n. ej
funnit sig böra förorda annan ökningstakt än som beräknats av utredning
en. Med utgångspunkt från 1968/69 års anslag på 7 milj. kr. innebär detta en
höjning till 9,2 milj. kr.
Kungl. Maj:t har den 17 november 1967 uppdragit åt naturvårdsver
ket att bl. a. skyndsamt undersöka möjligheterna att hindra utsläpp av
avloppsvatten från industrier och andra källor innehållande kvicksilver
och kvicksilverföreningar samt att skyndsamt vidta de åtgärder som är
påkallade för att hindra sådana utsläpp. Enligt samma beslut av Kungl.
Maj :t skall möjligheterna att sanera vattenområden, som förorenats av
kvicksilverutsläpp, undersökas och undersökningsverksamheten i fråga om
kvicksilverförekomst i fisk utökas. Det fortsatta undersökningsarbetet
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kommer enligt gjorda beräkningar att under budgetåret 1969/70 kosta ca
1 milj. kr.
Naturvårdsverket förordar att anslaget sammanlagt höjs med 3,2 milj.
kr. till 10,2 milj. kr.
Departemen tschefen
Anslaget bör höjas med 2,5 milj. kr. till 9,5 milj. kr. I denna ökning ingår
lönekostnadspålägg med ett beräknat belopp av 1 150 000 kr. Jag hemställer,
att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Naturvårdsforskning för budgetåret 1969/70 an
visa ett reservationsanslag av 9 500 000 kr.

K 8. Bidrag till Institutet för vatten- och luftvårdsforskning
1967/68 Utgift ...........................................
1968/69 Anslag ...........................................
1969/70 Förslag .......................................

624 000
624 000
624 000

Mellan staten och Stiftelsen Industriens vatten- och luftvårdsforskning
har den 15 oktober 1965 träffats avtal om att inrätta och driva ett forsk
nings- och serviceorgan på vatten- och luftvårdsområdet. Avtalet har trätt
i kraft den 1 januari 1966 och gäller i första hand t. o. m. den 31 december
1970. Enligt avtalet, som ändrats den 27 november 1967, bidrar staten och
stiftelsen med hälften vardera till bestridande av institutets driftskostna
der på sammanlagt 1 248 000 kr. för budgetår. Under vissa förutsättningar
kan avtalet bli föremål för nya förhandlingar.
Institutet för vatten- och luftvårdsforskning
Anslaget bör föras upp med ett oförändrat belopp av 624 000 kr.
Departementschefen
Jag biträder institutsstyrelsens förslag som överensstämmer med i det
föregående angivet avtal. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksda
gen
att till Bidrag till Institutet för vatten- och luftvårdsforsk
ning för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
624 000 kr.

K 9. Bidrag till kommunala avloppsreningsverk m. m.
1967/68 Utgift ___ *98 846 543
1968/69 Anslag___ 284 000 000
1969/70 Förslag ___ 84 000 000

Reservation___

1 Anslaget Bidrag till vatten- och avloppsanläggningar.
* Anslaget Bidrag till avloppsreningsverk m. m.

22 122 539
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Från anslaget utgår bidrag för ny-, till- eller ombyggnad av avloppsre
ningsverk. Bidrag bestäms med hänsyn till reningsgraden och utgår med
lägst 30 och högst 50 % av kostnaden. Bidragsbestämmelserna återfinns
i kungörelsen den 26 april 1968 (nr 308) om statsbidrag till avlopps
reningsverk. Enligt övergångsbestämmelserna i kungörelsen får statsbi
drag enligt kungörelsen den 5 juni 1959 (nr 251) om statsbidrag till vattenoch avloppsanläggningar beviljas sådana vatten- och avloppsföretag som
efter särskilt tillstånd börjat utföras före den 1 juli 1968. Anslaget får även
disponeras för bidrag till kostnader för vatten- och avloppsplanering för
större regioner, utredningar om och restaurering av svårt förorenade vat
tenområden, utredningar om avloppsreningsmetoders prestanda, funktions
krav på ledningar m. m. samt typritningar för avloppsreningsverk.
Statens naturvårdsverk
En inom verket utförd beräkning visar att behovet av medel för stats
bidrag enligt äldre bestämmelser till vatten- och avloppsanläggningar upp
går till totalt ca 220 milj. kr. Under innevarande budgetår disponerar ver
ket för dylika bidrag 70 milj. kr., vilket innebär att balansen i detta av
seende den 1 juli 1969 kommer att uppgå till ca 150 milj. kr. För budget
året 1969/70 beräknar verket för dessa bidrag 50 milj. kr.
För innevarande budgetår får verket bevilja bidrag till avloppsrenings
verk inom en bidragsram på 40 milj. kr. Denna ram bör för nästa budgetår
höjas till 50 milj. kr. För bidrag till kostnader för vatten- och avlopps
planering för större regioner, utredningar om och restaurering av svårt
förorenade vattenområden, utredningar om avloppsreningsmetoders pres
tanda, funktionskrav på ledningar m. m. samt typritningar för avlopps
reningsverk bör beräknas 5,5 milj. kr. Sammanlagt behöver anslaget höjas
med 16 milj. kr. till 100 milj. kr.
Departementschfen
Anslaget bör föras upp med ett oförändrat belopp av 84 milj. kr. Den be
hållning som vid utgången av budgetåret 1968/69 finns på reservationsan
slaget Bidrag till avloppsreningsverk m. m. bör föras över till det nya an
slaget. I likhet med naturvårdsverket förordar jag att bidragsramen för av
loppsreningsverk höjs från 40 milj. kr. till 50 milj. kr. för nästa budgetår.
Det bör ankomma på Kungl. Maj :t att besluta om fördelning av anslaget på
de olika ändamål, till vilka bidrag utgår från anslaget. Jag hemställer, att
Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Bidrag till kommunala avloppsreningsverk m. m.
för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av
84 000 000 kr.
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K 10. Bidrag till vatten- och luftvårdande åtgärder inom industrin
Nytt anslag (förslag)

.........................

50 000 000

Åtgärder för att hejda naturförstörelsen har under senare år satts in
på bred front. Fortfarande är dock situationen mycket besvärande. Detta
gäller särskilt förorenandet av vattnet och luften.
Huvuddelen av vattenföroreningarna hänför sig till kommunala utsläpp
och utsläpp från industrier. Den totala mängden organisk substans som
släpps ut i vattenområden visar visserligen en tendens att minska tack vare
de reningsåtgärder som vidtagits. Många recipienter är dock redan över
ansträngda. I vissa fall har föroreningarna medfört att drastiska åtgärder
fått vidtas från samhällets sida. Utsläpp av kvicksilver i vattenområden har
medfört att fisk från vissa sjöar och vattendrag visat så höga kvicksilverhal
ter att fisket i vattenområdena måst avlysas. Det kan vidare nämnas att
föroreningen av Östersjön — som mottar utsläpp från bl. a. många av
våra skogsindustrier — blivit alltmer uppmärksammad.
Huvuddelen av luftföroreningarna hänför sig till förbrukning av flytande
bränslen för uppvärmning, som drivmedel i fordon och inom industriella
processer.
De främsta medlen i samhällets naturvårdspolitik är en effektiv admi
nistrativ organisation, moderniserad och skärpt lagstiftning, statligt stöd
för vissa miljövårdsåtgärder samt förstärkt och samordnad forskning.
Den 1 juli 1968 genomfördes en reform som innebar en utbyggnad och
effektivisering av det statliga stödet till kommunala avloppsreningsverk
(prop. 1968: 37, JoU 19, rskr 165). Statsbidrag utgår till detta ändamål med
30—50 % av anläggningskostnaden. Ju högre reningsgrad det planerade
reningsverket avses få desto större bidrag utgår. Syftet är alltså att stimu
lera kommunerna att bygga reningsverk med mycket långt gående rening.
För nästa budgetår föreslås under punkten K 9 att bidrag till kommunala
avloppsreningsverk får beviljas inom en ram av 50 milj. kr. Även för att
begränsa luftföroreningar har åtgärder vidtagits. Riksdagen beslöt i fjol om
en begränsning av svavelhalten i eldningsolja (prop. 1968: 122, 3LU 64, rskr
334).
Som redan nämnts är vatten- och luftföroreningarna från industrin fort
farande mycket besvärande. Detta gäller särskilt vissa typer av industrier
bl. a. skogsindustrin. Många äldre industrianläggningar liar ofta dåliga reningsanordningar. Reningstekniken har dock utvecklats snabbt och det
finns goda möjligheter att avsevärt minska föroreningarna. I många fall
kan dessa även minskas genom processtekniska åtgärder, vilka dessutom
kan bidra till att sänka produktionskostnaderna genom att ämnen inte släpps
ut utan återvinns.
Även om jag principiellt har den uppfattningen att kostnader för åt
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gärder för att minska föroreningarna och därmed skydda vår yttre miljö
bör vara en del av produktionskostnaden är jag medveten om att sådana
åtgärder kan vara betungande för vissa industrier. Så länge vi inte har
internationella normer på miljövårdsområdet kan åtgärder på detta om
råde, som ett lands industri vidtar, komma att ogynnsamt påverka konkur
rensförhållandena särskilt för detta lands exportindustri, vilket i sin tur kan
ha negativa återverkningar på sysselsättningen.
Fortsatta åtgärder för att förbättra vår miljö framstår i dagens läge som
mycket angelägna. Vi kan inte avstå från sådana åtgärder, även om dessa
kommer att medföra betydande kostnader. En god miljö ingår nämligen
som en betydelsefull del av vår levnadsstandard. Som jag tidigare nämnt
lämnar staten bidrag till kommunerna för att stimulera dessa till att bygga
bättre reningsanordningar för avloppsvattnet. Till industrin utgår f. n. inget
särskilt statligt stöd för miljövårdande åtgärder.
Vid överväganden om att statligt stöd bör införas för att stimulera in
dustrin att vidta reningsanordningar bör hänsyn tas också till att investeringar i sådana anordningar skapar arbetstillfällen. Inom de områden där
det f. n. finns sysselsättningsproblem finns också många industrier — bl. a.
skogsindustrier — vid vilka det finns stort behov av reningsanordningar.
Statligt stöd till sådana anordningar bär därför inte bara miljövårdspolitisk
betydelse utan också önskvärda sysselsättningspolitiska effekter, särskilt
om arbetskraften anvisas genom arbetsförmedlingen.
Med de utgångspunkter jag redovisat i det föregående föreligger enligt
min mening starka skäl för att införa särskilt statligt stöd för vatten- och
luftvårdande åtgärder inom industrin. Jag förordar därför att ett sådant
stöd införs nästa budgetår.
Stödåtgärderna bör utformas så att de kan väntas få största möjliga
stimulerande effekt på de investeringar i anläggningar för vatten- och luft
vård som från samhällets synpunkt betraktas som angelägna. Stödet bör
konstrueras så, att det inte får karaktären av löpande subventioner till drif
ten av ifrågavarande anläggningar.
Det är vidare angeläget att stödet får en sådan form att det kan sättas
in där det bäst behövs ur miljövårdssynpunkt. Detta talar för att stödet
bör utgå i form av direkta bidrag till investeringar för åtgärder i syfte
att minska vatten- eller luftföroreningar.
För att stödet skall få den önskade effekten att stimulera industrin att
snabbt vidta reningsåtgärder bör stödet utgå endast under en begränsad
tidsperiod. Jag förordar att denna period bestäms att omfatta de närmast
följande fem budgetåren.
I princip bör stöd kunna utgå till alla typer av industrier som förorsakar
vatten- eller luftföroreningar av någon betydelse. För bedömande av vilka
slag av industrier som kan komma i fråga för bidrag kan bestämmelserna
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i kungörelsen den 30 november 1956 (nr 583) om förprövning rörande åt
gärder till motverkande av vattenförorening m. m. tjäna som vägledning.
Vid tillkomsten av äldre industrier har kostnader för vatten- och luftvårdsåtgärder i regel inte inkalkylerats. För många av dessa industrier
skulle omfattande reningsåtgärder, som i och för sig inte ökar produktio
nen, komma att utgöra en inte obetydlig belastning. För nytillkommande
industrier är dock situationen en annan eftersom kostnaden för miljövårdsålgärder kan kalkyleras in redan på planeringsstadiet. Industrier, som nor
malt har vattenföroreningsproblem, är nämligen skyldiga att hos vatten
domstol få föroreningsfrågan prövad innan de anläggs. I samband därmed
föreskriver också domstolen vilka åtgärder som skall vidtas för att före
bygga föroreningar. Enligt min mening bör statligt stöd därför utgå till be
fintliga industrier och endast när synnerliga skäl föreligger till nytillkom
mande industrier. Det kan självfallet bli fråga om att lämna stöd endast
till sådana industrier, som kan beräknas bestå under en överskådlig fram
tid. En fråga i detta sammanhang är vidare i vad mån stöd skall lämnas
vid en utbyggnad av befintlig industri. Stöd bör i sådana fall få lämnas
till den del av investeringen som är att hänföra till den produktion som
finns före utbyggnaden och, om synnerliga skäl föreligger, jämväl till åt
gärder i samband med utbyggnader. I det sistnämnda fallet liksom i fråga
om nytillkommande industrier bör Kungl. Maj :t besluta.
Jag övergår härefter till frågan om vilka kostnader som bör få tas med
vid beräkningen av bidraget (bidragsunderlaget). Det är enligt min mening
självklart att endast den investeringskostnad som hänför sig till anord
ningar som behövs för att minska vatten- eller luftföroreningarna vid en
viss produktionsprocess bör få räknas in i bidragsunderlaget. Att lämna bi
drag vid en total omläggning av produktionsprocessen, vilken i och för sig
skulle medföra minskade föroreningar, bör sålunda inte komma i fråga. Där
emot bör stöd kunna ges till åtgärder som gör det möjligt alt rena avlopps
vattnet så att det kan återanvändas inom industrin. I de fall ärendet varit
föremål för vattendomstols eller annan myndighets prövning, bör de renings
åtgärder som föreskrivits i tillståndsbeslutet i princip vara avgörande vid be
stämmande av bidragsunderlaget. I övriga fall bör naturvårdsverket avgöra
vilka åtgärder som skall krävas för att bidrag skall utgå. Har statligt stöd
delvis eller helt utgått i annan ordning till investering för reningsåtgärder,
bör inte här avsett bidrag få beviljas. En speciell fråga i detta sammanhang
är hur bidrag skall beräknas och på vilket sätt det bör utgå i de fall indu
striellt avloppsvatten skall ledas ut i kommunala avloppsnät. Det bör an
komma på Kungl. Maj :t att efter ytterligare överväganden besluta i denna
fråga.
I vissa fall kan det vara lämpligt att avfall som avskiljs i reningsanordningar behandlas vid särskilda anläggningar, antingen för återvinning av
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substanser, som kan användas på nytt, eller för destruktion. I den mån
det från miljövårdssynpunkt är angeläget att sådana anläggningar kommer
till stånd bör statligt stöd kunna utgå även till sådana anläggningar. Det
bör dock ankomma på Kungl. Maj :t att besluta härom.
Det statliga bidraget bör bli så stort att det stimulerar industrier att vid
ta de avsedda åtgärderna. Bidraget bör därför bestämmas att utgå med upp
till 25 % av ett godkänt bidragsunderlag. I de fall en investering görs, som i
och för sig minskar föroreningarna till en acceptabel nivå men som också
är motiverad från rent företagsekonomisk synpunkt, bör bidraget som regel
inte utgå med högsta procentsatsen.
Naturvårdsverket har gjort en överslagsmässig beräkning av behovet av
investeringar under de närmaste åren för vatten- och luftvårdande åtgärder
inom industrin. Enligt verket skulle investeringar i befintlig industri för
dessa ändamål uppgå till drygt 1 miljard kr. Med utgångspunkt från att
ett belopp av denna storleksordning investeras under en femårsperiod
skulle statsbidraget uppgå till ca 250 milj. kr. under samma period vid ett
bidrag på 25 %. Detta innebär att 50 milj. kr. behöver anvisas under vart
och ett av de närmaste fem budgetåren.
För att inte hindra att angelägna åtgärder vidtas under första halvåret
1969 bör — i avvaktan på att de nya statsbidragsbestämmelserna skall träda
i kraft — bidrag kunna utgå till åtgärder som sätts igång under denna tid.
Som förutsättning för bidrag bör dock gälla att naturvårdsverket kan god
känna åtgärderna.
Statsbidragsgivningen bör -— med tidigare angivna undantag — has om
hand av naturvårdsverket. Verket bör därvid samråda med arbetsmarknads
styrelsen för att sysselsättningspolitiska synpunkter skall beaktas. Det an
kommer på Kungl. Maj :t att meddela de närmare bestämmelserna för bidragsgivningen.
Under åberopande av vad jag anfört i det föregående hemställer jag, alt
Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
a) besluta att statsbidrag får utgå till vatten- och luft
vårdande åtgärder inom industrin enligt de av mig i det fö
regående angivna grunderna
b) till Bidrag till vatten- och luftvårdande åtgärder inom
industrin för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservations
anslag av 50 000 000 kr.
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L. Lappväsendet m. m.
L 1. Lappväsendet
1967/68 Utgift.........................................
1968/69 Anslag .......................................
1969/70 Förslag......................................

U 239 812
H 282 000
1 592 000

1 Anslagen Lappväsendet: Avlöningar och Lappväsendet: Omkostnader.
Beräknad ändring
1969/70
LänstyrelDep.cheten
serna

1968/69

Personal
Handläggande personal.............................
övrig personal.............................................
Anslag
Avlöningar till tjänstemän.......................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organi
sation .......................................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ....................................................
Arvoden och särskilda ersättningar.........
Sjukvård m. m..............................................
Reseersättningar.........................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler.....................................................
b) Beräknad ändring av lokalhyror till
budgetåret 1969/70 .
c) Bränsle, lyse, vatten
d) Övriga expenser ....

8
16

+ 1
+ 1

24

+ 2

—

873 400

+ 112 300

+ 54 500

—

+ 213 400

+ 213 400

77 600
1 900
258 000

+ 13 300
+ 45 500
100
+
+ 27 000

—
100
+
+ 20 600

—

71 100
1 282 000

—

—

+

16 200

+

16 200

+

2 400

+

2 400

+

17 800

+

2 800

+ 448 000

+ 310 000

Lantbruksstijrelsen
1. Löne- och prisomräkning m. m. 310 000 kr., varav för lönekostnads
pålägg och lokalhyror 232 000 kr.
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2. 1964 års rennäringssakkunniga har i sitt betänkande Rennäringen i
Sverige (SOU 1968:16) lågt fram förslag om bl. a. den framtida statliga
organisationen för handläggning av rennäringsfrågorna. Lantbruksstyrelsen anser att inrättandet av nya tjänster bör anstå i avvaktan på resultatet
av rennäringssakkunnigas förslag.
3. Lantbruksstyrelsen föreslår att arvodena till lappbyordningsmännen
fr. o. m. budgetåret 1969/70 höjs med 50 % (+41 000 kr.).
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Lappväsendet för budgetåret 1969/70 anvisa ett
förslagsanslag av 1 592 000 kr.

L 2. Rådgivningsverksamhet för rennäringens främjande
1967/68 Utgift ................
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag ............

87 812
75 000
75 000

Reservation

...........

60 951

Anslaget utnyttjas för teknisk och ekonomisk information, bl. a. i avelsfrågor, till rennäringens utövare.
Lantbruksstyrelsen
Anslaget bör tas upp med 75 000 kr., vilket belopp beräknas i huvudsak
disponeras för styrelsens egen rådgivningsverksamhet i ämnet.
Departementsch efen
Jag biträder lantbruksstyrelsens förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att till Rådgivningsverksamhet för rennäringens främjan
de för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av
75 000 kr.

L 3. Kompensation för bensinskatt till rennäringen
1968/69 Anslag...........................................
1969/70 Förslag .........................................

100 000
100 000

Anslaget avser kollektiv återbäring av skatt på bensin som förbrukas vid
användning av snöskotrar inom rennäringen. Det står till lantbruksstyrel
sens förfogande och medlen betalas ut till Svenska samernas riksförbund,
som disponerar anslaget enligt landsmötets beslut för ändamål som gagnar
renskötande samer.
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Lantbruksstyrelsen
Anslaget bör föras upp med ett oförändrat belopp av 100 000 kr.
Departementschefen
Jag biträder lantbruksstyrelsens förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Kompensation för bensinskatt till rennäringen för
budgetåret 1969/70 anvisa ett anslag av 100 000 kr. att av
räknas mot automobilskattemedlen.
L 4. Åtgärder i samband med ändrade renbetesförhållanden
Vid förhandlingar år 1963 mellan Sverige och Norge i renbetesfrågan träf
fades överenskommelser som för vissa svenska samer försvårade rensköt
seln. I samband härmed anvisades för budgetåret 1963/64 ett reservations
anslag av 100 000 kr. till åtgärder för att underlätta renskötseln för de be
rörda samerna. Vissa undersökningar rörande användningen av medlen har
ännu ej slutförts. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att medge att det för budgetåret 1963/64 anvisade reser
vationsanslaget Åtgärder i samband med ändrade renbetes
förhållanden får under budgetåret 1969/70 användas för
det med anslaget avsedda ändamålet.
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M. Diverse
M 1. Arrendenämnder och servitutsnämnder, m. m.
1967/68 Utgift ..............................................
1968/69 Anslag ...........................................
1969/70 Förslag ...........................................

11 423
30 000
30 000

Av anslaget bestrids kostnader för arrendenämndernas och servitutsnämndernas verksamhet.
Lantbruksstyrelsen
För budgetåret 1969/70 bör medelsbehovet för servitutsnämndernas verk
samhet tas upp till oförändrat 5 000 kr.
Departem en tschefen
Jag biträder lantbruksstyrelsens förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Arrendenämnder och servitutsnämnder, m. m. för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 30 000 ler.

M 2. Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien
1967/68 Utgift ...........................................
1968/69 Anslag...........................................
1969/70 Förslag .........................................

175 123
185 000
228 000

Skogs- och lantbruksakademien har till ändamål att med stöd av veten
skap och praktisk erfarenhet verka för det svenska jordbrukets och skogs
brukets samt angränsande näringars utveckling och förkovran.
Från anslaget bestrids utgifter för akademiens ordinarie tjänstemän, er
sättning åt skoglig expertis, bidrag till museum och bibliotek samt vissa kost
nader för utländskt forskarutbyte och utländska forskarkontakter.
Kungl. Maj :t fastställer årligen inkomst- och utgiftsstat för akademiens
verksamhet.
Skogs- och lantbruksakademien
1. Löne- och prisomräkning 42 000 kr., varav lönekostnadspålägg 30 000
kr.
2. F. n. disponeras 20 000 kr. som bidrag till avlöning av en skoglig sekre
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terare. Denna befattning bör föras upp på personalförteckning och helt be
kostas av statliga medel (+50 000 kr.). I andra hand begärs att det nuva
rande bidraget ökas med 25 000 kr.
3. För biblioteket och museet behövs ytterligare medel (+ 14 000 kr.).
4. Bidraget till visst utländskt forskarutbyte (7 000 kr.) bör ökas
(+ 1 000 kr.).
D epart em en tschefen
Anslaget bör höjas med 43 000 kr. till 228 000 kr. Jag har därvid beräknat
en ökning med 1 000 kr. av bidraget till visst utländskt forskarutbyte (4).
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 228 000 kr.

M 3. Bidrag vid förlust på grund av naturkatastrof m. m.
1967/68 Utgift ..........
1968/69 Anslag..........
1969/70 Förslag ___

1 599 275
1 000
1 000

Reservation ....

2819 248

Från anslaget betalas ut bidrag såsom ersättning för förluster på grund
av naturkatastrof i enlighet med föreskrifter som Kungl. Maj :t meddelar i
varje särskilt fall.
Departementschefen
Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat 1 000 kr. Reser
vationen under anslaget bedömer jag vara tillräcklig för att täcka uppkom
mande medelsbehov.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag vid förlust på grund av naturkatastrof
m.m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag
av 1 000 kr.

M 4. Bidrag till viss ungdomsverksamhet
1967/68 Utgift..............................................
1968/69 Anslag...........................................
1969/70 Förslag...........................................

500 000
500 000
500 000

Från anslaget bestrids bidrag till ungdomsverksamhet på jordbrukets och
skogsbrukets områden.
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Föreslagen ändring
1969/70
Lantbruksstyrelsen
och skogsstyrelsen

1968/69

Jordbrukare-Ungdomens förbund....
Viss lokal klubbverksamhet................
Ungdomsverksamhet på skogsbrukets
område ...............................................

290 000
105 000

+ 30 000
+ 10 000

105 000

+ 70 000

500 000

4- 110 000

Lantbruksstyretsen
För att kompensera kostnadsökningar för löner och resor bör bidragen till
Jordbrukare-Ungdomens förbund och till viss lokal klubbverksamhet ökas
med 40 000 kr.
Skogsstyrelsen
Förbundet Skog och Ungdom bör genom ökat statsbidrag ges möjlighet
att i högre grad förverkliga sitt syfte att bland de unga vidga förståelsen för
behovet av utbildning inom skogsbruket. Bidraget bör ökas med 70 000 kr.
Departementschefen
Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. Det
ankommer på Ivungl. Maj :t att besluta om fördelningen av anslaget.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till viss ungdomsverksamhet för budgetåret
1969/70 anvisa ett anslag av 500 000 kr.

M 5. Bidrag till vissa internationella organisationer m. m.
1967/68 Utgift ..........................................
1968/69 Anslag.........................................
1969/70 Förslag ......................................

2 662 919
2 699 000
3 007 000

Från anslaget bestrids utgifter för Sveriges deltagande i vissa internationella organisationer m. m.
1968/69

FAO................................................................
Europeiska växtskyddsorganisationen..
European committee on milk-butterfat
recording...................................................
Internationella veterådet..........................
Kommissionen enligt 1959 års nordostat
lantiska fiskerikonvention....................

2 450 000
27 000
3 000
15 000
11 600

Föreslagen ändring
1969/70
Dep. chefen

+ 300 000
—

+

2 500
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1968/69

Internationella rådet för havsforskning
Internationella frysinstitutet i Paris...
Internationella byrån i Paris för bekäm
pande av smittsamma husdjurssjuk
domar (OIE).............................................
Europeiska kommissionen för bekämpan
de av mul- och klövsjuka.....................
Diverse internationella organisationer
och kongresser.........................................

Föreslagen ändring
1969/70
Dep.chefen

47 000
8 800

15 900
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—

+

5 500

__

20 700
100 000

—

2 699 000

+ 308 000

Med hänsyn till väntad ökning av respektive organisationers budget bör
vissa anslagsposter räknas upp.
Departemen tschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Bidrag till vissa internationella organisationer
m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
3 007 000 kr.

M 6. Ersättning för förvaltningen av vissa lånefonder
1967/68 Utgift................................................
1968/69 Anslag..............................................
1969/70 Förslag..............................................

71590
63 000
45 000

Från anslaget bestrids kostnader för ersättning till riksbanken för för
valtningen av egnahems- m. fl. lånefonder och till Sveriges allmänna hypoteksbank för förvaltning av statens sekundärlånefond för jordbrukare m. m.
Fullmäktige i riksbanken och Sveriges allmänna hypoteksbank
Med hänsyn till att antalet lån, som förvaltas av riksbanken under här av
sedda lånefonder, vid utgången av 1969 kommer att uppgå till omkring
11 500 beräknas ersättningen till 40 000 kr.
Hypoteksbanken beräknar med ledning av det den 17 maj 1968 av Kungl,
Maj :t godkända avtalet mellan staten och hypoteksbanken rörande bl. a.
förvaltningen av lån från statens sekundärlånefond för jordbrukare att er
sättningen till banken för 1969/70 uppgår till 5 300 kr.
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Departementschefen
Jag har ingen erinran mot medelsberäkningarna. Jag hemställer, att
Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Ersättning för förvaltningen av vissa lånefonder
för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 45 000
kr.

M 7. Ersättningar för vissa besiktningar och syneförrättningar
1967/68 Utgift..................................................
1968/69 Anslag.................................................
1969/70 Förslag...............................................

1 543
5 000
5 000

Anslaget är avsett för att bestrida kostnaderna för dels syner och besikt
ningar på statens hus och byggnader, dels syneförrättningar enligt 10 kap.
vattenlagen.
Departementschefen
Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer, att Kungl.
Maj :t föreslår riksdagen
att till Ersättningar för vissa besiktningar och syneför
rättningar för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag
av 5 000 kr.

M 8. Ersättning för av rovdjur dödade tamdjur, m. m.
1967/68 Utgift .............................................
1968/69 Anslag ...........................................
1969/70 Förslag .........................................

451 649
400 000
700 000

Från anslaget utbetalas ersättning för förluster som uppkommer till följd
av angrepp av vissa rovdjur på renar, får och andra tamdjur. Gällande be
stämmelser härom finns i 16 § jaktstadgan den 3 juni 1938 (nr 279) och
kungl. brev den 15 december 1967. Från anslaget utgår vidare belöningar en
ligt kungörelsen den 29 april 1965 (nr 117) om belöning för dödande av säl.
Statens naturvårdsverk
Naturvårdsverket föreslår, att anslaget förs upp med 720 000 (+ 320 000)
kr. Härvid beräknar naturvårdsverket att behovet av medel till ersättningar
för av rovdjur dödade tamdjur kommer att öka till ca 700 000 kr. på grund
av de nya ersättningsgrunder som gäller fr. o. m. den 1 januari 1968. Till
belöningar för dödande av säl beräknar naturvårdsverket efter samråd med
fiskeristyrelsen ett medelsbehov av 20 000 kr.
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Under denna anslagspunkt får jag anmäla en av domänstyrelsen och sta
tens naturvårdsverk utförd utredning rörande ersättning av
trafik skador vållade av älg och rådjur. Jag vill erinra om
att en sådan utredning begärts av 1965 års riksdag (JoU 4, rskr 144).
Nuvarande förhållanden. Bestämmelser i ämnet finns i kun
görelsen den 9 april 1965 (nr 260) om älgavgift m. m. För älg som fälls inom
riket skall betalas älgavgift med belopp som årligen fastställs av statens na
turvårdsverk. Beloppet skall vara lägst 30 kr. och, om Ivungl. Maj:t ej be
stämmer annat, högst 200 kr. Älgavgifter som inflyter inom ett län bildar
en älgskadefond som förvaltas av länsstyrelsen. Högst 10 % av älgavgifter
na får tillföras en för länen gemensam regleringsfond som förvaltas av stats
kontoret. Medel får föras över från regleringsfonden till älgskadefond som
behöver tillskott.
Bidrag ur älgskadefond beviljas för vissa ändamål av länsstyrelsen och i
andra fall av statens naturvårdsverk. Naturvårdsverket beviljar bidrag med
anledning av trafikskada på motorfordon som orsakats av älg. Besvär över
naturvårdsverkets beslut kan föras hos Kungl. Maj :t. Om disposition av me
del från regleringsfonden beslutar Kungl. Maj :t. Från fonden får medel an
visas till att förebygga älgskador, bl. a. i trafiken, förbättra älgjakten och till
liknande ändamål.
Bidrag med anledning av trafikskada på motorfordon av älg lämnas i
princip efter skälighetsprövning i varje särskilt fall. För bidragsgivningen
tillämpas dock tämligen fasta normer. Bidrag lämnas i regel endast för skada
på fordonet som inte ersätts på annat sätt. Personer som är helt beroende av
fordonet för sin utkomst brukar även beviljas stilleståndsersätlning. Där
emot ges inte ekonomisk ersättning för sveda och värk, förlorad arbetsför
tjänst m. m. Bidrag lämnas då reparationskostnader jämte eventuellt god
känt slilleståndskrav e. d. uppgår till mer än 500 kr. Bidraget beräknas så
att det bidragsberättigade grundbeloppet reduceras med dels 200 kr., dels
en tredjedel av återstående belopp, varefter jämkning sker till närmast
liggande 25-tal kr. Om varningsmärke för älg varit uppsatt vid olycksplatsen
och fordonets hastighet överstigit 70 km i timmen, nedsätts det på så sätt
beräknade bidraget till hälften. Skadelidande som kan få ersättning försäkringsvägen för trafikskada som vållas av älg får i allmänhet inte bidrag.
Antalet ansökningar om bidrag för ifrågavarande skador har under de
senaste tio åren uppgått till omkring 300 per år. Av dessa har 40 å 50 gällt
kollision med rådjur och därför inte föranlett någon åtgärd. Tidigare utbe
talades omkring 100 000 kr. per år i bidrag för älgolyckor. Under budgetåret
1966/67 steg bidragen till ca 155 000 kr. trots att större restriktivitet än förut
iakttogs vid prövningen. Inkomsten genom försäljning av djur som dödats
eller avlivats vid trafikkollision på annan tid än under allmän jakttid till
förs jaktvårdsfonden. Beloppet uppgår till några tiotusental kr. per år.
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Ämbetsverkens förslag. Enligt den officiella olycksfallsstatistiken utgör de trafikolyckor som vållas av vilt eller tamdjur endast några få
procent av samtliga trafikolyckor men de ökar starkt. Under åren 1958—
1964 mer än fördubblades de olyckor som orsakas av djur, medan det totala
antalet olycksfall i trafiken steg med 11 %. En tredjedel av olyckorna med
djur vållas av älg och en lika stor del av rådjur. Övriga olyckor orsakas
bl. a. av ren, dovhjort och kronhjort. Under åren 1958—1963 fyrdubblades
rådjursolyckorna. Olyckorna med älg och ren fördubblades under samma
tid. Antalet trafikolyckor som vållas av älg och rådjur kan antas uppgå till
betydligt mer än 1 000 årligen för vartdera djurslaget.
Viltolyckorna inträffar oftast under dygnets mörka timmar och i skym
ningen och gryningen. De drabbar huvudsakligen personbilar. Svårare per
sonskador förekommer sällan. Vagnskadorna blir däremot ofta betydande
och innebär i åtskilliga fall totalhaveri. Även vid kollision med dovhjort och
rådjur vållas inte sällan omfattande skador på bilen. Bilägarna gör ibland
också förluster genom att fordonet inte kan brukas under reparationstiden.
I fråga om möjligheterna att få ersättning genom försäkring gäller att
personskador kan ersättas genom allmän sjukförsäkring, yrkesskadeförsäk
ring, olycksfallsförsäkring m. m. Vagnskador på fordon ersätts genom vagnskadeförsäkring. En garanti som svarar mot vagnskadeförsäkring lämnas
dessutom för tre eller fem år av vissa större bilfabrikanter. Vagnskadeför
säkring och fabriksgaranti inbegriper även bl. a. bilbärgningskostnader. Er
sättningarna minskas av självrisken, som vid vagnskadeförsäkring uppgår
till 400 eller 1 000 kr. och vid fabrikantgaranti till 500 eller 1 000 kr. På tra
fikförsäkring lämnas efter sex skadefria år bonus med 75 %. Vid vagn
skadeförsäkring ansluts till bonus en premierabatt som efter tre skadefria
år uppgår till 50 %. Ersättning för vagnskador i samband med t. ex. kolli
sion med älg medför numera ingen bonusförlust. Enligt ämbetsverkens me
ning är det knappast realistiskt att räkna med försäkringsförmåner av andra
slag för viltolyckor. Skall bilisterna få bättre försäkringsmöjligheter bör
frågan aktualiseras vid kontakter mellan fordonsägarnas organisationer och
försäkringsbranschen.
Ämbetsverken framhåller att bidragen från älgskadefonderna för skador
på motorfordon numera har fått en omfattning som knappast var avsedd
från början. Bidragsgivningen har kommit att tillämpas så att den kan ka
rakteriseras som en social förmån, likvärdig med försäkringsskyddet vid
vagnskadeförsäkring men utan kostnad för förmånstagaren. En betydande
del av trafikanterna skaffar sig skydd genom försäkring eller liknande. Äm
betsverken finner det vara i hög grad inkonsekvent att de som underlåter
detta får en särskild förmån. Sammanstötningar förekommer ofta mellan
motorfordon och rådjur, varvid betydande skador kan uppstå. I dessa fall
är den skadelidande helt hänvisad till försäkringsskydd eller vagnskadega-
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ranti för att få ersättning. Det synes emellertid inte böra komma i fråga att
utvidga bidragen även till övriga viltskador.
Enligt ämbetsverken är det svårt att motivera varför denna speciella för
mån skall finansieras genom att utnyttja avgifter på jakten och dess ut
övare. Administrationen av bidragen är betungande och kostsam. Det all
männas omkostnader för bidragsprövningen torde uppgå till bortemot sam
ma belopp som betalas ut i bidrag.
Då det nuvarande bidragssystemet sålunda framstår som från flera syn
punkter inkonsekvent samt är administrativt betungande anser ämbetsver
ken att det bör avskaffas, i synnerhet som möjligheter till försäkringsskydd
finns.
Samtidigt understryks att det är en angelägen uppgift för samhället att
vidta förebyggande åtgärder mot viltolyckor i trafiken. Erfarenheter såväl i
Sverige som i utlandet visar att det går att öka trafiksäkerheten i fråga om
detta slag av olyckor. Det kan ske t. ex. genom att minska förekomsten av vilt
inom lokala områden där olycksfrekvensen är hög, genom anordningar som
hindrar eller avskräcker vilt från att beträda väg samt genom effektivare
varningsmärken och olika former av upplysningsverksamhet som skärper
trafikanternas uppmärksamhet på denna olycksrisk. Statens vägverk bedri
ver försök med viltspeglar. Drygt 50 000 viltspeglar har satts upp. Viltstäng
sel förekommer på ett fåtal platser. Vissa försök med elektriskt stängsel
har påbörjats.
Den förebyggande verksamheten kan enligt ämbetsverken i viss utsträck
ning intensifieras mera omedelbart. Det krävs emellertid också undersök
nings- och utredningsverksamhet på längre sikt. Det senare gäller den of
fentliga redovisningen av viltolyckor som har grundläggande betydelse för
den förebyggande verksamheten men som f. n. är mycket bristfällig. Det
gäller vidare frågor om djurens beteende som kan ha betydelse i samman
hanget och som är otillräckligt kända. Viltstängsel, viltspeglar m. m. kräver
också ett fortgående utvecklingsarbete.
För den förebyggande verksamheten krävs enligt ämbetsverkens mening
ökade insatser från samhällets sida. I den mån förebyggande åtgärder faller
inom naturvårdsverkets arbetsområde bör viltvårdsmedel kunna tas i an
språk härför. Det synes ämbetsverken vara mera motiverat att utnyttja des
sa medel för åtgärder i olycksförebyggande syfte såsom forskning och för
sök än att använda dem för bidrag vid trafikolyckor.
Remissyttranden. Yttranden har avgetts av riksrevisionsverket,
statens vägverk, länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Kronobergs,
Kristianstads, Hallands, Älvsborgs, Värmlands, Västmanlands, Kopparbergs,
Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län, Motororganisationernas
Samarbetsdelegation, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande
(NTF), Svenska jägareförbundet, Jägarnas riksförbund och Svenska För
säkringsbolags Riksförbund.
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Ämbetsverkens förslag att bidragssystemet skall avskaffas tillstyrks av
flertalet remissinstanser. Bl. a. gäller detta nio av de tolv hörda länsstyrel
serna, nämligen länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Kronobergs,
Kristianstads, Hallands, Värmlands, Västmanlands, Kopparbergs och Västernorrlands län. I allmänhet ansluter sig länsstyrelserna därvid till de motiv
som anförts av ämbetsverken. Länsstyrelsen i Kopparbergs län pekar sär
skilt på kostnaderna för administrationen av bidragsgivningen.
Förslaget tillstyrks även av riksrevisionsverket, Svenska jägareförbundet,
Jägarnas riksförbund, NTF och Svenska Försäkringsbolags Riksförbund.
De tre övriga länsstyrelserna anser att bidragssystemet bör bibehållas tills
vidare. Länsstyrelsen i Älvsborgs län framhåller att det i andra samman
hang har förekommit att statsmakterna har ingripit för att ekonomiskt
skydda medborgare, som inte har försäkrat sig, samt att bidrag utgår då älg
skadar gröda. Om förslaget genomförs bör tid lämnas för att teckna försäk
ring som ersätter det skydd som bortfaller. Samtidigt pekar länsstyrelsen
på att möjligheterna att teckna sådan tilläggsförsäkring inte har utretts och
att kostnaden därför inte har nämnts. Länsstyrelsen anser det inte vara
sannolikt att samtliga nu trafikförsäkrade omedelbart kan utvidga sina för
säkringar med vagnskadeförsäkring.
Länsstyrelsen i Jämtlands län anser att full ersättning i princip bör utgå
vid trafikskador som vållas av vilt samt renar. Ersättning bör utgå ur de
medel som inflyter genom beskattningen av motortrafiken. Ett särskilt skäl
härför finner länsstyrelsen ligga i att nämnda medel har anlitats för försök
med viltspeglar och för t. ex. viltstängsel. Om länsstyrelsens förslag inte ge
nomförs bör nuvarande bidragsgivning behållas tills vidare. Ett skäl härför
är att förebyggande åtgärder ännu inte har kunnat genomföras i någon stör
re omfattning.
Länsstyrelsen i Norrbottens län framhåller att flertalet bilägare har vag
nar som inköpts begagnade och för vilka vagnskadegarantin inte längre gäl
ler. I denna grupp finns de ekonomiskt sämst ställda bilägarna för vilka en
vagnskadeförsäkring utgör en väsentlig kostnad. Till denna kategori hör of
ta t. ex. skogsarbetare, som måste färdas på vägar där risken att stöta sam
man med älg är betydande och som behöver bil för att nå arbetsplatsen.
Länsstyrelsen anser därför att den som fått sin bil skadad i mera betydande
omfattning vid sammanstötning med älg och som inte får väsentlig hjälp ge
nom vagnskadegaranti eller försäkring även i fortsättningen bör kunna få
bidrag från älgskadefond.
Enligt Motororganisationernas Samarbetsdelegation saknas det anledning
att utesluta bilisterna från möjligheten att få ersättning från älgskadefond
eftersom sådan ersättning alltjämt avses kunna utgå för andra försäkringsbara skador.
Vissa remissinstanser förordar att möjligheterna till ersättning för per
sonskador vid kollisioner med vilt ytterligare utreds. Detta föreslår bl. a.
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Motororganisationernas Samarbetsdelegation. NTF föreslår att en kom
pletterande utredning snarast görs om möjligheterna att låta ersättning ut
gå ur älgskadefond eller av allmänna medel till förare som skadas vid kol
lision med större vilda djur. Svenska jägareförbundet uttalar å andra sidan
att det av NTF väckta spörsmålet bör lösas genom ändring i gällande försäkringsvillkor.
I åtskilliga remissyttranden, särskilt från länsstyrelserna, understryks be
hovet av åtgärder för att förebygga viltolyckor i trafiken. Länsstyrelsen i
Kronobergs län framhåller att uppsättningen av viltspeglar och stängsel bör
intensifieras. Vidare bör allmänheten i större utsträckning än som nu sker
upplysas om risken för viltolyckor i trafiken och informeras om älgarnas
vanor under olika delar av året och dygnet. Statens vägverk anför att verket
ökat sin undersökningsverksamhet i fråga om trafikolyckor som orsakas av
djur. Bl. a. pågår studier av djurolyckornas utveckling på vägavsnitt som
försetts med viltspeglar. Hittills framkomna resultat tyder på att speglarna
bidragit till att minska antalet olyckor.
Förslaget att viltvårdsmedel i viss utsträckning skall kunna användas för
den förebyggande verksamheten har inte mött någon erinran från remissin
stansernas sida.
Departementschefen
Under denna anslagspunkt tar jag först upp domänstyrelsens och statens
naturvårdsverks utredning rörande ersättning för person- och sakskada vid
trafikolycka med älg och rådjur. Personskador i sådana sammanhang er
sätts försäkringsvägen. Däremot utgår statsbidrag från älgskadefonderna i
länen med anledning av trafikskada på motorfordon som orsakats av älg.
Bidragen infördes ursprungligen av billighetsskäl mot bakgrunden av den
ökande bilismen och älgstammens tillväxt. På senare år har skälen för dessa
bidrag allt mer bortfallit till följd av förbättrade ersättningsmöjligheter ge
nom försäkring. Bl. a. har vagnskadegarantier blivit allt vanligare. Ämbets
verken föreslår att statsbidragen avskaffas men pekar samtidigt på behovet
av ökade insatser för att förebygga viltolyckor i trafiken. Förslaget har till
styrkts av flertalet av de myndigheter och organisationer som har yttrat
sig. Från några håll har hävdats att bidragen bör behållas, åtminstone under
en övergångstid. I ett par fall har satts i fråga att utvidga bidragen till sam
manstötningar med andra djur än älg.
Även jag anser att bärande motiv för ifrågavarande statsbidrag numera
saknas med hänsyn till möjligheterna att få ekonomiskt skydd genom för
säkring. Jag delar sålunda ämbetsverkens uppfattning att bidragen bör av
skaffas. Detta bör dock enligt min mening inte ske förrän efter en viss
övergångstid för att ge möjlighet till att dels ytterligare förbättra försäk
ringsskyddet, dels bygga ut verksamheten för att förebygga viltolyckor i
7f
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trafiken, övergångstiden bör sättas till högst tre år räknat från den 1 juli
1969. Kungl. Maj :t bör få besluta om tidpunkten då bidragen skall av
skaffas. Under övergångstiden bör bidragsärendena handläggas av statens
naturvårdsverk i huvudsak enligt nuvarande principer. Det ankommer
främst på statens vägverk och statens trafiksäkerhetsverk att vidta olika
åtgärder för att förebygga viltolyckor i trafiken. I egenskap av central till
synsmyndighet över jakten och viltvården samarbetar naturvårdsverket
i detta avseende med nämnda myndigheter. Som tidigare nämnts pågår
försöksverksamhet i fråga om olika förebyggande åtgärder. Närmare ställ
ning till frågan om ökad användning av viltvårdsmedel för olycksförebyggande åtgärder bör tas av Kungl. Maj :t i samband med beslut om den
årliga dispositionen av dessa medel.
De av 1967 års riksdag (prop. 155, JoU 40, rskr 378) godkända nya rikt
linjerna i fråga om ersättning för skador på tamdjur som förorsakas av
vissa rovdjur innebär höjda ersättningar och en viss utvidgning av tidigare
gällande ersättningsgrunder. Riktlinjerna tillämpas fr. o. m. den 1 januari
1968. Med hänsyn härtill har anslaget för innevarande budgetår höjts med
275 000 kr. För nästa budgetår bör anslaget ökas med 300 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
a) godkänna vad i det föregående föreslagits rörande bi
drag vid trafikskada som orsakats av älg
b) till Ersättning för av rovdjur dödade tamdjur, m. m.
för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 700 000
kr.
M 9. Ersättningar till sakkunniga i befordringsärenden, m. m.
1967/68 Utgift.............................................
1968/69 Anslag ..........................................
1969/70 Förslag...........................................

112 214
130 000
130 000

Från anslaget bestrids ersättningar vid lantbruks-, veterinär- och skogshögskolorna åt sakkunniga i befordringsärenden och vissa opponenter vid
disputationer.
Departementschefen
Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer, att Kungl.
Maj :t föreslår riksdagen
att till Ersättningar till sakkunniga i befordringsärenden,
m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
130 000 kr.
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M 10. Reseunderstöd för studier m. m.
1967/68 Utgift ..............
1968/69 Anslag..............
1969/70 Förslag ...........

105 234
110 000
39 000

Reservation................

8 705

Från anslaget utgår bidrag för utländska studie- och kongressresor.
Lantbruksstyrelsen
Med hänsyn till kostnadsstegringar och behovet av fortsatta internatio
nella kontakter på lantbrukets område bör anslaget ökas med 15 000 kr.
Departementschefen
Med hänvisning till vad jag anfört under punkten F 2 bör från anslaget
föras bidragen till utländska studie- och kongressresor m. m. vid jordbru
kets högskolor och Alnarpsinstitutet. Medelsbehovet under anslaget minskar
till följd härav med 74 000 kr. På grund av prisstegringar bör anslaget å and
ra sidan höjas med 3 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Reseunderstöd för studier m. m. för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 39 000 kr.
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KAPITALBUDGETEN
I. Statens affärsverksfonder
G. Domänverket
I G: 1. Byggnadsarbeten m. m. vid vissa till sambruksföreningar upplåtna
kronoegendomar. Enligt beslut av 1963 års riksdag (prop. 1 bil. 11 s. 366,
Joll 1 s. 121, rskr 9) skall lantbruksstyrelsen förvalta de kronoegendomar,
som disponeras av sambruksföreningar.
Lantbruksstyrelsen
I sina anslagsäskanden för budgetåret 1968/69 anförde styrelsen att den
avsåg att senare komma in med framställning om överföring från jordfonden
till domänfonden av den av Gudhems sambruksförening disponerade delen
av egendomen Gudhem 12: 1 i Gudhems socken i Skaraborgs län. Lantmäteriförrättning för att skilja av denna del till särskild fastighet är nu avslu
tad men vissa mindre byggnadsinvesteringar har förorsakat att framställ
ningen om överföring ännu inte kunnat göras.
Styrelsen anser att den odisponerade behållningen under anslaget vid ut
gången av innevarande budgetår räcker för att bestrida nödvändiga utgifter
för byggnadsunderhåll m. m. under nästa budgetår.
Departementsch efen
Eftersom ersättningarna till domänverket för upplåten mark föreslås
fr. o. m. nästa budgetår anvisade över vederbörande myndighets anslag, bör
förevarande anslag föras upp med 57 000 kr. för sådan ersättning.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Byggnadsarbeten m. m. vid vissa till sambruks
föreningar upplåtna kronoegendomar för budgetåret 1969/
70 anvisa ett investeringsanslag av 57 000 kr.
I G: 2. Markförvärv för naturvårdsändamål, m. m. Från anslaget bestrids
kostnader för förvärv för statens räkning av värdefulla naturområden. En
ligt beslut av 1963 års riksdag (prop. 71, JoU 11, rskr 139) finns fr. o. m.
den 1 juli 1963 under domänfonden en delfond, under vilken naturvårdsobjekt i statens ägo redovisas. Medel från anslaget utbetalas av domänsty
relsen som äger förfoga över anslaget enligt beslut, som Kungl. Maj :t med
delar för varje särskilt fall.
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Statens naturvårdsverk
Av anslaget har under budgetåren 1963/64—1966/67 disponerats endast
ca 1,4 milj. kr. Inventerings- och planeringsarbetet på området har emeller
tid resulterat i alt förbrukningen under budgetåret 1967/68 stigit till över
10 milj. kr. För budgetåret 1969/70 har länsstyrelserna uppskattat medels
behovet till ca 12,5 milj. kr. Naturvårdsverket anser det dock svårt att be
räkna vid vilken tidpunkt medelsbehoven blir aktuella och om i de sär
skilda fallen detta anslag eller anslaget Ersättningar vid bildande av natur
reservat m. m. bör anlitas. Enligt verkets mening har arbetet med att säker
ställa naturvårdsobjekt nu kommit så långt i flera delar av landet att den
under det gångna budgetåret inledda ökade medelsförbrukningen kan väntas
fortsätta såväl under innevarande som under nästa budgetår, om än i något
långsammare takt. Verket föreslår att anslaget ökas med 2 milj. kr. till
6 milj. kr. Verket kommer att i största möjliga utsträckning söka förvärva
mark i stället för att utbetala intrångsersätlning till markägarna.
I fråga om användningen av anslaget gäller att alla inköpsärenden måste
underställas Kungl. Maj:ts prövning. Verket föreslår att det bemyndigas
att utan underställning besluta om förvärv av mark i sådana fall där köpe
skillingen inte överstiger 100 000 kr.
Departementschefen
Jag biträder naturvårdsverkets förslag att anslaget höjs med 2 milj. kr.
till 6 milj. kr. för nästa budgetår. I likhet med naturvårdsverket förordar
jag vidare alt beslut om förvärv av mark till ett värde av högst 100 000 kr.
får meddelas av verket.
I detta sammanhang bör för riksdagen anmälas att Kungl. Maj :t den 6
december 1968 efter förslag av naturvårdsverket beslutat medge att av det
för innevarande budgetår anvisade anslaget Markförvärv för naturvårdsändamål, m. m. förskottsvis får disponeras högst 2 milj. kr. enligt de före
skrifter som gäller för anslaget Naturvård: Ersättningar till markägare m. m.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Markförvärv för natur vårdsändamål, m. m. för
budgetåret 1969/70 anvisa ett investeringsanslag av 6 000 000
kr.
I G: 3. Förvaltningsbyggnad för domänstyrelsen. För budgetåret 1967/68
har under denna anslagsrubrik anvisats ett investeringsanslag av 7 milj. kr.
Behållningen på anslaget vid utgången av budgetåret 1967/68 uppgick till
5,5 milj. kr. För innevarande budgetår har någon medelsanvisning ej skett
för byggnadsföretaget.
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Domänstyrelsen
Genom beslut den 17 maj 1968 uppdrogs åt domänstyrelsen att låta ut
föra ämbetsbyggnad för domänstyrelsen inom en kostnadsram av
13 850 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1965. Styrelsen bemyndigades
samtidigt att disponera investeringsanslaget, Förvaltningsbyggnad för do
mänstyrelsen, om 7 milj. kr. för att bestrida de kostnader som är förenade
med byggnadsföretaget. Styrelsen infordrade till oktober 1968 anbud på
byggnadsföretaget. Byggtiden är beräknad till 24 månader. För budgetåret
1969/70 begärs 7,8 milj. kr. vilket grundas på en kostnadsberäkning per den
1 april 1968.
Departementschefen
Med hänsyn till dels behållningen på anslaget, dels den beräknade bygg
nadstiden för förvaltningsbyggnaden beräknar jag anslagsbehovet för nästa
budgetår till 3,8 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Förvaltningsbyggnad för domänstyrelsen för bud
getåret 1969/70 anvisa ett investeringsanslag av 3 800 000
kr.

II. Statens allmänna fastighetsfond
II: 1. Byggnadsarbeten vid jordbrukets högskolor m. m. Under detta anslag
anvisas medel till byggnadsarbeten vid jordbrukets högskolor och andra
institutioner, som har anknytning till forsknings- och försöksverksamhet
inom jordbruksdepartementets område.
Byggnadsstyrelsen
För budgetåret 1969/70 bör under detta anslag anvisas 14 milj. kr.
Lantbrukshögskolan
U 11 u n a
Bostäder. Styrelsen har funnit det möjligt att sänka kostnadsramen
med 5 000 kr.
Nybyggnad för växtodling samt försörjningsåtgärder, etapp I. Styrelsen har funnit det möjligt att sänka kostnadsramen
för nybyggnaden med 45 000 kr. och för försörjningsåtgärderna med 15 000
kr.
Ekonomibyggnad och maskinhall. Nuvarande arbets- och
lagerlokaler för försöksverksamheten och för maskinförvaltning m. m. är
gamla och provisoriska. Byggnadsstyrelsen har redovisat förslag till bygg-
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nadsprogram för nybyggnad av ekonomibyggnad för jordbrukssektionen
samt lantbruks- och parkförvaltningarna vid högskolan. Kungl. Maj :t har
den 18 februari 1966 uppdragit åt styrelsen att inrikta det fortsatta plane
ringsarbetet på att byggnaderna skall anskaffas genom direkt upphandling
från lämpligt företag. Styrelsen har den 30 augusti 1967 lagt fram förslag till
nybyggnad av ekonomibyggnad och maskinhall. Kostnaderna beräknas till
2 475 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1968.
Alnarp
Av loppssanering. Styrelsen har funnit det möjligt att sänka
kostnadsramen med 13 000 kr.
Skogshögskolan
Mässbyggnad vid försöksparken vid Bogesund. Styrel
sen har funnit det möjligt att sänka kostnadsramen med 7 000 kr.
Departementschefen
Alla för nästa budgetår redovisade projekt med undantag av ekonomi
byggnad och maskinhall har tidigare lagts fram för riksdagen. Sistnämnda
byggnadsprojekt omfattar nybyggnader vid lantbrukshögskolan i Ultuna.
Mot den redovisade kostnadsberäkningen på 2 475 000 kr. enligt prisläget
den 1 april 1968 har jag ingen erinran.
De kostnadsramar som tas upp i följande investeringsplan bör godtas.
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Investeringsplan (1 OOO-tal kr.)
Byggnadsobjekt

Kostnadsram

Medelsförbrukning

1.4.67

Faktisk
t.o.m.
1967/68

1.4.68

Lantbrukshögskolan
Slutredovisade per
30.6.1968
Ultuna
Bostäder........................
Växtodling, ombyggnad
F.d. ungdjursladugård,
ombyggnad ..............
Växtodling, nybyggnad
Växtpatologi, nybygg
nad .............................
Bigård, ekonomibygg
nad, nybyggnad ....
Två lantarbetarbostä
der, nybyggnad ........
Panncentral, etapp I
Försörjningsåtgärder,
etapp I......................
Ekonomibyggnader
m. m., Kungsängen,
etapp I......................
Om- och tillbyggnad lör
genetik och växtför
ädling ........................
Ekonomibyggnader
m. m., Kungsängen,
etapp II ..................
Värmekulvert..............
Ekonomibyggnad och
maskinhall ..............
Alnarp
Elektriska distributionsanläggningar.............
Avloppssanering..........
F.d. hovbeslagsskolan,
ombyggnad...............
Restaurang, om- och
tillbyggnad................
Panncentral, etapp I,
nybyggnad ................
Lagerbyggnad för fruktoch bärodling, ny
byggnad ....................

Byggstart

Beräknad för
1968/69

Färdigställande

1969/70

213
135
490

130
490

128
490

670
4 650

670
4 605

4 450

6.64
6.64

1.66

6.64
4.65

1.66

3
6

4.65

8.67

4.65

12.65

117

3.66

färdig
8.67

120

20

4.65

8.67

2
—

____ .

643
4 262

27
340

4 450

4 184

260

445

445

419

26

216
3 798

216
3 798

216
3 281

400

700

685

544

1.66

8.67

1

662

1

662

1 574

60

28

6.66

9.67

6

098

6

265

1 654

2 100

2 500

9.67

8.69

5 500
635

5 500
655

426

2 000

3 000

—

550

100

4.68
5.68

7.69
6.69

—

2 475

—

____

1 200

7.69

7.70

232
793

232
780

232
779

1

____

1.64

färdig
10.64

579

579

524

55

1.65

6.66

1 450

1 450

1 369

81

1.65

6.66

1 437

1 437

1 376

61

1.65

6.66

825

850

37

—

4.69

4.70

600
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Byggnadsobjekt

Kostnadsram

Medelsförbrukning

1.4.67

Faktisk
t.o.m.
1967/68

1.4.68

Bygg
start

193

Färdig
ställande

Beräknad för
1968/69

1969/70

Växthus och försörjningsanläggningar. ..

3 350

3 450

251

3 000

160

3.68

11.68

Röbäcksdalen
Ny- och ombyggnad av
djurstallar m. m........

1 375

1 410

25

1 000

375

4.68

4.69

917

910

908

2

8.63

9.66

610

610

590

20

—

9.65

11.66

095

450

50

3.66

3.68

79

_

_

_

_

30 299

10 555

Skogshögskolan
Mässbyggnad vid för
söksparken vid Bogesund...........................
Inredning av vindsut
rymmen .....................
Statens lantbrukskemiska laboratorium
Nybyggnad i Ultuna...
Projekteringskostnader
för icke aktuella objekt
Summa

——v

6

625

6

_

625

6

_

Reducering av medels
behovet .....................
Beräknad medelsför
brukning ....................

8

159

450

59

10 105

8 100

Anslagsbehovet för nästa budgetår beräknar jag till 8,1 milj. kr. enligt
följande sammanställning.
Anslagsberäkning
(1 000-tal kr.)

Medelstillgång
Medelsreservation 1.7.1968
Anslag för 1968/69
Riksstat .............................
Tilläggsstat (förslag) ..
Anslag för 1969/70
(förslag) ............................

Beräknad medelsförbrukning
1 505
7 600

1968/69 ... ....................

10 105

1969/70 ... ....................

8 100

1 000
8 100

Summa 18 205

Summa

18 205

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Byggnadsarbeten vid jordbrukets högskolor m. m.
för budgetåret 1969/70 anvisa ett investeringsanslag av
8 100 000 kr.
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IV. Statens utlåningsfonder

IV: 1. Fiskerilånefonden. Från fonden lämnas genom förmedling av lant
bruksnämnd respektive Göteborgs och Bohus läns landsting ut lån på högst
200 000 kr. främst för att anskaffa fiskebåtar samt motorer eller annan
maskinell utrustning för sådana båtar. Ramen för utlåning från fiskeri
lånefonden har för budgetåren 1966/67—1968/69 utgjort 9 milj. kr. Be
stämmelser för lån ur fonden finns i kungörelsen den 25 maj 1967 (nr 414)
om fiskerilån.
Fiskeristyr elsen
En låneram på 10 milj. kr. bör tas upp för nästa budgetår. Styrelsen an
mäler alt för innevarande budgetår fiskerilån sökts på omkring nämnda
belopp. Enligt inhämtade uppgifter söktes för budgetåret 1967/68 fiskeri
lån på ca 15 milj. kr. Vidare anmäler styrelsen att en av låneförmedlarna
har ifrågasatt höjning av maximigränsen för fiskerilån. Styrelsen har hört
samtliga låneförmedlare därom men inte funnit någon enhetlig opinion till
förmån för en höjning av lånegränsen. På grund därav anser styrelsen att
den nuvarande lånegränsen bör behållas.
Departementschefen
Jag avser att senare föreslå Kungl. Maj :t att för riksdagen lägga fram
särskild proposition angående vissa åtgärder på fiskets område. I avvaktan
härpå bör för nästa budgetår beräknas ett tillskott till lånefonden av 1 milj.
kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, till Fiskeri
lånefonden för budgetåret 1969/70 beräkna ett investeringsanslag av 1 000 000 kr.
IV: 2. Lånefonden till främjande av beredning och avsättning av fisk m. m.
Fonden inrättades genom beslut av 1964 års riksdag (prop. 1 bil. 11 Joll 1
rskr 9). Utlåningen från fonden skall ske enligt samma bestämmelser, som
tidigare gällde för det under fonden för låneunderstöd upptagna anslaget
för samma ändamål, och ersätta denna låneverksamhet (kungörelsen den 11
maj 1934, nr 138, angående lån av statsmedel för främjande av beredning,
förvaring och avsättning av fisk m. m.).
Fiskeristyrelsen
Vid ingången av budgetåret 1968/69 fanns i fonden ett disponibelt belopp
av ca 720 000 kr. Samtidigt fanns ej avgjorda ansökningar om lån på sam
manlagt 200 000 kr. Något tillskott till fonden behövs inte för nästa budget
år.
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Departementschefen
Under fonden bör endast föras upp ett formellt anslag av 1 000 kr. Jag
hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Lånefonden till främjande av beredning och av
sättning av fisk m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett
investeringsanslag av 1 000 kr.
IV: A. Statens fiskredskapslånefond. Fonden inrättades genom beslut av 1962
års riksdag (prop. 23, JoU 5, rskr 140), som för ändamålet anvisade ett in
vesteringsanslag av 600 000 kr. Fiskare, som vid utövning av yrkesmässigt
fiske fått fiskredskap skadade eller förlorat fiskredskap samt till följd av
skadan eller förlusten behöver ekonomiskt bistånd för att kunna fortsätta
med vrkesfiske, kan för detta ändamål erhålla lån från fonden enligt be
stämmelserna i kungörelsen den 6 april 1962 (nr 100, ändrad 1967: 415,
1968:325) om fiskredskapslån. Lån beviljas inte till högre belopp än som
motsvarar 75 % av redskapens värde då de skadades eller gick förlorade.
Lånebeloppet får inte överstiga 15 000 kr. eller, om sökanden redan häftar i
skuld för fiskredskapslån, 15 000 kr. minskat med skuldsumman.
Fiskeristyrelsen
Utlåningen från fonden uppgick vid utgången av budgetåret 1967/68 till
193 000 kr. Fortsatt dispositionsmedgivande för nästa budgetår bör lämnas
av riksdagen.
Departementschefen
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att medge, att det för budgetåret 1962/63 anvisade investeringsanslaget till Statens fiskredskapslånefond får under
budgetåret 1969/70 användas för det med anslaget avsedda
ändamålet.
IV: B. Skogsväglånefonden. Lån utgår som statligt stöd till skogsvägbyggnad.
Lån kan beviljas antingen separat eller som komplement till statsbidrag. Be
stämmelserna återfinns i kungörelsen den 6 juni 1941 (nr 492) om lån från
skogsväglånefonden (ändrad senast 1965: 304).
Skogsstyrelsen
Ett relativt obetydligt belopp finns f. n. på fonden och under de närmaste
två åren beräknas blott mindre belopp komma att flyta in i form av amor
teringar. Skogsstyrelsen anser sig inte böra begära förstärkning av fonden.
Styrelsen föreslår att det för budgetåret 1958/59 anvisade investeringsanslaget till fonden under budgetåret 1969/70 får användas för det med an
slaget avsedda ändamålet.
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Departementschefen
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att medge, att det för budgetåret 1958/59 anvisade investeringsanslaget till Skogsväglånefonden under budgetåret
1969/70 får användas för det med anslaget avsedda ända
målet.
IV: C. Kronotorparnas inventarielånefond. I samband med upplåtelse av kronotorp kan lån beviljas för anskaffning av jordbruksinventarier, utsäde
m. m. Bestämmelserna återfinns i kungörelsen den 17 juni 1943 (nr 532)
angående upplåtelse av kronotorp (ändrad senast 1965: 536).
Domänstyrelsen
Fondens outnyttjade behållning ökade under budgetåret 1967/68 med ca
61 000 kr. och uppgick den 30 juni 1968 till i runt tal 409 000 kr. Domän
verkets fordran hos låntagarna minskade under året med 64 863 kr. Anvis
ning av medel till fonden för nästkommande budgetår behövs inte för do
mänstyrelsens del. Styrelsen föreslår att befintlig reservation i fonden får
disponeras för det med anslaget avsedda ändamålet även under budgetåret
1969/70.
Departementschefen
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att medge, att det för budgetåret 1962/63 anvisade investeringsanslaget till Kronotorparnas inventarielånefond un
der budgetåret 1969/70 får användas för det med anslaget
avsedda ändamålet.

V. Fonden för låneunderstöd
V: A. Lån för anskaffande av skoljordbruk vid lantbrukets yrkesskolor. Till
lån för anskaffande av skoljordbruk vid lantmanna- och lanthushållsskolor
anvisade 1947 års riksdag för budgetåret 1947/48 ett investeringsanslag av
1 milj. kr. Totalt har hittills utlånats 569 300 kr. För utlåning disponeras
sålunda 430 700 kr.
Från lånefonden sker utlåning av medel för att anskaffa skoljordbruk
vid lantbruks- och lanthushållsskolor. Lånebestämmelserna finns i kungö
relsen den 22 oktober 1948 (nr 676) angående lån för anskaffande av skol
jordbruk vid lantbrukets yrkesskolor (ändrad senast 1968: 371). Bestäm
melserna innebär att lån kan beviljas landsting, hushållningssällskap samt
förening eller stiftelse för inköp av fastighet avsedd att användas till skol
jordbruk vid statsunderstödd lantbruks- eller lanthushållsskola. Lånebelop
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pen får ej överskrida 200 000 kr. för lantbruksskola och 75 000 kr. för lanthushållsskola.
Lantbruksstyrelsen
Under förutsättning att det investeringsanslag som anvisats för budget
året 1947/48 får användas under budgetåret 1969/70 till lån för anskaffande
av skölj ordbruk vid lantbrukets yrkesskolor behövs inte någon ytterligare
medelsanvisning.
Departementschefen
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att medge, att det för budgetåret 1947/48 anvisade investeringsanslaget Lån för anskaffande av skölj ordbruk vid
lantmanna- och lanthushållsskolor under budgetåret 1969/
70 får användas till Lån för anskaffande av skoljordbruk
vid lantbrukets yrkesskolor.

VII. Fonden för förlag till statsverket
VII: 1. Förskott för inköp av inventarier för lantbrukshögskolans försöks
verksamhet. För innevarande budgetår har anvisats 200 000 kr. till förskott
för inköp av maskiner, redskap m. m. till lantbrukshögskolans försöksverk
samhet.
Lantbrukshögskolan
Till följd av ytterligare förvärv av jordbruksarealer för högskolans egen
domar behövs kapital för inköp av maskiner och inventarier. Medelsbehovet
för budgetåret 1969/70 uppgår till 200 000 kr.
Departementschefen
Enligt min mening bör anslaget föras upp med 200 000 kr. Jag hemställer,
att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Förskott för inköp av inventarier för lantbruks
högskolans försöksverksamhet för budgetåret 1969/70 an
visa ett investeringsanslag av 200 000 kr.
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VIII. Diverse kapitalfonder

Vill: 1. Jordfonden. Fonden uppgår, sedan den för budgetåret 1968/69 till
förts 30 milj. kr., till 247 178 259 kr. Fondens medel skall enligt beslut av
1948 års riksdag användas för att bestrida lantbruksnämndernas kostnader
för fastighetsförvärv i samband med åtgärder för yttre rationalisering på
jordbrukets område.
Enligt beslut av 1967 och 1968 års riksdagar får av fonden tillsammans
20 milj. kr. disponeras för inlösen av sådana ofullständiga jordbruk som
ej behövs för rationaliseringsändainål. De sålunda inlösta fastigheterna
skall redovisas på en särskild delfond.
Lantbruksstyr elsen
Till fonden bör anvisas 30 milj. kr. Till förfogande för inköpsverksam
heten innevarande budgetår står 12,3 milj. kr. på huvudfonden och 19,7
milj. kr. på delfonden utöver de under budgetåret inflytande inkomsterna
av fastighetsförsäljningar m. m.
Utvecklingen av inköps- och försäljningsverksamheten belyses av föl
jande sammanställning (milj. kr.).
Budgetår

1963/64
1964/65
1965/66
1966/67
1967/68

Inköp m. m.

....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

82,0
71,9
85,1
83,7
111,3

Försäljning m. m.

38,1
53,7
65,6
86,3
74,7

1960 års jordbruksutredning föreslog i sitt betänkande en väsentlig ut
byggnad av den aktiva inköps- och försäljningsverksamheten och att jord
fonden (huvudfonden) därför stegvis skulle ökas med 100 milj. kr. under
en första treårsperiod. För den verksamhet som nu bestrids med medel ur
den nämnda delfonden föreslog utredningen därutöver ett kapitaltillskott
på 30 milj. kr.
Lantbruksstyrelsen, som tillstyrkt jordbruksutredningens förslag om ök
ning av jordfonden med 100 milj. kr. under en treårsperiod, anser att en
fortsatt intensiv rationaliseringsverksamhet kräver ytterligare medelstill
skott till huvudfonden på 30 milj. kr. Ytterligare medel behöver f. n. inte
tillföras delfonden.
I anledning av lantbruksstyrelsens framställning har jag inhämtat vissa
ytterligare uppgifter rörande inriktningen och effekten av inköps- och försäljningsverksamheten. Rationaliseringsreserven uppgick vid början av bud
getåret 1968/69 till 4 125 fastigheter och fastighetsdelar med en samman
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lagd areal av 19 300 ha åker och 125 260 ha skogsmark. Under budgetåret
1967/68 inköpte lantbruksnämnderna ca 10 700 ha åker och ca 51 200 ha
skogsmark och sålde ca 7 700 ha åker och ca 30 600 ha skogsmark. Av för
värven under första halvåret 1968 låg 83 % av åkerarealen och 63 % av
skogsmarken i de egentliga jordbruksbygderna. Av försäljningarna under
samma tid låg 84 % av åkerarealen och 66 % av skogsmarken i dessa jord
bruksbygder.
I följande tabell anges hur summan av köpeskillingarna (103 milj. kr.)
för de brukningsenheter, som lantbruksnämnderna förvärvade under bud
getåret 1967/68, procentuellt fördelar sig på olika storleksgrupper.
Skog, ha

Åker, ha

—

25

25,1—
50,0

50,1—
100,0

100,1—
200,0

5

3

22

3

2
—
—
—
—

13
24
23

8

104

10,0.........................................
20,0.........................................

13

20 1

30 0...................................

6

2

30 1

50 O

.........................
.........................................

5

_
_

2
1
—

2
2
2
1
—
1

Summa

40

17

22

13

51

fS,0

50 1

..............................

5
3
8

Summa

6

3
3
5
4

2,0.........................................
9,1

200,1—

6

4

3

11
6
1
100

Effekten av lantbruksnämndernas försäljningar av jordfondsfastigheter
belyses i följande sammanställning, där antalet brukningsenheter, som un
der budgetåret 1967/68 fått tillskottsmark, har fördelats på åkerareal före
tillköp. För varje storleksgrupp anges medelarealen åker och skogsmark före
respektive efter tillköp.
Storleksgrupper efter åkerareal före tillköp, ha

Antal bruk- Medelareal, ha
ningsenheter
Åker
före tillköp

..........................
5,0 ...........................
54
10,0 ..........................
10 1
15^0 ...........................
15 1 20,0 ..........................
204 25 0 ..........................
25 1 30*0 ..........................
304—40,0 ..........................
40 1 50*0 ...........................
50,1
..........................
Summa
2,0

2 1

50
87
241
183
145
104
61
75
32
76
1 054

Skogsmark
efter tillköp

före tillköp

8

11

13
19
23
28
34
45
94

18
27
31
37
45
57
106

118
53
67
69
52
51
61
50
46
161

22

28

70

1

2

4

6

efter
tillköp
139
77
94
91
66
66

81
60
58
183
89
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I detta sammanhang bör också vissa uppgifter redovisas i fråga om verk
ningarna av 1965 års jordförvärvslag. Av följande sammanställning fram
går omfattningen av de lagfarter, som beviljats för jordbruksfastigheter un
der tiden den 1 juli 1965—den 30 juni 1968.
Antal
Enligt lagen prövade förvärv (exkl. överlåtelser
mellan juridiska personer)
Fysiska personers förvärv............
Juridiska personers förvärv ..........................
Juridiska personers överlåtelser ......................
Från lagens prövning undantagna förvärv
Släktförvärv, kommunförvärv, m. m..........
Domänverkets förvärv .................
Domänverkets överlåtelser ............
Lantbruksnämndernas förvärv..........
Lantbruksnämndernas överlåtelser..........

Areal åker,
ha

Areal skogs
mark, ha

9 554
1 115
237

86 100

12 700

190 000
75 600

2 000

10 100

15 256
134

150 900

549 200

1 200

20 200

66

700

2 300
2 365

16 200
12 500

42 200
73 600
51 000

Av de juridiska personernas förvärv har 44 gjorts av företag som bedriver
förädling eller distribution av jordbruksprodukter, 513 av företag som be
driver förädling av skogsprodukter, 331 av exploateringsföretag och 227 av
andra företag. Av de förvärv som skogsförädlingsföretagen gjort har förvärvsegendomen i 297 fall legat i skogsbruksbygd eller i skogsbruksdominerad mellanbygd, medan egendomen i 132 fall legat i jordbruksbetonad mel
lanbygd och i 84 fall i område som hänförs till jordbruksbygd. I 421 fall har
skogsförädlingsföretagens förvärv inneburit en utvidgning av deras tidigare
innehav i området. Av de fysiska personernas förvärv har 5 224 gjorts av yr
kesverksamma jordbrukare. 3 678 förvärv har avsett ej bestående brukningsenheter. I fråga om förvärv, som undantas lagens prövning, har ca 12 100
ägt rum i form av släktförvärv omfattande en areal av ca 120 600 ha åker
och 459 500 ha skogsmark. I 1 304 fall har kommuner stått som förvärvare.
Erfarenheterna av den hittillsvarande tillämpningen av lagen har inte för
anlett lantbruksstyrelsen avge förslag till några ändringar av densamma.
Departementschefen
Lantbruksnämndernas inköps- och försäljningsverksamhet, som sker med
anlitande av jordfonden, är av stor vikt för jordbrukets strukturrationalisering. Fondens kapital har vuxit mycket snabbt under senare år. För inne
varande budgetar har fonden ökats med 30 milj. kr. och uppgår nu till ca
247 milj. kr. En fortsatt snabb ökning av anslagsgivningen till detta ända
mål är nödvändig för att de av 1967 års riksdag antagna riktlinjerna för
jordbrukspolitiken skall kunna fullföljas. Jag biträder därför lantbruksstyrelsens förslag att fonden för nästa budgetår förstärks med 30 milj. kr. Av
detta belopp bör 20 milj. kr. anvisas på riksstaten. På samma sätt som för
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innevarande budgetår bör fonden vidare tillföras 10 milj. kr. genom överfö
ring till denna av vid utgången av regleringsåret 1967/68 kvarstående odis
ponerade införselavgiftsmedel.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
a) medge att 10 000 000 kr. av införselavgiftsmedel som
kvarstår odisponerade vid utgången av regleringsåret 1967/
68 tillförs jordfonden
b) till Jordfonden för budgetåret 1969/70 anvisa ett investeringsanslag av 20 000 000 kr.
Vad föredraganden sålunda med instämmande av
statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans
Maj :t Konungen.
Ur protokollet:
Gunnel Anderson
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Register
Sid.

1

ÖVERSIKT
DRIFTBUDGETEN
A. Jordbruksdepartementet m. m.

9
10

11
11

Jordbruksdepartementet ..............................................................
5134 000
Lantbruksrepresentanter ..............................................................
452 000
Kommittéer m. m.............................................................................
2 000 000
Extra utgifter.................................................................................................. 283 000

7 869 000

B. Lantbruksstyrelsen
Lantbruksstyrelsen .......................................................................

10 545 000

C. Lantbrukets rationalisering och befrämjande av dess produktion, m. m.
16
18
21

23
23
28
30
31
33
34
35
35

Lantbruksnämnderna....................................................................
Kursverksamhet för jordbrukets rationalisering m. m...........
Bidrag till jordbrukets rationalisering, m. m.............................
Bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering m. m................
Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti____
Bidrag tillsärskilda rationaliseringsåtgärder i Norrland, m. m.
Odlings- och byggnadshjälp åt innehavare av vissa krono
lägenheter m. m.................................................................................
Befrämjande av husdjursaveln m. m...........................................
Statens hingstdepå och stuteri.....................................................
Särskilt stöd åt biskötseln och fröodlingen..............................
Bidrag till Svensk matpotatiskontroll.......................................
Restitution av bensinskatt till trädgårdsnäringen...................

75 593 000
3
215000

15

000000
100 000
500 000
15 000 000
1
1
1

600000
300000
382000
96 000
110 000
400 000

114 396 000
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D. Jordbruksprisreglering m. m. samt särskilt stöd åt vissa jordbruk
Kr.

Sid.

3-7
37
37
37
39
39

Statens jordbruksnämnd ..............................................................
Prisreglerande åtgärder på jordbrukets område.....................
Kostnader för beredskapslagring av livsmedel och fodermedel
m. m.....................................................................................................
Särskilt stöd åt det mindre jordbruket......................................
Bidrag till bokföringsverksamheten inom jordbruket...........
Kostnader i samband med permanent skördeskadeskydd ..

>8 000 000

i98 000 000
i24 000 000
49 500 000
1 218 000
i22 575 000

203 293 000

E. Vissa kontroIlanstalter på jordbrukets område m. m.

40
41
42
44
45
46

Statens centrala frökontrollanstalt:
Förvaltningskostnader..............................
Utrustning.................................................
Statens växtskyddsanstalt.....................
Bekämpande av växtsjukdomar...........
Statens lantbrukskemiska laboratorium
Statens maskinprovningar ..................

7 674 000
150 000
5 613 000
150 000
2 275 000
2 023 000

17 885 000

F. Forskning och undervisning på jordbrukets och trädgårdsnäringens
områden

49
52
53
54
55
55
59
61
61
63
63
64
65
66
68
69

Lantbrukshögskolan:
Förvaltningskostnader ...............................................................
Materiel m. m....................................................................................
Bokinköp m. m.................................................................................
Försöksverksamheten....................................................................
Lantbruksdriften vid försöksstationerna m. m........................
Inredning och utrustning av lokaler vid jordbrukets
högskolor m. m..................................................................................
Stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning..........................
Bidrag till Sveriges utsädesförening......................•...................
Bidrag till viss praktiskt vetenskaplig växtförädling............
Jordbruksforskning ......................................................................
Åtgärder för att förebygga skördeskador..................................
Alnarpsinstitutet:

Förvaltningskostnader.............................................................
Materiel m. m...................................................................................
Trädgårdsskolan i Norrköping.....................................................
Bidrag till driften av lantbrukets yrkesskolor m. m...............
Bidrag till byggnadsarbeten vid lantbrukets yrkesskolor ...

33 855
4 112
577
10 480

000
000
000
000
1 000

5 000 000
935 000
4 225 000
718 000
5 575 000
570 000
2 529 000
301 000
817 000
29 000 000
3 000 000

101 695 000
1 Beräknat belopp

204

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 11: Jordbruksdepartementet
G. Veterinärväsendet m. m.

Sid.

71
73
74
75
77
78
78
79
81
82
82
83
83

Veterinärstyrelsen ..........................................................................
Veterinärstaten...............................................................................
Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning vid kontroll
slakterier ...........................................................................................
Statens veterinärmedicinska anstalt .........................................
Anskaffande av viss laboratorieutrustning m. m.....................
Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, m. m___
Lindring i mindre bemedlades kostnader för djursjukvård..
Veterinärhögskolan:
Förvaltningskostnader....................................................................
Materiel m. m....................................................................................
Bokinköp m. m..................................................................................
Försöksverksamhet........................................................................
Lantbruksdriften vid försöksgården...........................................
Veterinärinrättningen i Skara ....................................................

Kr.
2 796 000

18 335 000
7 251 000
10 346 000

125 000
1 400 000

300 000
14 973 000

1 488 000
120 000
100 000
1 000
401 000

57 636 000

H. Skogsväsendet
85
88
92
93
95
96
99

100
101

101
102
103
116
117
118

Skogsstyrelsen ...............................................................................
5 590 000
Bidrag till skogsvårdsstyrelserna...............................................
38 407 000
Bidrag till skogsförbättringar ....................................................
8 000 000
Vägbyggnader på skogar i enskild ägo......................................
13 300 000
Åtgärder för ökad skogsproduktion iNorrland m. m..............
7 000 000
Skogshögskolan:
Förvaltningskostnader ......................................................................
16365000
Materiel m. m..........................................................................................
4262000
Bokinköp m. m.................................................................................
131 q00
Skoglig forskning ................................................................................
2250000
Bidrag till Institutet för skogsförbättring .............................
740 000
Statens skogsmästarskola..................................................................
1016000
Statens skogsskolor m. m....................................................................
2050000
Bidrag till vissa skogsbrukskurser, m. m........................................
5450000
Bidrag till byggnadsarbeten vid skogsbrukets yrkesskolor..
900 000
Ersättning till domänverkets fond för utgifter för övertalig
personal.............................................................................................
193 000

105 654 000
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I. Lantmäteri- och kartväsendet
Kr.

Sid.

123
126
128
129
129
132
147
148
149

Lantmäteristyrelsen........................................................................
Lantmäteristaten:
Förvaltningskostnader...................................................................
Utrustning........................................................................................
Bidrag till kostnader i samband med lantmäteri- och vägförrättningar m. m................................................................................
Rikets allmänna kartverk:
Förvaltningskostnader....................................................................
Kartarbeten m. m.............................................................................
Fotogrammetrisk uppdragsverksamhet ..................................
Utrustning m. m...............................................................................
Tryckning av kartor m. m.............................................................

5 966 000
85 162 000
1 150 000

1 100 000
17 700 000
6 223 000
5 243 000
1 700 000
3 003 000

127 247 000

J. Fiskeriväsendet
150
152
152
154
155
155
156
157
157
158

Fiskeristyrelsen.................................................................................
Undersökningar inom fiskeriorganisationen..............................
Fiskeriintendenter m. m..................................................................
Befrämjande i allmänhet av fiskerinäringen............................
Statlig garanti för befrämjande av försöksfiske .....................
Befrämjande av fiskefartygs förseende med radiotelefonm.m.
Stödfartyg för sillfisket..................................................................
Isbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen............................................
Restitution av bensinskatt till fiskerinäringen.......................
Ersättning till strandägare för mistad fiskerätt m. m............

4 740 000
1 000
826 000
355 000

20 000
65 000
40 000

20 000
1 010 000
2 500 000

9 577 000

K. Naturvårdsverksamhet
159
159
160
161
163
164
166
167
167
169

Statens naturvårdsverk...................................................................
Statens koncessionsnämnd för miljövård..................................
Bidrag till naturvårdsupplysning, m. m.....................................
Ersättningar vid bildande av naturreservat m. m.................
Kostnader för vård och förvaltning av naturvårdsobjekt ...
Avsättning till fonden för friluftslivets främjande..................
Naturvårdsforskning......................................................................
Bidrag till Institutet för vatten- och luftvårdsforskning
Bidrag till kommunala avloppsreningsverk m. m...................
Bidrag till vatten- och luftvårdande åtgärder inom industrin

*9 750 000
*470 000
650 000
5 000 000
3 700 000
5 500 000
9 500 000
624 000
84 000 000
50 000 000

169 194 000
1 Beräknat belopp
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L. Lappväsendet m. m.
173
174
174
175

Lappväsendet...................................................................................
Rådgivningsverksamhet för rennäringens främjande.............
Kompensation för bensinskatt till rennäringen........................
Åtgärder i samband med ändrade renbetesförhållanden ....

1 592 000
75 000
100 000
—

1 767 000
M. Diverse
176
176
177
177
178
179
180
180
186
187

Arrendenämnder och servitutsnämnder, m. m.........................
Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien..............................
Bidrag vid förlust på grund av naturkatastrof m. m..............
Bidrag till viss ungdomsverksamhet..........................................
Bidrag till vissa internationella organisationer m. m..............
Ersättning för förvaltningen av vissa lånefonder...................
Ersättningar för vissa besiktningar och syneförrättningar ..
Ersättning för av rovdjur dödade tamdjur, m. m....................
Ersättningar till sakkunniga i befordringsärenden, m. m. ..
Reseunderstöd för studier m. m....................................................

30 000
228 000
1 000
500 000
3 007 000
45 000
5 000
700 000
130 000
39 000

Summa för driftbudgeten

4 685 000
931 443 000
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KAPITALBUDGETEN
Statens affärsverksfonder
Sid.

Kr.

Domänverket
188
188
189

Byggnadsarbeten m. m. vid vissa till sambruksföreningar
upplåtna kronoegendomar............................................................
Markförvärv för naturvårdsändamål, m. m...............................
Förvaltningsbyggnad för domänstyrelsen................................

57 000

6 000 000
3 800 000

9 857 000
Statens allmänna fastighetsfond
190

Byggnadsarbeten vid jordbrukets högskolor m. m.

8 100 000

Statens utlåningsfonder
194
194
195
195
196

Fiskerilånefonden.............................................................................
Lånefonden till främjande av beredning och avsättning av
fisk m. m...........................................................................................
Statens fiskredskapslånefond.........................................................
Skogsväglånefonden ......................................................................
Kronctorparnas inventarielånefond............................................

n ooo ooo
1 ooo

1 001 ooo

Fonden för låneunderstöd
196

Lån för anskaffande av sköljordbruk vid lantbrukets yrkes
skolor ..................................................................................................

Fonden för förlag till statsverket
197

Förskott för inköp av inventarier för lantbrukshögskolans
försöksverksamhet...........................................................................

200 000

Diverse kapitalfonder
198

Jordfonden........................................................................................

20 000 000

39 158 000
Totalt för jordbruksdepartementet 970 601 000
Summa för kapitalbudgeten

1

Beräknat belopp
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BILAGA 12 TILL STATSVERKSPROPOSITIONEN 1969

HANDELSDEPARTEMENTET

ÖVERSIKT
Handelsdepartementets verksamhetsområde omfattar — förutom han
delspolitik — bl. a. exportfrämjande åtgärder, pris-, konkurrens- och kon
sumentfrågor, patent- och registreringsväsendet, ekonomiskt försvar samt
idrottens främjande.
Departementets budget föreslås öka med 16,7 milj. kr. till 240,5 milj. kr.
De största reella ökningarna hänför sig till idrottsanslaget, som föreslås
öka med 3 milj. kr., och till oljelagringsanslaget, som bör höjas med 3,7 milj.
kr. för att 1963—1969 års oljelagringsprogram skall kunna slutföras.
Handelspolitiska frågor

Arbetet inom handelsdepartementets verksamhetsfält präglades under det
gångna året av utvecklingen inom den internationella handelspolitiken. Yt
terligare försök gjordes att finna en lösning av de europeiska marknadsproblemen. Verksamheten inom den Europeiska frihandelssammanslutning
en (EFTA) inriktades på att ytterligare utveckla det interna samarbetet.
Omfattande internordiska utredningar påbörjades för att klarlägga möjlig
heterna att utöka det ekonomiska samarbetet i Norden.
Under året publicerades en redogörelse »Sverige och EEC. Romfördraget
ur svensk synvinkel». Redogörelsen avser att åskådliggöra de frågeställ
ningar som på olika områden kommer att aktualiseras vid en förhandling
om anslutning till EEC. Den bygger på utredningar utförda av tjänstemän
från berörda departement och myndigheter inom ramen för den interdepartementala arbetsgrupp som tillsatts för integrationsfrågan.
Den andra sessionen med FN:s konferens för handel och utveckling
(UNCTAD) hölls under februari—mars månad 1968 i New Delhi. En kort
fattad redogörelse för denna session har getts ut under titeln »Handels
departementet informerar om UNCTAD».
Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA)
EFTA-länderna fortsätter sina strävanden att få till stånd förhandlingar
med EEC. Samtidigt pågår diskussioner mellan EEC:s medlemsstater an1 Bihang till riksdagans protokoll 1969. 1 samt. Nr 1. Bil. 12
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gående möjligheterna till interimslösningar, hl. a. handelsarrangemang, i
avvaktan på en utvidgning av EEC. Vid EFTA:s ministermöte i London
den 9 och 10 maj uttryckte ministrarna sin beredvillighet att i en positiv
anda överväga alla konstruktiva förslag från EEC:s sida, under förutsätt
ning att dessa förslag var i överensstämmelse med ländernas internationella
förpliktelser. Vid ministermötet i Wien den 21 och 22 november noterades
med intresse utvecklingen på detta område efter Londonmötet och speciellt
EEC-ministrarnas beslut att undersöka alla aktuella förslag. EFTA-ministrarna uttryckte förhoppningen att de initiativ som tagits inom EEC snart
skulle resultera i gemensamma förslag från EEC:s sida. De instruerade de
permanenta representanterna i Geneve att hålla situationen under noggrann
uppsikt mot bakgrund av utvecklingen inom Gemenskaperna i syfte att
möjliggöra ett samordnat svar på varje förslag från De Sex som kan kom
ma att läggas fram för EFTA-ländernas regeringar antingen var för sig eller
gemensamt.
På grundval av ett nordiskt förslag enades ministrarna vid London-mötet
om ett omfattande nytt arbetsprogram för samarbetet inom EFTA.
I enlighet med arbetsprogrammet undersöks möjligheterna att inom
EFTA införa en konsultationsprocedur om ett medlemsland överväger att
sänka en tull mot tredje land. I samband härmed skall också undersökas
möjligheterna att harmonisera EFTA-ländernas yttre tullar. Vidare utreds
förutsättningarna att reducera eller eliminera de fiskaltullar som finns i
EFTA-länderna. Likaså görs en allmän översyn av ursprungsreglerna och
deras praktiska tillämpning.
Utredningar görs om EFTA-konventionens konkurrensregler (artiklarna
13—16), dvs. reglerna om statliga stödåtgärder, restriktiva affärsmetoder
och etablering samt bestämmelser rörande offentlig upphandling. Utform
ningen av EFTA:s undantagsregler ses också över.
Enligt arbetsprogrammet skall den ekonomiska kommittén utvidga sina
undersökningar av den ekonomiska situationen och politiken i medlems
länderna. Dessa studier skall kunna tjäna som underlag för rekommenda
tioner om den ekonomiska och finansiella politiken. Vidare skall sekreta
riatet analysera verkningarna på EFT A-handeln av tänkbara reformer i
den indirekta beskattningen i medlemsländerna.
Medlemsländerna har fortsatt att sträva mot att avlägsna tekniska hin
der för handeln mellan dem. Vid London-mötet enades de om att verka för
att ömsesidigt godkänna provningsresultat och att avskaffa diskrimineran
de provningsprocedurer.
Handeln med jordbruksvaror och fisk granskades också under förra året.
Vid Wien-mötet förelåg en ansökan från Islands regering om anslutning
till EFTA. Ministrarna välkomnade denna ansökan och uppdrog åt det per
manenta rådet att förbereda och genomföra anslutningsförhandlingarna.
Vidare informerade den brittiska delegationen ministrarna om de åtgärder
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som den brittiska regeringen föreslagit i samband med den finansiella kri
sen. Det permanenta rådet instruerades att ytterligare överväga frågan.
Ministrarna underströk betydelsen av GATT:s verksamhet och enades om
att noggrant överväga vilket bidrag som EFTA-länderna skulle kunna lämna
för en fortsatt avveckling av tullar och andra handelshinder. Hänsyn skulle
härvid tas till utvecklingsländernas intressen.
Kontakten mellan EFTA och Jugoslavien fortsatte inom ramen för den
särskilda gemensamma arbetsgruppen. Bl. a. diskuterades olika former för
ökat industriellt samarbete.
Nordiskt samarbete
Det ekonomiska samarbetet mellan de nordiska länderna har utvecklats
kraftigt under senare år. I de nordiska länderna råder allmän enighet om
betydelsen av att de fördelar som samarbetet medfört bevaras och så långt
möjligt utvecklas vidare. Detta gäller särskilt i ett läge då möjligheterna
att uppnå en lösning av de europeiska marknadsproblemen är begränsade.
Nordisk samverkan är angelägen också med tanke på eventuella förhand
lingar om ett samarbete med EEC.
Mot denna bakgrund konstaterade de nordiska statsministrarna vid möte
i Köpenhamn den 22—23 april att tiden nu var inne att ta ett nytt steg i
det nordiska ekonomiska samarbetet. Statsministrarna beslöt att det skulle
göras undersökningar och utarbetas konkreta förslag om ett utvidgat nor
diskt samarbete att föreläggas regeringarna.
Därvid skall klarläggas möjligheterna att bilda en tullunion, vidare att
samarbeta inom handelspolitiken, jordbruk, fiske, ekonomisk politik, finan
siella frågor, näringsrätt, industri-, energi-, forsknings- och utbildningsfrå
gor samt inom biståndsområdet. Avsikten är att utredningarna skall leda
fram till en plan som ger balans mellan för- och nackdelar för länderna.
En nordisk ämbetsmannakommitté, som fått i uppdrag att genomföra ut
redningarna kommer att lägga fram en preliminär rapport de närmaste da
garna.
FN:s konferens för handel och utveckling (UNCTAD)
Den andra världshandelskonferensen (UNCTAD II) hölls i New Delhi un
der tiden den 1 februari—den 29 mars. Sverige fullföljde tillsammans med
övriga nordiska länder den linje som drivits under förberedelsearbetet inför
konferensen, nämligen att söka nå konkreta resultat i de frågor som är
väsentliga för u-länderna.
De främsta praktiska resultaten av konferensen blev en tidtabell för råvaruförhandlingar och för det vidare arbetet med supplementär finansie
ring samt ett principbeslut att införa ett system med särskilda tullförmå
ner för u-länderna. Enighet nåddes också om vissa riktlinjer för det fort-
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satta finansiella biståndet, bl. a. att 1 %-målet skall baseras på bruttonatio
nalprodukten till marknadspris.
Ett omfattande arbetsprogram hänsköts till UNCTAD :s permanenta or
gan. Möjligheterna till framsteg blir beroende av i vilken utsträckning man
kan utnyttja de fortsatta förhandlingsmöjligheter som konferensen anvi
sade.
Sverige är under år 1969 företrätt såväl i UNCTAD :s styrelse som samt
liga huvudkommittéer.
Andra handelspolitiska frågor
De tullättnader som blev resultatet av de allmänna tullförhandlingarna
inom GATT:s ram, den s. k. Kennedy-ronden, började genomföras under
det gångna året.
Inom GATT fortsätter strävandena att ytterligare frigöra världshandeln.
Särskild uppmärksamhet ägnas handeln med u-länderna, icke-tariffära han
delshinder och handeln med jordbruksvaror.
Sverige har fortfarande bilaterala handelsöverenskommelser, huvudsak
ligen med de östeuropeiska staterna. Under år 1968 fördes åtta förhand
lingar inom ramen för sådana överenskommelser.
Med anledning av den hastiga ansvällningen av importen av vissa textiloch konfektionsvaror har överenskommelser träffats med Jugoslavien och
Hongkong om en temporär begränsning av exporten till Sverige av några av
dessa varuslag. Importen av vissa textil- och konfektionsvaror från Formosa
har därjämte begränsats. Dessutom har en överenskommelse om konsultatio
ner gjorts med Portugal för den händelse importen därifrån av vissa textiloch konfektionsvaror får en omfattning som inte är önskvärd.
Från svensk sida har man i olika sammanhang stött strävandena att sta
bilisera priserna på u-ländernas råvaror. Under år 1968 deltog Sverige i för
handlingar inom Internationella kaffeorganisationen om ett nytt femårigt
kaffeavtal, som Sverige har ratificerat. Därjämte har Sverige aktivt med
verkat i FN :s sockerkonferens vid vilken utarbetats ett sockeravtal. Sverige
har den 19 december 1968 undertecknat detta avtal. Proposition om Sve
riges godkännande av avtalet kommer att avlåtas till 1969 års riksdag.
Exportfrämjande åtgärder

Till information om Sverige i utlandet föreslås för nästa budgetår 2,3
milj. kr. under tredje huvudtiteln och 5 milj. kr. under tionde huvudtiteln.
Intill 500 000 kr. beräknas kunna disponeras av särskilda fondmedel för ex
portfrämjande verksamhet.
Handelssekreterarnas antal har fördubblats sedan budgetåret 1962/63. En
redogörelse för handelssekreterarnas verksamhet lämnas i broschyren »Han
delsdepartementet informerar om handelssekreterare». Goda erfarenheter
har erhållits av den specialiserade service i marknadsföring som handels-
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sekreterarna erbjuder. Nu föreslås att ytterligare en tjänst inrättas avsedd
för verksamhet i Östeuropa.
Sverigehuset i Kungsträdgården i Stockholm blir färdigt under våren 1969
och invigs i maj. I huset inryms kollegiet för Sverige-information i utlandet,
Svenska turisttrafikförbundet, Svenska institutet, utrikesdepartementets in
formationsbyrå och pressrum, Stockholms turisttrafikförbund samt restaurant och butiker.
Pris-, konkurrens- och konsumentfrågor

Förutsättningarna för en effektiv bevakning av pris- och konkurrens
förhållandena förbättrades tidigare under 1960-talet genom förstärkning av
resurserna hos de myndigheter som svarar för denna verksamhet. Genom
den snabba utvecklingen inom varuhandeln aktualiseras delvis nya pro
blem. En del av dessa utreds av butiksetableringsutredningen och bensinhandelsutredningen. En promemoria om varuförsörjning i glesbygd har ut
arbetats av en arbetsgrupp inom handelsdepartementet och remissbehandlats. Frågan om en allmän varudistributionsutredning övervägs.
Konsumentupplysningsfrågorna utreds. I avvaktan på resultatet, som i
väsentliga delar väntas föreligga under år 1969, tillgodoses önskemål om
förbättrade resurser på detta område endast i begränsad utsträckning.
Det internationella samarbetet i konkurrens- och konsumentfrågor har
vidgats under senare år. Vissa konsumentfrågor har tagits upp i Europa
rådet, där de f. n. bearbetas av två arbetsgrupper i vilka Sverige och övriga
nordiska länder är representerade. Även inom OECD har fråga väckts om
att börja viss verksamhet på konsumentområdet.
För budgetåret 1969/70 föreslås en höjning av anslagen till de pris- och
konkurrensövervakande myndigheterna med tillsammans drygt 2 milj. kr.
Beloppet motsvaras till större delen av löne- och prisstegringar samt lönekostnadspålägg och beräknade lokalhyror. Anslagen till statens institut för
konsumentfrågor höjs med 1,1 milj. kr., vilket bl. a. innebär att ytterligare
ca 70 000 kr. kan disponeras för expertis och tillfällig arbetskraft. Anslaget
till konsumentvaruforskning och konsumentupplysning höjs med 644 000
kr. och bidraget till Varudeklarationsnämnden med 100 000 kr.
Ekonomiskt försvar

Med hänsyn till vårt lands allt större beroende av importerade bränslen
godkände 1962 års höstriksdag (prop. 1962: 194, BeU 68, 3LU 45, rskr 418
och 420) riktlinjer för att öka beredskapslagringen av olja under återsto
den av 1960-talet. Den genomsnittliga årskostnaden för att genomföra pro
grammet beräknades i 1961 års priser till 112 milj. kr. Finansieringen sker
dels indirekt genom prissättningen på olja dels genom statliga rånte- och
amorteringsfria lån. För huvudsakligen sådana lån, vilka är indexreglerade,
föreslås att 67 milj. kr. anvisas på nästa budgetårs kapitalbudget. — Frå
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gan om den fortsatta beredskapslagringen av olja efter utgången av år
1969 utreds f. n. av särskilda sakkunniga. Förslag kommer att underställas
1969 års riksdag.
Överstyrelsens för ekonomisk försvarsberedskap lagerinköp för beredskapsändamål finansieras med en rörlig kredit i riksgäldskontoret. Enligt
beslut av 1963 års riksdag får krediten disponeras intill ett belopp av 740
milj. kr. Kungl. Maj :t har hittills ställt sammanlagt 688,6 milj. kr. av kre
diten till överstyrelsens förfogande. För räntekostnader för medel som ta
gits i anspråk liksom kostnader för hantering av lagren föreslås att 49,8
milj. kr. anvisas på nästa budgetårs driftbudget. — Inom överstyrelsen på
går arbetet med en ny lagringsplan, som beräknas kunna läggas fram un
der år 1969.
Övriga anslagsändamål

Inom patent- och registreringsverket pågår ett omfattande rationalise
rings- och utvecklingsarbete, främst beträffande patent- och bolagsärenden.
För verket föreslås en anslagshöjning med 1,6 milj. kr., bortsett från me
del till lönekostnadspålägg och lokalhyror för den befintliga organisationen.
För idrottsanslaget beräknas en höjning med 3 milj. kr. till 33,4 milj. kr.
Frågan om statens stöd till idrotten behandlas f. n. av idrottsutredningen,
som beräknas slutföra sitt arbete under våren 1969.
Sammanfattning

Förändringarna inom handelsdepartementets verksamhetsområde i för
hållande till riksstaten för budgetåret 1968/69 framgår av följande sam
manställning. Beloppen anges i milj. kr.
Anvisat
1968/69

Förslag
1969/70

Föränd
ring

+ 2,7
+ 1,2
+ 4,0
+ 6,6

DRIFTBUDGETEN

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Handelsdepartementet m. m...................................
Utrikeshandel m. m..................................................
Pris-, konkurrens- och konsumentfrågor...........
Patent- och registreringsväsendet.........................
Ekonomiskt försvar ................................................
Diverse ......................................................................

8,1

10,8

16,4
16,8
23,3
56,1
35,6

17,6

Summa för driftbudgeten

156,3

II. Statens allmänna fastighetsfond.....................
V. Fonden för låneunderstöd..................................
VIII. Diverse kapitalfonder .......................................

1,4
63,3
2,8

67,0
0,9

Summa för kapitalbudgeten

67,5

67,9

223,8

240,5

20,8

29,9
55,9
37,6
172,6

—

0,2

+

2,0

+ 16,3

KAPITALBUDGETEN

Totalt för handelsdepartementet

..............................

0,0

—

1,4
+ 3,7
— 1,9
+ 0,4
+ 16,7
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Utdrag av protokollet över handelsärenden, hållet inför Hans
Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den
3 januari 1969.
Närvarande:
Statsministern Erlander, ministern för utrikes ärendena Nilsson, statsråden
Sträng, Andersson, Länge, Kling, Johansson, Holmqvist, Aspling,
Palme, Lundkvist, Gustafsson, Geijer, Myrdal, Odhnoff, Wickman,
Moberg.

Chefen för handelsdepartementet, statsrådet Lange, anmäler de frågor
som gäller utgifterna för budgetåret 1969/70 inom handelsdepartementets
verksamhetsområde och anför.

DRIFTBUDGETEN
Tionde huvudtiteln
A. Handelsdepartementet m. m.
A 1. Handelsdepartementet: Förvaltningskostnader
1967/68 Utgift......................................... ’2 830 876
1968/69 Anslag ....................................... *3 033 000
1969/70 Förslag....................................... 3 930 000
1

Anslagen Handelsdepartementet: Avlöningar och Handelsdepartementet: Omkostnader
1968/69

Personal
Handläggande personal.......................................................
Övrig personal.......................................................................

Beräknad
ändring
1969/70

27
29
56

—

Anslag
Avlöning till departementschefen
Lönekostnadspålägg......................

100 000

+
+

4 000
24 000
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1968/69

Avlöningar till tjänsteman.................................................
Lönekostnadspålägg............................................................
Ersättning till expertis.......................................................
Lönekostnadspålägg............................................................
Sjukvård m. m........................................................................
Ersättningar för resor inom och utom riket.................
Expenser ...............................................................................
Publikationstryck.................................................................

2 411 000

331 000

Beräknad
ändring
1969/70

+ 104 000
_l 578 000
+
81000
88 000

7 000
49 000

+

98 000

+

37 000

3 033 000

1000
__
17000
__

+ 897 000

Kungl. Maj :t har med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1965: 65
s. 19, SU 105, rskr 295) beslutat inrätta en tjänst som kansliråd i Cr 1 i
handelsdepartementet. Tjänsten har inrättats för ledningen av en arbets
enhet för beredning av u-landsfrågor och bilaterala handelsfrågor. En tjänst
som kansliråd i Cr 1 med placering på enheten för utrikeshandel har sam
tidigt gått ut ur organisationen (prop. 1968: 1 bil. 12 s. 9).
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att till Handelsdepartementet: Förvaltningskostnader för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 3 930 000 kr.
A 2. Handelsdepartementet: Krigsmaterielinspektionen
1967/68 Utgift..............................................
1968/69 Anslag ...........................................
1969/70 Förslag .........................................

87 267
95 000
153 000

Krigsmaterielinspektionen utövar kontroll över tillverkningen av krigsma
teriel och handlägger ärenden rörande tillstånd till export av sådan mateteriel. Inspektionen utgörs av krigsmaterielinspektören och två biträden, vil
ka redovisas under handelsdepartementets personal.
1968/69

Beräknad
ändring
1969/70

Anslag
Arvode till krigsmaterielinspektören......................................
Lönekostnadspålägg............................................................
Vikarie för krigsmaterielinspektören...............................
Biträdespersonal..........................................................................
Lönekostnadspålägg............................................................
Sjukvård.................................................................................
Reseersättningar...................................................................

36000 + 24 000
+ 14 000
2 000
+
500
48000 + 4 500
+12 000
1 000
_
3 ooo
__
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1968/69

Expenser:
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande lokaler..........
b) övriga expenser..............................................................

9

Beräknad
ändring
1969/70

5 000

+ 3 000
—

95 000

+ 58 000

Löne- och prisomräkning m. m. 58 000 kr., varav för lönekostnadspålägg
och lokalhyror 29 500 kr.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Handelsdepartementet: Krigsmaterielinspektionen
för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 153 000
kr.
A 3. Kollegiet för Sverige-information i utlandet
1967/68 Utgift .........................................
1968/69 Anslag .......................................
1969/70 Förslag .....................................
1

*525 439
*702 000
1 358 000

Anslag Handelsdepartementet: Administrationskostnader för utlandsinformationen

Kollegiet för Sverige-information i utlandet är ett samordningsorgan med
uppgift att behandla frågor om samordning av planering och utförande av
information om Sverige i utlandet. Ordföranden i kollegiet är även veder
börande departementschefers rådgivare i frågor om Sverige-information i
utlandet. För rådgivaren är en tjänst inrättad med medel från detta anslag.
Ordinarie ledamöter i kollegiet är huvudmannen för exportfrämjande åtgär
der i handelsdepartementet, chefen för utrikesdepartementets informations
byrå, verkställande direktörerna i Svenska institutet, Svenska turisttrafikförbundet, Sveriges allmänna exportförening och chefen för Sveriges radios
utlandsprogram. Adjungerade ledamöter är huvudmannen för kulturfrågor
i utbildningsdepartementet, chefen för utrikesdepartementets pressbyrå och
chefen för Svensk-internationella pressbyrån. Till kollegiet är knutet ett sek
retariat, som leds av ordföranden.
1968/69

Beräknad ändring
1969/70
Kollegiet Dep.chefen

Personal
Handläggande personal
Övrig personal.............

7
6
13

+

1
—

+

1
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1968/69

Beräknad ändring
1969/70
Knllegiet

Dep.cliefen

Anslag
Avlöningar till tjänstemän.......................
Arvoden ....................................................
Lönekostnadspålägg
a) beräknat belopp för befintlig orga
nisation ...................................................
b) beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ....................................................
Sjukvård m. m..............................................
Reseersättningar (inrikes resor)...............
Expenser
a) beräknade lokalhyror..........................
b) bränsle, lyse...........................................
c) övriga expenser......................................

547 000

Summa

—

+ 56 000 + 48 000
—
+ 60 000

+ 130 000 + 137 000
+
2 000

8 000
—

—

—

+

—

153 000

+ 464 000 + 464 000
+ 31000 + 7 000
+ 35 000
—

702 000

+ 786 000 + 656 000

2 000

—

Kollegiet för Sverige-information i utlandet
1. Löne- och prisomräkning m. m. 610 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 594 000 kr.
2. En ingenjör i A 20 (42 000 kr.) som skall ha hand om tekniskt kom
plicerad utrustning behövs i Sverigehuset.
Sverigehuset
Hösten 1966 började arbetena på det s. k. Sverigehuset i Kungsträdgården.
Huset är nu inflyttningsklart vad beträffar kontorsutrymmen medan vissa
för allmänheten avsedda jämte för hyresgästerna gemensamma utrymmen
görs färdiga under våren 1969. Invigningen planeras till maj 1969. Hyres
gäster blir kollegiet för Sverige-information i utlandet, Svenska turisttrafikförbundet, Svenska institutet för kulturellt utbyte med utlandet, utrikesdcpartemenetet för sin informationsbyrå och sitt pressrum samt Stockholms
turisttrafikförbund. Utöver dessa organs kontorslokaler kommer i huset att
finnas ett antal gemensamma lokaler såsom film- och konferensrum med
simultantolkanläggning, större sammanträdes- och mottagningsrum, utställningshallar, bibliotek och turistreception. Som hyresgäst för hela bottenpla
net har byggnadsstyrelsen antagit ett restaurangföretag som där kommer att
svara för restauration och försäljning. Byggnadskostnaderna för huset blir
ca 12 milj. kr. och inredningskostnaderna 1,4 milj. kr.
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Departementschefen
Turisttrafikförbundet och Svenska institutet har länge haft lokalproblem.
Sverigehuset i Kungsträdgården är emellertid nu i stort sett färdigt och er
bjuder en god arbetsmiljö och möjligheter till samordning informationsorganen emellan. Arbetet för kollegiet för Sverige-information som samordnan
de organ underlättas avsevärt. Samtidigt med en förbättrad arbetsmiljö för
informationsorganen borde åtskilliga möjligheter till rationaliseringar fin
nas. Kollegiets behov av en ingenjör stjänst och expensmedelshöjning för ge
mensam städning bör tillgodoses från hyresgästernas driftmedel. Om så er
fordras bör kollegiet avge förslag till Kungl. Maj :t om samordnande åtgärder
i Sverigehuset.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 1 358 000
kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Kollegiet för Sverige-information i utlandet för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 1 358 000 kr.

A 4. Handelssekreterare
1967/68 Utgift .........................................
1968/69 Anslag .......................................
1969/70 Förslag.......................................

3 390 297
3 722 000
4 412 000

Handelssekreterarnas främsta uppgift är att stödja den svenska exporten
genom specialiserad kommersiell service särskilt i fråga om marknadsfö
ring. Handelssekreterarna rekryteras från svenska företag med exportin
riktning för tre eller fyra års tjänstgöring på marknader, där en ökning av
den exportfrämjande verksamheten bedöms lämplig.
Tretton handelssekreterare är f. n. utsända. Av dessa arbetar tolv på
utomeuropeiska marknader, nämligen två i Canada (Toronto och Vancou
ver), fyra i Amerikas förenta stater (New York, Detroit, Chicago och Los
Angeles), en för att bevaka utvecklingsprojekt i Norra Latinamerika (Mexi
co City), en i Främre Orienten (Beirut), en i Malaysia (Kuala Lumpur),
en i Japan (Tokyo), en i Östafrika (Nairobi) och en i Australien (Mel
bourne). En handelssekreterare arbetar i EFTA-länderna, företrädesvis
Schweiz (Ziirich). Medel har också beviljats för ytterligare en handelssekreterartjänst. Verksamhetsfältet för denna avses bli i Östeuropa.
Utgifterna för handelssekreterarnas verksamhet var under budgetåret
1967/68 ca 3,3 milj. kr. För innevarande budgetår har anvisats 3 722 000
kr. För att upprätthålla oförändrad aktivitet under nästa budgetår behövs
en ökning av anslaget med 390 000 kr.
Sveriges allmänna exportförening har tidigare framfört önskemål om två
nya handelssekreterare, en i Amerikas förenta stater (Atlanta) och en i Fjär
ran östern (Bangkok). De sydöstra delarna av Förenta staterna, framför
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allt delstaterna Georgia, Nord- och Sydcarolina, Florida och Alabama, är ett
marknadsområde som på senare år utvecklats snabbt och kan väntas fort
sätta att expandera. Föreningen anser det önskvärt att en handelssekrete
rare i Fjärran östern bevakar de av internationella och nationella organ fi
nansierade utvecklingsprojekten i detta område.
Departementschefen
Jag beräknar medel för en ny handelssekreterartjänst. Organisationen kan
härigenom byggas ut i Östeuropa. Kostnaden blir 300 000 kr.
För kostnadsfördyringar beräknar jag en höjning med 390 000 kr. An
slaget bör därför tas upp med 4 412 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Handelssekreterare för budgetåret 1969/70 an
visa ett förslagsanslag av 4 412 000 kr.

A 5. Kommittéer m. m.
1967/68 Utgift..............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag ..........

565 052
450 000
850 000

Reservation............

427 095

Kommittéverksamheten har intensifierats och kommer under innevaran
de budgetår att kosta väsentligt mer än som kunde förutses vid anmälan av
detta anslag i prop. 1968: 1 (bil. 12 s. 13). Jag beräknar det ytterligare me
delsbehovet till 550 000 kr. och ämnar senare i dag förorda att detta belopp
anvisas på tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1968/69.
För nästa budgetår beräknar jag en viss nedgång i utgifterna och anslaget
bör föras upp med 850 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riks
dagen
att till Kommittéer m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa
ett reservationsanslag av 850 000 kr.

A 6. Extra utgifter
1967/68 Utgift..............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag ..........

70 992
100 000
75 000

Reservation............

104 429

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 75 000 kr. Jag hemställer,
att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Extra utgifter för budgetåret 1969/70 anvisa ett
reservationsanslag av 75 000 kr.
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B. Utrikeshandel m. m.
B 1. Kommerskollegium
1967/68 Utgift .......................................... >6 305 807
1968/69 Anslag......................................... >6 505 000
1969/70 Förslag ..................................... 8 475 000
1

Anslagen Kommerskollegium: Avlöningar och Kommerskollegium: Omkostnader

Kommerskollegium är central myndighet för inrikes- och utrikeshandeln,
industri och bergshantering samt hantverk och slöjd. Verket är också chefs
myndighet för bergsstaten, sprängämnesinspektionen och elektriska inspek
tionen.
Kollegiet är under generaldirektören organiserat på en utrikes- och utred
ningsavdelning samt fyra byråer, nämligen bergsbyrån, elektriska byrån, in
dustribyrån och allmänna byrån. Utrikes- och utredningsavdelningen utre
der och behandlar frågor på framför allt utrikeshandelns och handelspoli
tikens områden. Bergsbyrån handlägger frågor rörande gruv- och järnhan
teringen, allmänna energi- och bränslefrågor samt frågor rörande utnyttjan
de av naturtillgångar på kontinentalsockeln, elektriska byrån ärenden an
gående koncessioner, säkerhetsföreskrifter och tillsyn inom det elektriska
området, installatörsbehörighet, statsbidrag och lån för upprustning av elek
triska starkströmsanläggningar m. m. och industribyrån frågor, som berör
annan industri än gruv- och järnhanteringen, tillsatser till livsmedel, låne
garantiärenden, frågor om hantverk och slöjd samt ärenden som rör sprängämnesinspektionens verksamhet. Till allmänna byråns uppgifter hör främst
remissärenden om inrikeshandel och näringar, kollegiets och lokalstaternas
administration samt allmänt samordnande verksamhet i juridiskt och admi
nistrativt hänseende.
En sakkunnig har nyligen tillkallats med uppdrag att överväga kommerskollegiets arbetsuppgifter och organisation.
1968/69

Beräknad ändring 1969/70
KommersDep.chefen
kollegium

Personal
Handläggande personal
Övrig personal.............

83
66

149

+3
+3

+6
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1968/69

Beräknad ändring 1969/70
KommersDep.cliefen
kollegium

Avlöningar till tjänstemän.......................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig orga
nisation ...................................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ....................................................
Arvoden och särskilda ersättningar ....
Ersättning till expertis..............................
Sjukvård m. m..............................................
Reseersättningar.........................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler.....................................................
b) Beräknad ändring av lokalhyror till
budgetåret 1969/70 ..............................
c) Bränsle, lyse, vatten............................
d) Övriga expenser....................................

679 000

+

Därav engångsutgifter ............................

(65000)
1 000

Anslag

Publikationstryck.......................................
Vissa kostnader för statens gruvegendom

835 000 +

265 000

+ 1 425 000 + 1 425 000

23 000
250 000

+
/■

—

—

+

3 000

20 000

50 000

_

120 000
2 000

65 000
6 506 000

—

+

10 000 +

4 000

+

110 000 +

110 000

—

30 000
388 000

100 000

—

+

124 000 +

65 000

+

(73 000)
2 000 +

(49 000)
1 000

__

__

+ 2 631 000 + 1 970 000

Särskilda uppbördsmedel
Försälj ningsmedel för publikationer
Nettoutgift

1 000
6 505 000

—

—

+ 2 631 000 + 1 970 000

Kommerskollegium
1. Löne- och prisomräkning m. m. 1 821 000 kr., varav för lönekostnads
pålägg och lokalhyror 1 535 000 kr.
2. Den ökade arbetsbelastningen på utrikes- och utredningsavdelningen
har under budgetåret 1967/68 gjort det nödvändigt att nyanställa två tjäns
temän för utredningsarbete samt två biträden. Fasta tjänster bör nu inrät
tas för detta ändamål, nämligen en som avdelningsdirektör, en som byrådi
rektör, förste byråsekreterare eller byråsekreterare i högst Ae 30 samt två
tjänster som kontorsskrivare (-)- 228 000 kr.).
3. För att göra det möjligt för verket att i konkurrens med näringslivet
och andra arbetsgivare hålla kvar utredningspersonal och med hänsyn till
de kvalificerade uppgifter som åläggs denna personal bör nuvarande befatt
ningar som byrådirektör, förste byråsekreterare eller byråsekreterare i högst

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 12: Handelsdepartementet

15

Ae 28, och som förste byråsekreterare och byråsekreterare i högst Ae 24
höjas till tjänster i högst Ae 30 ( + 320 000 kr.).
4. Enligt beslut av riksdagen (prop. 1967:106) skall kommerskollegium
svara för de administrativa uppgifter som är förknippade med lagstiftningen
om ställande av säkerhet vid sällskapsresa till utlandet. För dessa uppgifter
behövs en byrådirektör och en assistent (+ 114 000 kr.).
5. De kostnader verket hittills fått vidkännas för att övervaka avbetalningshandeln med bilar har på grund av vissa vakanser kunnat täckas ge
nom medel från anslagsposten Avlöningar till tjänstemän. Särskilda medel
bör emellertid nu anvisas för detta ändamål (+ 50 000 kr.).
6. Från och med budgetåret 1968/69 (prop. 1968: 1 bil. 9 s. 92 f) skall
till kollegium knytas en hemslöjdsnämnd bestående av 5 ledamöter utsedda
av Kungl. Maj :t. Detta budgetår kommer kostnaderna för arvoden till leda
möterna och ledamöternas resor att täckas från anslaget Befrämjande av
hemslöjden. För nästa budgetår bör ledamöternas arvoden utgå från an
slagsposten Arvoden och särskilda ersättningar bestämda av Kungl. Maj :t
och resekostnaderna täckas från kollegiets reseanslag (+ 2 000 resp. +
6 000 kr.).
7. ökad verksamhet motiverar att delposten övriga expenser räknas upp
med 16 000 kr. och anslagsposten Publikationstryck med 1 000 kr.
För nyanskaffning samt upprustning av möbler och inventarier krävs en
ökning av engångsanslag med 73 000 kr. från 65 000 kr. till 138 000 kr.
Departementschefen
Jag beräknar att kollegiet behöver viss tillfällig personalförstärkning. Ex
pertisposten bör därför räknas upp med 100 000 kr.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Kommerskollegium för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 8 475 000 kr.

B 2. Sprängämnesinspektionen
1967/68 Utgift................................................ >709859
1968/69 Anslag ............................................ >732000
1969/70 Förslag.............................................. 999000
> Anslagen Sprängämnesinspektionen: Avlöningar och Sprängämnesinspektionen: Omkost
nader

Sprängämnesinspektionen är statligt tillsynsorgan för ärenden om ex
plosiva och brandfarliga varor och därmed sammanhängande frågor. Kom
merskollegium är chefsmyndighet för inspektionen. I fråga om handlägg
ningen av arbetarskyddsärendena är inspektionen underställd arbetarskydds-
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styrelsen och sprängämnesinspektören är specialinspektör inom yrkesin
spektionen.
Inspektionen är organiserad på två civila avdelningar och en militär av
delning. Den ena civila avdelningen handlägger ärenden rörande explosiva
varor och brandfarliga gaser, den andra ärenden rörande brandfarliga väts
kor. Dessutom finns ett för avdelningarna gemensamt kansli med skriv
central och expedition.
1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Kommers
Dep.chefen
kollegium

Tjänster
Handläggande personal.............................
övrig personal.....................................

11

__

4

—

—

15

—

—

644 000

+ 25 000

+ 25 000

+ 154 000

+ 154 000

Anslag
Avlöningar till tjänstemän.......................
Lönekostnadspålägg
a) beräknat belopp för befintlig organisation.........................................
b) beräknad ändring till budgetåret
1969/70 .........................................
Arvoden och särskilda ersättningar.........
Sjukvård m. m............................................
Ersättning för resor inom och utom riket
Expenser
a) beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler...........................................
b) beräknad ändring av lokalhyror till
budgetåret 1969/70 ..............................
Övriga expenser..........................................
Därav en gångsutgifter.............................

__
—

+

.
__

2 000

2 000

__

58 500

+ 22 000

+

+ 75 000

+ 75 000

—

__

27 500

+

13 000

+

10 000

—

(7 000)

3 000
—

732 000

+ 291 000

+ 267 000

Kollegiets motivering
1. Löne- och prisomräkning m. m. 260 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 229 000 kr.
2. Efter samråd med arbetarskyddsstyrelsen föreslår kollegium att kost
naderna för sprängämnesinspektionens förtroenderåd, som för närvarande
bestrids av arbetarskyddsstyrelsen, förs över till sprängämnesinspektionens
anslag. För arvoden bör tas upp ett belopp av 2 000 kr. under en ny post
Arvoden och särskilda ersättningar.
3. För förtroenderådets resor bör anslagsposten Ersättningar för resor
inom och utom riket räknas upp med 4 000 kr. Posten bör därjämte höjas
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med 13 000 kr. — utöver föreslagen prisomräkning med 5 000 kr. — för att
ge utrymme för utökad inspektionsverksamhet och möjlighet att deltaga i
internationellt samarbete bl. a. inom plastindustrins område (+ 17 000 kr.,
varav ca 2 000 kr. för utrikesresor).
4. För upprustning av inspektionens laboratorium, anskaffning av möbler
samt för att bestrida kostnader för vidareutbildning av inspektionens per
sonal bör anslagsposten Expenser höjas med 12 000 kr.
Departementschefen
Chefen för socialdepartementet har vid beräkningen av anslaget till yrkes
inspektionen (prop. 1969: 1 bil. 7 p. L 2) räknat medel för arvoden och er
sättningar till sprängämnesinspektionens förtroenderåd. Med hänvisning till
sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Sprängämnesinspektionen för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 999 000 kr.

B 3. Främjande av utrikeshandeln m. m.
1967/68 Utgift ..........
1968/69 Anslag ___
1969/70 Förslag ___

5 905 911
7 262 000
7 540 000

Reservation...........

967 684

Från anslaget bestrids under innevarande budgetår statens bidrag till
kommersiell information i utlandet, småindustrins exportråd och småin
dustrins exportbyrå, utrikeshandelsstipendier, svenska handelskamrar i ut
landet och praktikantverksamhet vid dessa handelskamrar samt övriga ex
portfrämjande åtgärder.
Kommersiell information

Kollegiet för Sverige-information i utlandet hemställer, att anslaget höjs
med 4 350 000 kr. till 9 250 000 kr.
För informationsverksamheten under innevarande budgetår står till kol
legiets förfogande dels ett belopp om 6,7 milj. kr., av vilket belopp 1,8 milj.
kr. anvisats från anslag under tredje huvudtiteln och 4,9 milj. kr. från an
slag under tionde huvudtiteln, dels reservationsmedel från tidigare budgetår
om ca 1,2 milj. kr. eller sammanlagt 7,9 milj. kr.
Under innevarande budgetår har 1 milj. kr. satts av för Sveriges del i det
nordiska deltagandet i världsutställningen i Osaka år 1970. Den totala kost
naden, vilken kommer att fördelas på två budgetår, blir för Sverige omkring
2,5 milj. kr.
Utformningen av den gemensamma nordiska utställningen i Osaka under
temat »Miljövård och industrialisering» har varit föremål för en nordisk
tävling mellan åtta inbjudna utställningsarkitekter.
2
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En fortsatt koncentration av aktiviteterna kännetecknar kollegiets verk
samhet såväl när det gäller antal projekt och marknader som när det gäl
ler fördelningen av de medel som i övrigt står till kollegiets förfogande under
innevarande budgetår.
För att överhuvudtaget ge möjlighet till substantiella kommersiella in
satser har huvuddelen av verksamheten koncentrerats till sju länder eller
områden: Nordamerika, Japan, Storbritannien, Frankrike, Förbundsrepubli
ken Tyskland, Italien och Östeuropa. Även på turistinformationssidan fort
sätter rationaliseringen av verksamheten och en hård prioritering av mark
nader i direkt samverkan med turistnäringen. Denna direkta samverkan
med företagen kännetecknar även den rent exportfrämjande verksamheten.
Nya marknads- och attitydundersökningar har som förberedelser till exportstödjande aktionsprogram genomförts i bl. a. Förbundsrepubliken Tysk
land, Storbritannien och Japan.
Som exempel på samverkan vid export kan nämnas en gemensam försäljningsdrive i New York av svenska konfektionsföretag. Ett annat exempel
på sådan samverkan är ett omfattande marknadsföringsprojekt för materialhanteringsutrustning, som inletts på den nordamerikanska marknaden.
I Östeuropa har genomförts ett omfattande exportstödjande informations
program omfattande bl. a. delegationsresor, inbjudningar av journalister
och mässdeltagande. Inom ramen för detta program ägde hösten 1968 en stor
svensk industriutställning rum i Bukarest. Denna utställning är den största
samlade svenska industrimanifestation som någonsin genomförts. Förbere
delsearbetet för en vidgad informationsaktivitet i Sydtyskland 1969—70 har
fortskridit i nära samarbete med de svenska dotterbolagen i Förbundsre
publiken Tyskland.
Den treårsplanering, om vilken riksdagen uttalat önskemål, är emellertid
alltjämt svår att genomföra så länge mindre än 7 milj. kr. i operativa me
del står till förfogande för en världsomspännande verksamhet, som skall
bana väg för och stödja en export av storleksordningen 25 miljarder och
samtidigt skall tjäna som ett verktyg för Sverige i ett internationellt poli
tiskt och kulturellt samarbete.
Småindustrins exportråd och småindustrins exportbyrå

Exportrådet har för budgetåret 1968/69 erhållit 431 000 kr.
Småindustrins exportråd har för budgetåret 1969/70 beräknat utgifterna
för rådets och byråns verksamhet till 551 000 kr., dvs. en ökning med 120 000
kr. I beloppet ingår lönekostnader på ca 50 000 kr. för att utöka byråns per
sonal med en handläggare av marknadsundersökningsfrågor jämte omkost
nader i anledning härav, samt i övrigt utgiftsökningar av automatisk natur
— främst höjda hyreskostnader med 39 000 kr. i samband med inflyttning
i nya lokaler — och stegrade kostnader för byråns ökade verksamhet.
Kommerskollegium tillstyrker rådets förslag om anslagsökning.
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Utrikeshandels» tipendier

Kommerskollegium anför att under innevarande budgetår utrikeshandelsstipendier kommer att delas ut med sammanlagt 325 000 kr. att användas
på följande sätt. Tio praktikanter skall tjänstgöra hos handelssekreterarna
i Los Angeles (2), Chigaco (2), Detroit, Toronto, Vancouver, Kuala Lumpur,
Nairobi och Beirut. För stipendier enligt kungörelsen den 14 oktober 1949
(nr 528) om statens utrikeshandelsstipendier disponeras 50 000 kr. För bud
getåret 1969/70 bör samma belopp beräknas för detta ändamål.
För budgetåret 1969/70 förordar kollegiet att medlen ökas med 205 000
kr. till 530 000 kr. för att täcka utgifter för att höja praktikantstipendierna
och inrätta sex nya stipendier hos handelssekreterarna i Mexico, Tokyo, Mel
bourne, Toronto, Vancouver och Nairobi.
Svenska handelskainrar i utlandet

För innevarande budgetår har de svenska handelskamrarna i utlandet be
viljats statsbidrag enligt de grunder för vilka redogörelse lämnats i statsverkspropositionerna åren 1964 och 1965 (prop. 1964: 1 bil. 12 s. 40 och prop.
1965: 1 bil. 12 s. 52). Statsbidraget utgörs dels av ett allmänt bidrag mot
svarande 50 % av handelskamrarnas intäkter från medlemsavgifter och dels
bidrag till lönerna för handelskamrarnas chefer med belopp som varierar
mellan 40 000 och 48 000 kr. Hälften av det allmänna bidraget betalas ut
direkt till handelskamrarna och hälften till en handelskamrarnas fond. To
talt har för detta budgetår anvisats 1 216 000 kr. att fördelas mellan handels
kamrarna i London, New York, Paris, Diisseldorf, Madrid, Wien, Briissel,
Haag, Buenos Aires, Sao Paolo och handelskamrarnas fond.
Svenska utlandshandelskamrarnas förening hemställer om bidrag till
handelskamrarna med sammanlagt 1 287 000 kr., vilket innebär en ökning
med 70 000 kr. i förhållande till innevarande budgetår. Av denna ökning
hänför sig 61 000 kr. till höjda chefslönebidrag och resten till allmänna bi
drag och höjda ATP-avgifter.
Kommerskollegium tillstyrker utlandshandelskamrarnas förenings hem
ställan om höjt bidrag.
Svenska utlandshandelskamrarnas förening anhåller i särskild skrivelse
att Kungl. Maj:t skapar ömsesidiga möjligheter för staten och var och en av
utlandshandelskamrarna att förhandla om kamrarnas finansiering och
verksamhetsform. I det sammanhanget borde möjlighet även öppnas att ba
sera statsbidraget på inkomster av utförda tjänster.
Remissyttranden över förslaget har avgivits av kommerskollegium,
som överlämnar yttrande från Stockholms handelskammare, kollegiet för
Sverige-information i utlandet, Sveriges allmänna exportförening, Sveriges
grossistförbund, Sveriges industriförbund och samtliga berörda utlandshankamrar.
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Kommerskollegium anser att samtliga de frågor som rör statens med
verkan i den kommersiella utlandsrepresentationen bör utredas. Kollegiet för
Sverige-information i utlandet anför att handelskamrarna som kommersiell
representation har en tungrodd organisation och dras med en finansiering
som förbrukar arbetskapacitet. Allt fler länder lägger tyngdpunkten i den
exportfrämjande verksamheten utomlands på helstatliga organ. Grossistför
bundet anser att en utredning bör göras om bl. a. handelskamrarna och de
ras framtid.
Praktikantverksamhet vid de svenska handelskamrarna i utlandet

Till praktikantverksamheten har Kungl. Maj :t för budgetåret 1968/69 av
detta anslag anvisat 300 000 kr.
Svenska utlandshandelskamrarnas förening hemställer för nästa budgetår
om en ökning med 150 000 kr. till 450 000 kr. för att kunna täcka stegrade
levnadskostnader m. m. och kostnader för en ökning av antalet praktikant
platser från 24 till 29.
Kommerskollegium tillstyrker föreningens förslag om utökat antal prak
tikanter. Kollegium tillstyrker även att beloppet räknas upp med hänsyn till
ökningen av levnadskostnaderna.
Övriga exportfrämjande åtgärder

Till Övriga exportfrämjande åtgärder har Kungl. Maj :t för innevarande
budgetår anvisat 90 000 kr.
Sveriges allmänna exportförening föreslår att ett särskilt anslag om 1,5
milj. kr. för »grundläggande exportfrämjande verksamhet» inrättas under
tionde huvudtiteln.
Kommerskollegium föreslår att den nuvarande anslagsposten förs upp
med oförändrat belopp. Om exportföreningens framställning bifalls, torde
medelsanvisningen under denna delpost få prövas om. Med anledning av
Exportföreningens framställning anför kollegiet att ett ställningstagande
till förslaget enligt kollegiets mening bör föregås av en ingående undersök
ning av hithörande frågor. Kollegiet förordar därför att en särskild utred
ning får i uppdrag att undersöka hithörande spörsmål samt lägga fram för
slag i ämnet.
D e partementschefen
Till kommersiell information i utlandet har från detta anslag för vart och
ett av de närmaste föregående tre budgetåren anvisats 3,9 milj. kr. I fjol
höjdes beloppet till 4,9 milj. kr. dvs. med drygt 25 %. Dessa medel jämte
dem som beräknas under tredje huvudtitelns anslagspost Särskilda medel för
samordnad informationsverksamhet disponeras av kollegiet för Sverige-in
formation i utlandet för regionala aktioner och punktinsatser. Valet av in
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formationsprogram och mottagare bestäms i avgörande grad av handelspoli
tiska och kommersiella syften.
Medlen är liksom hittills också avsedda för åtgärder som stöder företagens
exportansträngningar på kort sikt och på ett konkret sälj främjande sätt.
Exempel på sådana åtgärder är den försäljningsaktion för svensk konfektion
som gjordes i New York och den svenska industriutställningen i Bukarest i
höstas. Dylik verksamhet bedrivs ofta inom ramen för exportsamverkan mel
lan grupper av företag och i nära anslutning till marknadsföringsåtgärder
för vilka annat statligt stöd givits av särskilda fondmedel.
För att möta prishöjningar beräknar jag för kommersiell information en
höjning med 100 000 kr. till 5 milj. kr.
För småindustrins exportråd och småindustrins exportbyrå beräknar jag
en ökning med 64 000 kr.
Till utrikeshandelsstipendier bör beräknas ytterligare 100 000 kr. för sti
pendier till praktikanter hos handelssekreterarna.
Bidragen till de svenska handelskamrarna i utlandet bör för nästa bud
getår räknas upp med 14 000 kr. för allmänt statsbidrag till kamrarna på
grund av medlemsavgifter från enskilt håll enligt mina beräkningar.
Utlandshandelskamrarnas förening föreslår att det skapas ömsesidiga möj
ligheter för staten och var och en av utlandshandelskamrarna att ta upp
förhandling om kamrarnas finansiering och verksamhetsform.
Kommerskollegium anför i detta sammanhang liksom i sitt yttrande över
Exportföreningens förslag om ett särskilt anslag för grundläggande export
främjande verksamhet bl. a. att samtliga de frågor som rör statens med
verkan i den kommersiella utlandsrepresentationen bör utredas.
Till frågan om en utredning och förhandlingar av förut nämnda slag får
jag återkomma efter ytterligare överväganden.
För praktikantverksamheten vid handelskamrarna och för övriga export
främjande åtgärder, bl. a. bidrag till marknadsundersökningar, beräknar jag
oförändrade belopp med resp. 300 000 och 90 000 kr.
För att förstärka den exportfrämjande verksamheten beräknar jag att in
till 500 000 kr. skall kunna anslås av särskilda fondmedel.

Anslaget bör föras upp med tillhopa 7 540 000 kr. Härav beräknas för kom
mersiell information 5 milj. kr., till exportbyrån 495 000 kr., till utrikeshan
delsstipendier 425 000 kr., till utlandshandelskamrarna 1 230 000 kr., till
praktikantverksamheten där 300 000 kr. samt till övriga exportfrämjande
åtgärder 90 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Främjande av utrikeshandeln m. m. för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 7 540 000 kr.
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B 4. Administrationskostnader för nordiskt ekonomiskt samarbete
1967/68 Utgift..............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag ..........

130 962
90 000
130 000

Reservation..............

58 166

Från anslaget bestrids utgifter för svenskt deltagande i olika former av
nordiskt samarbete, bl. a. i nordiska ministerkommittén för ekonomiskt
samarbete, nordiska ekonomiska samarbetsutskottet och nordiska kommit
tén för konsumentfrågor.
Departementschefen
Under detta anslag uppskattar jag medelsbehovet för nästa budgetår till
130 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Administrationskostnader för nordiskt ekono
miskt samarbete för budgetåret 1969/70 anvisa ett reserva
tionsanslag av 130 000 kr.

B 5. Bidrag till Svenska slöjdföreningen
1967/68 Utgift.............................................
1968/69 Anslag...........................................
1969/70 Förslag .........................................

200 000
200 000
200 000

Slöjdföreningen har till uppgift bl. a. att lämna sakkunnig information
om svensk formgivning. I detta syfte driver föreningen utställningsverksamliet och en permanent dokumentationsinformationscentral för näringsliv och
konsumenter. Slöjdföreningen har hemställt att anslaget för budgetåret
1969/70 höjs med 700 000 kr. till 900 000 kr.
Departementschefen
Jag anser att anslaget bör tas upp med oförändrat belopp och hemställer,
att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till Svenska slöjdföreningen för budget
året 1969/70 anvisa ett anslag av 200 000 kr.

B 6. Bidrag till vissa internationella byråer m. m.
1967/68 Utgift.............................................
1968/69 Anslag...........................................
1969/70 Förslag .........................................

147 061
210 000
256 000

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 12: Handelsdepartementet

23

Från anslaget bestrids utgifter för Sveriges deltagande i vissa internatio
nella organ. För budgetåret 1969/70 torde under anslaget medel beräknas
enligt följande
1. Internationella byrån i Paris för ut
ställningar (jfr prop. 1947: 1 bil. 12 s.
156)...........................................................
2. Patentunionens internationella byrå i
Geneve (jfr prop. 1956: 1 bil. 12 s.
161, 1963: 1 bil. 12 s. 152).................
3. Internationella rådgivande bomullskommittén (ICAC) (jfr prop. 1951: 47)
4. Internationella studiegruppen för blyoch zinkfrågor (jfr. prop. 1960: 1 bil.
12 s. 284).................................................
5. Internationella
kaffeorganisationen
(jfr prop. 1962: 1 bil. 12 s. 281).........
6. Internationella gummistudiegruppen
(jfr. prop. 1966: 1 bil. 12 s. 168) ....
7. övrigt.......................................................

Ändring

1968/69

1969/70

5 000

5 000

43 000

75 000

11 000

11 000

9 000

9 000

84 000

98 000

+ 14 000

+ 32 000

8 000

8 000

50 000

50 000

—
—

210 000

256 000

+ 46 000

Departementschefen

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Bidrag till vissa internationella byråer m. m. för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 256 000 kr.
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C. Pris-, konkurrens- och konsumentfrågor
C 1. Näringsfrihetsrådet
1967/68 Utgift..............................................
1968/69 Anslag
......................................
1969/70 Förslag .........................................

1221 396
J240 000
296 000

1 Anslagen Näringsfrihetsrådet: Avlöningar och Näringsfrihetsrådet: Omkostnader
Näringsfrihetsrådet har att genom förhandling undanröja sådan skadlig
verkan av konkurrensbegränsning som avses i 5 § lagen den 25 september
1953 (nr 603) om motverkande i vissa fall av konkurrensbegränsning inom
näringslivet.
Rådet består av ordförande och åtta andra ledamöter, av vilka tre repre
senterar företagarintressen och tre allmänna konsument- och löntagarintressen. Hos rådet finns en sekreterare.
1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Rådet
Dep.chefen

Personal
Handläggande personal.............................
Övrig personal.....................................

2

1
3

—

—

189 000

+ 6 000

+ 6 000

+ 45 000

+ 45 000

—
__
__

_

__

+ 5 000

+ 5 000

7 800

—

—

240 000

+ 56 000

+ 56 000

Anslag
Avlöningar till tjänstemän.......................
Lönekostnadspålägg
a) beräknat belopp för befintlig orga
nisation ..........................................
b) beräknad ändring till budgetåret
1969/70 .......................................
Arvoden och särskilda ersättningar ....
Sjukvård m. m.................................
Reseersättningar........................
Expenser
a) beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler.................................................
b) beräknad ändring av lokalhyror till
budgetåret 1969/70 ..........................
c) övriga expenser.....................................

36 000
200

7 000

_
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Näringsfrihetsrådet
Löne- och prisomräkning m. m. 56 000 kr., varav för lönekostnadspålägg
och lokalhyror 50 000 kr.
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Näringsfrihetsrådet för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 296 000 kr.

C 2. Ombudsmannen för näringsfrihetsfrågor
1967/68 Utgift.........................................
1968/69 Anslag .......................................
1969/70 Förslag .....................................

*952 805
M 025 000
1 318 000

1 Anslagen Ombudsmannen för näringsfrihetsfrågor: Avlöningar och Ombudsmannen för
näringsfrihetsfrågor: Omkostnader
Näringsfrihetsombudsmannen handhar uppgifter som tillkommer honom
enligt lagen den 25 september 1953 (nr 603) om motverkande i vissa fall av
konkurrensbegränsning inom näringslivet.
Näringsfrihetsombudsmannen biträds i sin tjänsteutövning närmast av
en ställföreträdare samt två byråchefer. Verksamheten är uppdelad på fem
rotlar.
1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Ombudsmannen Dep.chefen

Personal
Handläggande personal
övrig personal...........

14
6
20

—

—

—

—

—

—

Anslag
Avlöningar till tjänstemän
Lönekostnadspålägg
a) beräknat belopp för befintlig orga
nisation ...................................................
b) beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ....................................................
Sjukvård m. m..............................................
Reseersättningar.........................................
Expenser
a) beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler.....................................................

974 000

+ 44 000

+ 44 000

+ 234 000

+ 234 000

+

+

1 300
16 000

15 000

15 000
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b) beräknad ändring av lokalhyror till
budgetåret 1969/70 ..............................
c) bränsle, lyse, vatten.............................
d) övriga expenser.....................................

31 500

Summa

1 025 000

Beräknad ändring 1969/70
Ombudsmannen Dep.chefen

2 200

+ 293 000

+ 293 000

Näringsfrihetsombudsmannen
Löne- och prisomräkning in. m. 293 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 249 000 kr.
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Majt
föreslår riksdagen
att till Ombudsmannen för näringsfrihetsfrågor för bud
getåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 1 318 000 kr.

C 3. Statens pris- och kartellnämnd
1967/68 Utgift.........................................
1968/69 Anslag .......................................
1969/70 Förslag ......................................

>6 243 037
>6 870 000
8 603 000

1 Anslagen Statens pris- och kartellnämnd: Avlöningar och Statens pris och kartellnämnd:
Omkostnader
Statens pris- och kartellnämnd skall följa utvecklingen av och främja all
män kännedom om pris- och konkurrensförhållandena inom näringslivet
med undantag för bank- och försäkringsväsendet. Nämnden för ett kartellregister och utför sådana utredningar som behövs vid konkurrensbegräns
ningslagens tillämpning samt för den löpande prisövervakningen. Nämnden
är huvudorgan för den statliga konsumentupplysningen på prisområdet.
Nämnden leds av en styrelse med 13 ledamöter, av vilka fem represente
rar företagarintressen och fem allmänna konsument- och löntagarintressen.
Inom nämnden finns under generaldirektören fyra utredningsbyråer, en sta
tistisk byrå samt en upplysningssektion.
1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Nämnden
Dep.chefen

Personal
Handläggande personal................ ..........
Övrig personal................................ ..........

80
67

+3
+ 1

+ 1

147

+ 4

+ 1

—
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Beräknad ändring 1969/70
Dep.chefen
Nämnden

Anslag
Avlöningar till tjänstemän.......................
Lönekostnadspålägg
a) beräknat belopp för befintlig organisation...................................................
b) beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ....................................................
Arvoden och särskilda ersättningar ....
Sjukvård m. m..............................................
Reseersättningar.........................................
Expenser
a) beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler.....................................................
b) beräknad ändring av lokalhyror till
budgetåret 1969/70 ..............................
c) bränsle, lyse, vatten.............................
d) övriga expenser.....................................

5 431 000

+

277 000

+ 1 300 000 + 1 300 000

61 000
17 000
105 000

+
+
+
+

41 000

+

85 000 +

85 000

38 000 +
(16 000)

18 000
(2 000)

37 000 +

27 000

1 000 _i8 000 +
10 000 _L

12 000
1 000
6 000

7 000

20 000

311 000

+

Därav engångsutgifter ..............................

Databehandling...........................................
Publikationstryck.......................................
Allmän upplysningsverksamhet...............

405 000 +

125 000
200 000
600 000
6 870 000

+

+ 1 925 000 + 1 733 000

Statens pris- och kartellnämnd
Såsom framgår av prop. 1967: 75 har nämnden ålagts nya arbetsuppgifter
och större krav ställts på vissa sidor av dess verksamhet. Kartellregistre
ringen har sålunda vidgats till att avse även inköpsföreningar och ensamförsäljningsavtal, av vilka de senare erbjuder svårigheter av såväl praktisk
som rättslig art. Vidare genomfördes vid prisundersökning i Falun och Bor
länge under hösten 1967 en utvidgning av undersökningsprogrammet, som
medförde att undersökningen krävde en förhållandevis mycket stor arbets
insats. Utredningsuppgifterna har i många fall blivit mera komplicerade
bl. a. till följd av förändringarna i näringslivets struktur, varav följt att frå
gor rörande utredningsmetodik och planläggning måst ägnas ökad uppmärk
samhet. De ökade personella resurser som näringsfrihetsombudsmannen er
hållit kan väntas medföra större anspråk på utredningar genom nämnden.
Nämndens upplysningsverksamhet har rönt stort intresse och efterfrågan
på lämpligt material, inte minst för undervisningsändamål, har stigit myc
ket starkt.
1. Löne- och prisomräkning m. m. 1 654 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 1 385 000 kr.
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2. Enligt beslut av riksdagen (prop. 1967: 75, SU 90, rskr 205) har nämn
dens personalresurser för utrednings- och registreringsverksamhet avseen
de konkurrensförhållanden m. in. samt för prisundersökningar och konsu
mentupplysning förstärkts. För den utökade verksamheten behövs ytterligare
två byrådirektörer, en aktuarie och ett biträde (+ 246 000 kr.).
3. Till följd av tätare utgivning av tidskriften Pris-aktuellt och ökad av
sättning av tryckt studie- och upplysningsmateriel behövs ytterligare medel
(+ 25 000 kr.).
Departementschefen
Med hänvisning till

sammanställningen beräknar jag

anslaget till

8 603 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för ytterligare en byrå

direktör i Ae 26 på nämndens fjärde utredningsbyrå (2).
Jag hemställer, att Kungl. Majt föreslår riksdagen
att till Statens pris- och kartellnämnd för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 8 603 000 kr.

C 4. Statens institut för konsumentfrågor: Förvaltningskostnader
1967/68 Utgift .........................................
1968/69 Anslag .......................................
1969/70 Förslag......................................

14 160 894
*4 282 000
5 422 000

1 Anslagen Statens institut för konsumentfrågor: Avlöningar' och Statens institut för kon
sumentfrågor: Omkostnader
Statens institut för konsumentfrågor har till uppgift att verka för att ar
betsförhållandena i enskilda hem och kollektiva hushåll rationaliseras samt
för att produktion och konsumtion inriktas på goda och ändamålsenliga
konsumentvaror.
Institutet leds av en styrelse, som består av sex av Kungl. Majt utsedda
ledamöter samt chefen för institutet. Inom styrelsen finns ett arbetsutskott.
Institutet är organiserat på tre undersökningsavdelningar, en upplysningsavdelning och ett kansli.
1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Institutet
Dep.chefen

Personal
Handläggande personal.............................
Övrig personal.............................................

36
50

+

—

—
__

86

+8

—

8

Anslag
Avlöningar till tjänstemän.......................
därav löneomräkning.............................

2 944 000

+

571 000
107 000

+ 175 000
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1968/69

Lönekostnadspålägg
a) beräknat belopp för befintlig orga
nisation ...................................................
b) beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ....................................................
Arvoden och särskilda ersättningar ....
Sjukvård m. m..............................................
Reseersättningar.........................................
Expenser
a) beräknade lokalhyror och abonne
mang för nuvarande lokaler...............
b) beräknad ändring av lokalhyror till
budgetåret 1969/70 ..............................
c) bränsle, lyse, vatten............................
d) övriga expenser.....................................
Publikationstryck.......................................
Annan upplysningsverksamhet...............
Omkostnader i anledning av uppdrag...
Övriga utgifter..................................................

16 000
14 000
50 000

24
237
900
15

000
000
000
000
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Beräknad ändring 1969/70
Dep.chefen
Institutet

+

702 000 +

702 000

+

94 000 +

13 000

+
+

2 000

—

14 000

—

+

269 000 +

269 000

—

25 000
400 000 +

45 000

+

12 000

+

21 000 +

66 000
—

2 000

80 000
4 282 000

2 000

+ 1 260 000 + 1 140 000

Statens institut för konsumentfrågor
1. Löne- och prisomräkning in. m. 1 076 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 971 000 kr.
2. Den tekniska personalen måste förstärkas om institutet skall hålla
takten med den tekniska utvecklingen och genomföra egna undersöknings
projekt i tillräckligt stor omfattning. Institutet hemställer om sex nya tjäns
ter, nämligen två förste intendenter, en byrådirektör och tre förste byråin
genjörer. Vidare föreslår institutet att två tjänster som institutionsbiträden
byts ut mot två tjänster som institutionstekniker (+ 456 000 kr.).
3. På upplysningsavdelningen bör studieverksamheten handhas av en kva
lificerad pedagog i byrådirektörsställning. För institutets verksamhet på
såväl forsknings- som upplysningsområdet är vidare en god biblioteksser
vice nödvändig. En tjänst som bibliotekarie bör inrättas (+ 126 000 kr.).
4. Från delposten Övriga expenser har vissa hyreskostnader överförts till
delposten för lokalhyror.
5. Institutet föreslår att inkomsterna från försäljningen av publikationer
fors till anslagsposten Publikationstryck, som därmed kan skrivas ned till
500 000 kr. Annonserings- och reklamkostnader för publikationerna be
strids f. n. ur delposten Övriga expenser. Lönekostnaderna för skötseln av
adressregistret till tidskriften Råd och Rön bestrids ur anslagsposten för av

30

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 12: Handelsdepartementet

löningar. Institutet hemställer att dessa annonserings- och lönekostnader i
fortsättningen skall belasta anslagsposten Publikationstryck. För budget
året 1969/70 har institutet beräknat inkomsterna från försäljningen av
publikationstryck till 1,8 milj. kr. och utgifterna till 1,5 milj. kr.
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
5 422 000 kr. Vad institutet anfört om disposition av inkomster från för
säljningen av publikationer kan jag inte biträda. Institutets förslag om be
stridande av vissa annonserings- och reklamkostnader och av lönekostna
der för ett adressregister ur anslagsposten Publikationstryck ankommer det
på Kungl. Maj :t att besluta om. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår
riksdagen
att till Statens institut för konsumentfrågor: Förvalt
ningskostnader för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslags
anslag av 5 422 000 kr.

C 5. Statens institut för konsumentfrågor: Undersökningar och upplysningsmateriel m. m.
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag ....

323 000
298 000
314 000

Reservation................

1968/69

1. Beställningar av undersökningar
2. Upplysningsmateriel.............................

3. Utrustning.............

1 000

Beräknad ändring 1969/70
Institutet
Dep.chefen

118 000
130 000
50 000

—

—

+ 20 000
+ 10 000

+ 10 000
+ 6 000

298 000

+ 30 000

+ 16 000

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att till Statens institut för konsumentfrågor: Undersök
ningar och upplysningsmateriel m. m. för budgetåret 1969/
70 anvisa ett reservationsanslag av 314 000 kr.

C 6. Konsumentvaruforskning och konsumentupplysning
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag.........
1969/70 Förslag ....

2 238 025
3 260 000
3 904 000

Reservation ....

1821192
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Statens konsumentråd är samordningsorgan på konsumentområdet och
har till uppgift att bl. a. främja och stödja initiativ till forskning, upplys
ning eller andra åtgärder till nytta för konsumenterna. Enligt Kungl. Maj :ts
beslut skall rådet fördela statsmedel för forskning och konsumentupplys
ning samt övervaka att medel som rådet fördelar kommer till avsedd an
vändning.
Rådet består av ordförande och 14 andra ledamöter, som bl. a. represen
terar allmänna konsument- och löntagarintressen samt företagarintressen.
Inom styrelsen finns ett arbetsutskott. Rådet har ett kansli, som förestås
av en sekreterare.
Under budgetåret 1967/68 har rådet beviljat bidrag från anslaget med
2 885 205 kr.
För budgetåret 1968/69 har Kungl. Maj :t medgivit att högst 305 000 kr.
får tas i anspråk för avlöningar och omkostnader.
Statens konsumentråd
Med hänsyn till konsumentrådets mycket stora arbetsfält disponerar rå
det över ett mycket begränsat anslag. Statliga och statsunderstödda organ
liksom andra institutioner och fria forskare ställer allt större anspråk på
medel från rådet.
En betydande del av rådets anslag går åt till att utarbeta standardiserade
provningsnormer, som bl. a. konsumentinstitutet, \ arudeklarationsnämnden och Möbelinstitutet använder.
De senaste två budgetåren har rådet lämnat anslag till försöksverksam
het med lokala konsumentkommittéer i syfte att skapa närmare kontakt
med så stora grupper av konsumenter som möjligt. Rådet vill också i fram
tiden bidra till regional verksamhet på konsumentområdet.
Den av rådet inrättade allmänna reklamationsnämnden började sin verk
samhet vid ingången av år 1968. Intresset för nämnden är stort både från
allmänhetens och konsumentupplysarnas sida. För att nämnden skall mot
svara de krav som ställs, krävs ökade resurser för verksamheten.
För att tillgodose behovet av konsumentupplysning om den offentliga sek
torn har rådet i samverkan med olika statliga och kommunala organ inten
sifierat arbetet på att öka upplysningen om det allmännas tjänster till med
borgarna.
Kunskaperna om konsumenternas beteende, attityder och önskemål är
otillfredsställande. Rådet vill därför i större utsträckning ta initiativ och
lämna stöd till den samhälls- och beteendevetenskapliga forskningen inom
konsumentområdet. Stöd har redan kunnat lämnas bl. a. till den ekonomisk
psykologiska forskningen vid handelshögskolan i Stockholm. För att under
lätta överföringen av forskningens resultat till dem som praktiskt arbetar
med konsumentupplysning har rådet vidare tagit initiativ till seminarie
verksamhet inom det beteendevetenskapliga området.
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Rådet deltar på en rad områden av det internationella konsumentarbetet,
som f. n. är inriktat bl. a. på lagstiftningsfrågor, konsumentundervisning,
standardiseringsfrågor och en utbyggd arbetsfördelning.
Rådet föreslår, att reservationsanslaget höjs med 2 240 000 kr. till 5,5
milj. kr. och att härav får tas i anspråk 405 000 kr. för administrationskost
nader. Löne- och prisomräkning m. m. för administrationskostnader har
beräknats till 100 000 kr., varav för lönekostnadspålägg 47 000 kr. och lokal
hyror 40 000 kr.
Departementschefen
Jag uppskattar medelsbehovet för budgetåret 1969/70 till 3 904 000 kr.
Av detta belopp räknar jag med högst 485 000 kr. för rådets egna avlöningar
och omkostnader. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Konsumentvaruforskning och konsumentupplys
ning för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag
av 3 904 000 kr.

C 7. Bidrag till Varudeklarationsnämnden
1967/68 Utgift..............................................
1968/69 Anslag...........................................
1969/70 Förslag .........................................

700 000
800 000
900 000

Varudeklarationsnämnden (VDN) har till uppgift att verka för ökad an
vändning av upplysande varudeklarationer och att därvid särskilt tillse, att
dessa blir vederhäftiga och i lämplig omfattning enhetligt utformade.
Nämnden består av en av Kungl. Maj :t förordnad ordförande och av tretton
andra ledamöter, som utses av olika myndigheter och intresseorganisationer.
Varudeklarationsnämnden
Sedan år 1952 har 150 normer för varudeklaration utarbetats och fast
ställts. Utvecklingen av antalet tillstånd att använda normerna är mindre
gynnsam, vilket bl. a. beror på det ökade antalet fusioner och nedläggelser
av företag. Vidare finner en del företag att det är alltför kostsamt att använ
da varudeklarationer. Nämnden anser dock att de negativa elementen i ut
vecklingen huvudsakligen måste tillskrivas de otillräckliga resurser som
stått till buds för ett vidgat normarbete, för en resultatrik information till
olika målgrupper samt för en effektiv marknadsbevakning och marknadsfö
ring.
Normarbetet behöver intensifieras så att äldre normer kan revideras och
nya utarbetas i takt med den väntade teknologiska utvecklingen och produkt
förnyelsen. Samtidigt bör normarbetet utsträckas till att även avse mera
komplexa varor inom t. ex. kapitalvaruområdet.
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Det pågående internationella samarbetet när det gäller att utarbeta enhetliga
normer och deklarationer behöver utvecklas på grund av det ökande han
delsutbytet och de besparingar som en arbets- och kostnadsfördelning mel
lan flera länder på längre sikt medför.
För att utvecklingsarbetet bättre skall komma till nytta måste nämnden
också förstärka sin marknadsföring och sin information till olika målgrup
per. VDN-arbetet resulterar i aktiv konsumentupplysning först när normer
na tillämpas av företagen och därmed förs över till VDN Varufakta-etiketter,
när handeln använder dessa varufakta som försäljnings- och inköpsinstrument samt när konsumenterna frågar efter och rätt utnyttjar varufakta vid
sina varuval.
För budgetåret 1969/70 uppskattar nämnden de totala kostnaderna för
sin verksamhet till 2 125 000 kr., varav 720 000 kr. hänför sig till normar
betet, 880 000 kr. till marknadsföringen och informationen och 525 000 kr
till kontrollverksamheten. Intäkterna har beräknats till 860 000 kr. I stats
anslag begär nämnden 1 265 000 kr., en ökning med 465 000 kr. i förhål
lande till bidraget för budgetåret 1968/69. Nämnden vill till sin ordinarie
budget föra över tre tjänstemän, vilkas löner helt eller delvis finansieras av
statens konsumentråd. Vidare önskar nämnden nyanställa en tjänsteman för
information till detaljhandeln. Kostnaderna för informationsmaterial beräk
nas stiga med 75 000 kr. I övrigt räknar nämnden bl. a. med en ökning av
den deltidsanställda personalens arbete, en justering av arvoden och löner
och en ökning av olika omkostnader på grund av prisstegringar och den
planerade utvidgningen av verksamheten.
Departementschefen
Jag förordar att anslaget höjs med 100 000 kr. och hemställer, att Kungl.
Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till Varudeklarationsnämnden för budget
året 1969/70 anvisa ett anslag av 900 000 kr.

3
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D. Patent- och registreringsväsendet
D 1. Patent- och registreringsverket
1967/68 Utgift ......................................
1968/69 Anslag .....................................
1969/70 Förslag ..................................

J22 812 572
J22 425 000
28 925 000

1 Anslagen Patent- och registreringsverket: Avlöningar och Patent- och registreringsverket:
Omkostnader
Patent- och registreringsverket handlägger ärenden angående patent, va
rumärken, mönster, namn och aktiebolag.
Verket har en patentavdelning, en varumärkesbyrå, en namnsektion, en
bolagsbyrå, en besvärsavdelning, ett bibliotek samt en administrativ byrå.
Patentavdelningen består av åtta byråer och ett patentkansli. Chefen för pa
tentavdelningen har även tillsyn över biblioteket. Inom varumärkesbyrån
handläggs även mönsterärenden. Chefen för varumärkesbyrån har tillsyn
över namnsektionen. I besvärsavdelningen, som arbetar på två avdelningar,
prövas besvär angående patent, varumärken och namn.
Chef för verket är en generaldirektör. Denne är jämväl besvärsavdelningens ordförande och tjänstgör som ordförande på den ena av besvärsavdelningens avdelningar. Chefen för patentavdelningen är generaldirektörens
ställföreträdare.
Inom verket bedrivs sedan några år särskilt arbete med långtidsplanering
samt försök med programbudgetering. En långtidsplan för verksamheten
utarbetades år 1966. Den innefattade bl. a. ett program för utvecklings- och
rationaliseringsarbetet i verket. Verket har av Kungl. Maj:t anbefallts att
fortsätta långtidsplaneringen samt att i mån av tillgång på medel bedriva
utvecklings- och rationaliseringsarbete i huvudsaklig överensstämmelse med
programmet. Verket presenterar i årets petita en mot bakgrunden av 1966
års långsiktsplan utformat verksamhetsprogram för perioden 1969/70—
1973/74. Detta gäller i första hand rationaliserings- och utvecklingsverk
samheten. Vid petita har fogats en bilaga innehållande redogörelser för 28
rationaliseringsprojekt som påbörjats eller planeras för perioden.
För den kommande femårsperioden räknar verket inom flertalet av sina
verksamhetsområden med en stigande efterfrågan på sina tjänster med
ökande arbetsvolym som följd. Verket har vidare planer på att erbjuda en
särskild nyhetsgranskningsservice utan att patentansökan gjorts. Verket för
utser även att en utbyggnad av dokumentationstjänster kan aktualiseras un
der perioden. Som allmän målsättning för budgetarbetet har verket siktat
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på att inom den kommande femårsperioden säkerställa en produktion som
svarar mot den årliga efterfrågan på verkets tjänster och samtidigt reducera
onormalt stora balanser av ärenden. Försöken med programbudgetering har
omfattat utarbetande av system för kostnadsredovisning, prestationsredovisning och produktivitetsmätning samt intern budgetering och rapportering.
Årets anslagsframställning är utformad enligt de principer, som gäller för
programbudget.
Sverige deltar i ett omfattande internationellt samarbete, som syftar till
att minska belastningen på nyhetsgranskande patentverk. Inom Europarådet
utarbetas regler för patentansökningarnas utformning och innehåll samt för
patenteringsproceduren. Inom EFTA studeras möjligheterna till samarbete
med EEC-länderna. Ett utkast till internationellt samarbetsavtal, benämnt
Patent Cooperation Treaty (PCT-planen) har lagts fram av Paris- och Bernunionernas gemensamma internationella organ (BIRPI). Planen innebär i
huvudsak att nyhetsgranskning av patentansökningar och bedömning av
patenterbarhet skall kunna koncentreras till vissa större patentverk. Frågan
under vilka former det svenska patentverket skall arbeta, om PCT-planen
genomförs, utreds f. n. av särskilda sakkunniga (patentpolicykommittén).
Liknande kommittéer arbetar i de övriga nordiska länderna.
En ny patentlag trädde i kraft den 1 januari 1968. Den innehåller bl. a. be
stämmelser om nordiska patent. Dessa bestämmelser, som utarbetats i sam
råd med de övriga nordiska länderna, har emellertid ännu inte börjat tilllämpas. Ikraftträdandet av patentlagen i denna del är fortfarande beroende
på förhandlingar mellan de nordiska länderna.
I anslagsframställningen lämnas följande uppgifter om de inkomster ver
ket uppbär i form av avgifter m. m. samt om utgifterna för verksamheten
inklusive kostnader för pensioner och lokalhyror m. m. Kostnaderna för
budgetåret 1969/70 har tagits upp med det belopp som begärs i anslags
framställningen.

Inkomster ................................................
Kostnader...............................................
Inkomstöverskott..................................

1967/68

Milj. kr.
1968/69
beräknat

1969/70
beräknat

30,7
28,0
2,7

35,4
28,7
6,7

36,3
31,4
4,9

Frågan om att övergå till anslagsberäkning enligt de principer som gäller
för programbudget behöver övervägas ytterligare. I det följande redovisas
det i anslagsframställningen anmälda medelsbehovet fördelat på anslags
poster enligt nu tillämpade allmänna regler för statsverkspropositionens ut
formning.
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Beräknad ändring

1969/70

1968/69
Personal
Handläggande personal ...........
övrig personal............................

Anslag
Avlöningar till tjänstemän....
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation....................
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70....................
Arvoden och särskilda ersätt
ningar ...........................................
Sjukvård rn. m............................
Reseersättningar ....................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för
nuvarande lokaler................
b) Beräknad ändring av lokalhyror till budgetåret 1969/
70 ...........................................
c) Bränsle, lyse, el, gas och
hisskötsel .............................
d) Övriga expenser....................
Därav engångsutgifter .............
Publikationstryck ....................
Driftskostnader för rationaliseringsprojekt .............................
Kostnader för att genomföra
rationaliseringsprojekt ...........
Övriga utgifter
a) Reproduktionsverksamhe-

ten.......................................
b) Postavgifter och transportkostnader..........................

PRV

Dep.chefen

274
241

+ 4
+ 32

+ IV

515

+ 36

+ 17

18 464 000

+ 1 845 000

+ 1 170 000

+ 4 433 000

+ 4 433 000

10 000

35 000

—

+

238 000

+

+
+

5 000
15 000

+

5 000
10 000

15 000

86 000

+

920 000

+

+
+

~~

460 000

_

__
76 000
1 124 000
(135 000)
2 700 000

82 000

54 000
83 000
(108 000)
383 000

+
+

54 000
32 000
(50 000)
383 000

—

+

790 000

+

90 000

—

+

682 000

+

460 000

100 000

+

88 000

+

50 000

30 000

+

55 000

+

52 000

22 625 000

+ 8 825 000

+ 6 500 000

200 000

__

__

22 425 000

+ 8 825 000

+ 6 500 000

Särskilda uppbördsmedel

Avgifter för reproduktioner ..
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Patent- och registreringsverket
1. Löne- och prisomräkning in. m. 6 186 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 5 353 000 kr.
2. Antalet oavgjorda ansökningar på patent a v del ningen var den
1 januari 1969 ungefär lika stort som vid närmast föregående årsskifte
eller omkring 62 000. Antalet årligen inkommande palentansökningar, som
för budgetåret 1968/69 beräknas till 18 000, väntas under de närmast följan
de åren stiga med 2—3 % om året, om inte systemet med nordiska patent
ansökningar träder i tillämpning. Verket avser att genom ralionaliseringsåtgärder öka behandlingstakten i sådan grad att för varje år antalet avgjor
da palentärenden blir större än antalet inkommande ärenden. Ärendebalan
sen beräknas härigenom gå ned till ca 50 000 vid utgången av budgetåret
1973/74. Genomförs systemet med nordiska patentansökningar väntas till
strömningen av nya patentansökningar komma att minska. Enligt verkets
beräkningar kommer, om verkningarna av både rationaliseringsåtgärderna
och del nordiska patentsystemet beaktas, balansen av oavgjorda ärenden vid
utgången av budgetåret 1973/74 att uppgå till drygt 30 000.
De angivna rationaliseringsåtgärderna innebär i huvudsak följande. I vis
sa patentärenden fordrar verket in granskningsbesked, som erhållits i an
nat land. Med patentmyndigheterna i Amerikas förenta stater och Förbunds
republiken Tyskland avser verket alt träffa överenskommelse om utbyte av
behandlingsresultat. Försök med handläggning av patentärenden i grupprotlar i stället för i enmansrotlar fortsättes och utvidgas. System för meka
niserad nyhetsgranskning tas successivt i bruk. Arbetsuppgifter av kontorsteknisk art förs över från ingenjörer till biträdespersonal. Arbetet med
klassning av patentskrifter läggs om på motsvarande sätt.
I vissa fall förutsätter dessa rationaliseringsåtgärder att biträdespersonalen förstärks. På sikt beräknas effekten av åtgärderna bli en besparing av
tekniskt utbildad arbetskraft motsvarande drygt 20 ingenjörer. Denna ar
betskraft avser verket att tillgodogöra sig för att öka behandlingstakten en
ligt vad som förut nämnts.
För att fullfölja planerna behövs på patentavdelningen ytterligare 12 bi
träden, av vilka två kvalificerade, och på biblioteket ytterligare fyra biträ
den, därav ett kvalificerat. Medel begärs till arvode åt en kvalificerad tjäns
teman för sekreterargöromål i samband med det internationella samarbetet,
till förordnanden i högre lönegrad för tjänstemän, som deltar i sådant ar
bete samt till särskilda ersättningar åt grupprotelledare och åt ledamöter
i verkets klassningsnämnd. För att verket skall kunna låta ingenjörspersonalen lämna viss teknisk information om uppfinningar föreslås förstärkning
av personalen med en arvodesanställd ingenjör. Utgifterna för fortsatt utred
ning rörande prestationsmätning beräknas öka. Medel begärs för visst arbete
av engångsnatur i samband med införandet av nordiska patent. Chefen för
patentkansliet, f. n. avdelningsdirektör, föreslås erhålla tjänst som byråchef.
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Verket begär också medel för att mikrofilma vissa patentskrifter (-f- 939 000
kr.).
3. Även för varumärkesbyråns del förutses en ökning av ar
betsbelastningen. Antalet varumärkesansökningar beräknas under de när
maste åren stiga med ett par procent om året. Genom förenkling av arbets
metoderna och liknande rationaliseringsåtgärder har behandlingstiden för
dessa ärenden nedbringats. Ytterligare åtgärder i sådant syfte förutses. Med
hänsyn härtill räknar verket med att totalbalansen av varumärkesärenden
—■ f. n. ca 5 000 — kan hållas oförändrad.
På varumärkesbyrån pågår ett särskilt rationaliseringsarbete, som syftar
till att föra över likhetsgranskning av ordmärken — som nu utförs av kvali
ficerad kontorspersonal — till automatisk databehandling. Medel till förbe
redelser för metodens praktiska tillämpning har anvisats för budgetåret
1968/69. Kostnaderna för det fortsatta arbeteL budgetåret 1969/70 beräknas
öka med 100 000 kr.
4. Vad angår mönsterärendena, som också handläggs på varumärkesby
rån, erinras om att förslag till ny lag om mönster m. m. lagts fram av mönsterskyddsutredningen. Om förslaget genomförs, kommer antalet mönsteran
sökningar att öka och handläggningen av dem bli mera arbetskrävande. En
särskild mönstersektion under ledning av en avdelningsdirektör bör inrät
tas inom varumärkesbyrån. Medel begärs till arvoden åt personal på sektio
nen under första halvåret 1970 (123 000 kr.).
5. Liksom föregående år föreslås att på n a m n s e k t i o n e n inrättas
en tjänst som avdelningsdirektör och en byrådirektörstjänst i stället för de
arvodesbefattningar som nu finns. Vissa medel som innevarande budgetår
anvisats för anskaffning av engångsnatur faller bort (—27 000 kr.).
6. Antalet ärenden på bolagsbyrån liar under en följd av år ökat
med omkring 7 % årligen och ökningen väntas fortsätta i ungefär samma
takt. Arbetsbördans ökning har, då personalen inte förstärkts i motsvarande
mån, inedfört att balanser och väntetid uppstått. Dessa har tidvis varit be
svärande och tenderar att öka. Om ej andra åtgärder vidtas, skulle perso
nalen behöva ökas med 7—10 personer om året. Mot denna bakgrund har
ett omfattande rationaliseringsarbete påbörjats.
Registreringssektionens verksamhet, som tidigare bedrivits på 18 enmansrotlar med en jurist på varje, organiseras om så att enmansrotlarna succes
sivt ersätts av 5 grupprotlar, var och en bestående av 2 jurister jämte kon
torspersonal. I samband härmed delegeras vissa arbetsuppgifter till kontors
personalen. Oinläggningen innebär, att 8 jurister skall kunna disponeras för
annat arbete men förutsätter att kontorspersonalen ökas med 13 personer.
Ett ralionaliseringsprojekt, som bedrivs med hjälp av en konsult och i
nära kontakt med statskontoret, innebär att verksamheten på bolagsbyrån
så långt det går läggs om till automatisk databehandling. Kostnaden liar pre
liminärt beräknats till sammanlagt 2 549 000 kr. En sådan omläggning av
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balanssektionens rutiner slutförs under budgetåret 1968/69. Härvid beräk
nas inalles 9 biträden kunna frigöras för andra uppgifter, t. ex. för grupprotelarbete. För denna del av projektet och för visst systemarbete avseende
registreringsverksamheten har kostnaden beräknats till 780 000 kr. För det
fortsatta arbetet under budgetåret 1968/69 behövs enligt reviderade upp
gifter från verket ca 500 000 kr.
Medel begärs till 8 kvalificerade biträden och till kostnader för att lägga
om verksamheten till automatisk databehandling (+ 828 000 kr.).
7. I verket bör inrättas en särskild organisationsenhet för planering och
utveckling. Enheten, som bör vara direkt underställd verkschefen, skall bl. a.
tillse att verkets långtidsplan förs framåt och samordna rationaliseringsoch utvecklingsverksamheten. Verket äskar för ändamålet ett arvodesbelopp
av 100 000 kr.
8. Biträdespersonalen på besvärsavdelningen bör utökas med 2 biträden
och administrativa byrån med 1 biträde. Därjämte äskas medel för ytterliga
re 3 expeditionsvakter.
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
28 925 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för ytterligare en kansliskriva
re A 11 och ett biträde A 3—A 9 på patenlavdelningen för infordrande av
granskningsbesked, som erhållits i annat land, och för utbyte med vissa
länder av behandlingsresultat, samt för ett biträde A 3—A 9 på var och en
av de åtta patentbyråerna och för en kansliskrivare All och ett biträde A 3
—A 9 för bibliotekets arbete med klassning av patentskrifter. Vidare be
räknar jag medel för ytterligare tre kansliskrivare A 11 för övergången till
grupprotelsystem på bolagsbyrån, ett biträde A 3—A 9 på besvärsavdelningen
och en expedilionsvakt i högst A 9. Anslaget har räknats upp med ytterligare
100 000 kr. för slutförande av arbetet med att utforma ett system för mekanisk
likhetsgranskning av ordvarumärken. För det påbörjade rationaliseringsarbetet på bolagsbyrån har beräknats 350 000 kr. I detta sammanhang bör an
mälas, att en del av kostnaderna för detta arbete under budgetåret 1967/68
bestritts genom överskridande av avlöningsanslaget. Kostnaderna under in
nevarande år bör betalas med medel från avlönings- och omkostnadsanslagen, som alltså i motsvarande mån kan komma att belastas med högre be
lopp än som beräknats i riksstaten (prop. 1968: 1 bil. 12 s. 36 och 39). För
planering av verkets statistikproduktion har beräknats 10 000 kr.
I patentverket bedrivs med erkännansvärda insatser av såväl personal som
verksledning ett förtjänstfullt rationaliseringsarbete. De mest påtagliga re
sultaten av detta synes komma att visa sig på patentavdelningen och bolags
byrån. Större delen av den förstärkning av biträdespersonalen, för vilken
medel beräknats, erfordras för att genomföra rationaliseringsåtgärder i dessa
delar av verket. Vad särskilt angår patentavdelningen innebär åtgärderna
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enligt verkets beräkning för budgetåret 1969/70 en avsevärd besparing av
tekniskt utbildad arbetskraft. Den återverkan som detta bör få för verkets
framtida personalresurser bör bedömas med hänsynstagande till nödvändig
heten av att minska arbetsbalansen och till verkets roll inom ramen för den
statliga politiken för att främja teknisk utveckling. En begränsad neddrag
ning av ingenjörspersonalen bör dock kunna ske successivt i samband med
naturlig avgång från verket. Det ankommer på Kungl. Maj :t att meddela
närmare bestämmelser härom.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Patent- och registreringsverket för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 28 925 000 kr.

D 2. Särskilda kostnader för förenings- m. fl. register
1967/68 Utgift .........................................
1968/69 Anslag ......................................
1969/70 Förslag......................................

1 106 888
900 000
1 000 000

Från delta anslag bestrids dels länsstyrelsernas annonskostnader för
att kungöra anmälningar, som skall tas in i förenings- och handelsregistren,
dels viss del av patent- och registreringsverkets tryckningskostnader för
att ge ut diverse samlingsregister.
Avgifter, som flyter in i samband med anmälningarna, redovisas på riksstatens inkomstsida under titeln Avgifter för registrering i förenings- m. fl.
register. Avgifterna avses skola täcka kostnaderna under detta anslag. För
budgetåret 1967/68 har inkomsttiteln redovisats med 985 000 kr., medan
utgifterna under samma tid varit 1 107 000 kr. Eftersom inkomsterna de se
nare åren inte täckt kostnaderna, höjde Kungl. Maj :t avgifterna med verkan
från den 1 oktober 1967 (SFS 1967:464 och 465). I riksstatsförslaget för
budgetåret 1969/70 beräknas inkomsterna till 1 milj. kr.
Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 1 000 000 kr. Jag hemstäl
ler, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Särskilda kostnader för förenings- m. fl. register
för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
1 000 000 kr.
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E. Ekonomiskt försvar
E 1. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar
1967/68 Utgift ......................................
1968/69 Anslag .....................................
1969/70 Förslag ..................................

J4 103 047
]4 548 000
6 077 000

1 Anslagen Överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap: Avlöningar och Överstyrelsen för
ekonomisk försvarsberedskap: Omkostnader

Överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap har till uppgift att sam
ordna landets försvarsförberedelser på det ekonomiska området. I den mån
det inte ankommer på annan myndighet skall styrelsen också ombesörja
att det totala försvarets behov av förnödenheter kan tillgodoses vid krig eller
avspärrning. På styrelsen ankommer dessutom att fullgöra uppgifter i fråga
om undanförsel och förstöring. Ledamöter i styrelsen är en generaldirektör,
som är styrelsens ordförande, och minst sex andra ledamöter, som Kungl.
Maj :t utser särskilt. Bland ledamöterna utser Kungl. Maj :t en vice ordfö
rande. Inom styrelsen finns under generaldirektören fyra byråer, nämligen
administrativa byrån, utredningsbyrån, varubyrån och affärsbyrån samt en
informationssektion.

1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Dep.chefen
Överstyrelsen

Personal

Handläggande personal..........................
Övrig personal.........................................

55
40

+
+

3
1

+
+

95

+

4

+ 2

+

393 000

+ 260 000

+

832 000

+ 832 000

+
+
+

54 000
6 000

+ 23 000
+
1000
+ 6 000

+

3000

— 10 000

1
1

Anslag

Avlöningar till tjänstemän..................... 3 459 000
Lönekostnadspålägg
a) beräknat belopp för befintlig orga
nisation ..............................................
b) beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ..............................................
36 000
Arvoden och särskilda ersättningar........
156 000
Ersättning till expertis...........................
Avlöningar till personal i övergångsorga75 000
nisationen.............................................

1 000
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1968/69

Lönekostnadspålägg till d:o.....................
Sjukvård m. m..............................................
Ersättningar för resor inom och utom
riket...........................................................
Expenser
a) beräknade lokalhyror för nuvarande
lokaler.....................................................
b) beräknad ändring av lokalhyra till
budgetåret 1969/70 ..............................
c) bränsle, lyse, vatten.............................
d) övriga expenser.....................................
Därav engångsutgifter....................
Bibliotek och tidskriftsservice m. m. ...
Publikationstryck.......................................
Utställningsverksamhet m. m...................
Utbildning av personal inom det ekonomiska försvaret........................................
Databehandling m. m..................................

Beräknad ändring 1969/70
Överstyrelsen
Dep.chefen

17 000 4_i
2 000 +

15 000

8 000

+
+

105 000

+

10 000 +

8 000

,

420 000 +

420 000

—

80 000 —

80 000

+

38 000 +
(16 000)

+

10 000

32 000
(8 000)
—

+

40 000

—

+

40 000 +

7 000
182 000

40 000
15 000
40 000
425 000
4 548 000

2 000

20 000

+ 1 786 000 + 1 529 000

Utredning om förvaltning av statliga cisterner m. m.
Kungl. Maj :t uppdrog den 17 mars 1967 åt statskontoret att i samråd med
överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap utreda frågan om att till ett
enda statligt organ koncentrera den tekniska verksamhet, som består i
projektering, uppförande, kontroll och underhåll av cisternanläggningar av
depåkaraktär. Därvid borde övervägas att till samma organ förlägga även
driften av anläggningarna.
Statskontoret har den 11 september 1968 avlämnat sin utredning.
I utredningen lämnas först en redogörelse över befintliga anläggningar av
depåkaraktär. Av redogörelsen framgår att staten uppfört över sjuttio an
läggningar som i regel förvaltas och drivs av de myndigheter för vilkas räk
ning de kommit till. Dessa myndigheter är fortifikationsförvaltningen och
försvarets materielverk i vad avser krigsmaktens anläggningar, överstyrel
sen för ekonomisk försvarsberedskap (ÖEF), statens järnvägar (SJ) och
statens vattenfallsverk.
För att analysera den statliga cisternförvaltningens organisation skiljer
utredningen på driftförvaltning, fastighetsförvaltning och drift.
Driftförvaltningen inbegriper bl. a. planering och ordergivning avseende
in- och utleveranser av varor, kvantitets- och kvalitetskontroller, utarbetan
de av driftinstruktioner och upphandling av driftmateriel samt säkerhets
frågor.
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Fastighetsförvaltningen har till uppgift att handha det löpande under
hållet av anläggningarna. Uppgiften innebär bl. a. besiktning av anlägg
ningarnas byggnadstekniska tillstånd, kostnadsberäkningar och infordring
av anbud för planerade arbeten samt upphandling, byggkontroll och avsy
ning av utförda arbeten.
Driften av anläggningarna består främst i in- och utpumpning av varor,
tillsyn och smärre reparationsarbeten.
Krigsmaktens oljelagringsanläggningar av depåkaraktär har med ett par
undantag kommit till och lokaliserats med hänsyn till dels beredskapslagringsbehovet dels oljedistributionen till de mobiliserade förbanden. Med
denna utgångspunkt samt med hänsyn till behovet att omsätta de lagrade
varorna har den fredstida organisationen för drivmedelsför sörj ningen inom
det militära försvaret utformats. Härav följer att förrådsorganisationen för
drivmedelslagring är en integrerad del av krigsmaktens verksamhet såväl i
fred som i krig. Utredningen finner att fredsdriften vid huvudparten av an
läggningarna även framdeles bör ha nuvarande organisation.
Vattenfallsverkets depåanläggningar är tillkomna för värmekraftverkens
behov och i huvudsak förlagda i anslutning till värmekraftverken. Utred
ningen anser att dispositionen av lagringsutrymmena inte bör skiljas från
den myndighet som bär ansvaret för kraftverksrörelsen. Utredningen finner
därför att driften och förvaltningen av anläggningarna även fortsättningsvis
bör ombesörjas av vattenfallsverket.
Av SJ:s anläggningar av depåkaraktär används endast en för löpande
driftbehov. Någon särskild personal för denna anläggnings drift och skötsel
finns inte anställd. Utredningen anser att någon ändrad förvaltningsstatus
för denna anläggning inte bör komma ifråga.
Av oljelagringsanläggningar na inom ÖEF:s ansvarsområde har ungefär
en tredjedel hyrts ut till oljeföretag på långsiktskontrakt. Utredningen an
ser att drift av de uthyrda anläggningarna i de aktuella företagens regi
också fortsättningsvis torde vara den mest rationella lösningen. Övriga
ÖEF:s anläggningar kan i och för sig föras över till ett centralt cisternför
valtningsorgan under förutsättning att den i krissituationer ansvariga bräns
lemyndigheten tillförsäkras ett avgörande inflytande på anläggningarnas ut
nyttjande under såväl freds- som krisförhållanden.
Utredningens slutsats blir att förutsättningar saknas för en centralisering
av anläggningars driftförvaltning.
Utredningen påpekar vidare, att ett centralt statligt organ för cisternför
valtning i och för sig kan inrättas även om förvaltning och drift i stor ut
sträckning förblir decentraliserade. Organets huvuduppgift skulle i detta
läge bli att handha fastighetsförvaltningen för de statliga depåanläggningar
na. Organet skulle härtill kunna åläggas ansvaret för driften av anläggning
ar, som enbart utnyttjas för beredskapslagring.
Enligt utredningens mening skulle dock rationaliseringsvinsterna av en
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centralisering av fastighetsförvaltningen bli förhållandevis små. Då ny
byggnadsverksamheten under kommande år beräknas bli av begränsad om
fattning kommer de förbättrings- och moderniseringsarbeten som förväntas
bli nödvändiga att kunna spridas ut och innebära en genomsnittligt sett
tämligen låg arbetsbelastning. Inte heller ett centralt förvaltningsorgan
skulle därför kunna sysselsätta något större antal egna byggnadstekniker.
Projektering och byggande måste liksom hittills i huvudsak ske i form av
entreprenaduppdrag. Möjligheterna till mer väsentliga besparingar genom
bättre personalutnyttjande blir därmed begränsade. Vidkommande det övri
ga förvaltningsarbetet är arbetsuppgifterna i regel inte av den karaktären att
det finns anledning att förvänta några stordriftsfördelar genom en centra
lisering.
Utredningen konstaterar att det inte synes rationellt att centralisera vare
sig drift- eller fastighetsförvaltningen. Utredningens slutsats blir således att
den statliga cisternförvaltningen även fortsättningsvis bör ha nu gällande
ansvarsuppdelning och organisation.
Utredningen har vidare undersökt vilka förändringar som bör vidtas i
organisationen av överstyrelsens cisternförvaltning för att verket vid en
bibehållen decentraliserad förvaltning effektivt skall kunna fylla sina upp
gifter på cisternområdet.
Utredningen föreslår att inom överstyrelsen organiseras en byrå, benämnd
bränslebyrån, uppdelad i tre sektioner under ledning av en byråchef. Denna
byrå skall fullgöra de uppgifter som i nuvarande organisation åligger dels
utredningsbyrån beträffande energiförsörjningen dels cisternsektionen. Det
ta medför att ärenden om driften och fastighetsförvaltningen av cisternan
läggningarna avskiljs från affärsbyrån och förs samman med bränsleplaneringsfunktionen. Bränslebyrån föreslås bestå av en bränslesektion, en förvaltningssektion och en teknisk sektion.
Bränslesektionen föreslås ta över i huvudsak de arbetsuppgifter som nu
åligger utredningsbyråns bränslegrupp. Bränslegruppens personal fors över
och förstärks med en utredare. Förstärkningen motiveras främst av ökade
uppgifter i samband med planering inom energisektorn. Förvaltningssektionen och den tekniska sektionen tar över nuvarande cisternsektionens
uppgifter. En ökning av personalen i förhållandet till nuläget med tre tjäns
temän föreslås. Behovet av ökat antal anställda hänger samman med den
kvantitativa ökningen av arbetsuppgifterna som skett under senare år. Sär
skilt tillsynsfunktionerna har blivit mer arbetskrävande. Detta beror på att
den större delen av cisternparken nått en sådan ålder, att man för att be
gränsa riskerna för explosioner och andra olyckor måste intensifiera kon
trollen av anläggningarnas skick.
Enligt organisationsförslaget får bränslebyrån 18 tjänster vilket innebär
en ökning av ÖEF:s personalresurser med sex tjänster. Fem tjänster förs
över från utredningsbyrån och sju från cisternsektionen.
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Remissyttranden
Yttranden över utredningens förslag har avgivits av fortifikationsförvaltningen, försvarets materielverk, statens järnvägar, kommerskollegium och
statens vattenfallsverk.
Remissinstanserna framför inte några erinringar mot utredningens slut
sats om att bibehålla den statliga cisternförvaltningens nuvarande ansvars
fördelning.
Beträffande organisationen av cisternförvaltningen vid ÖEF ställer sig
kommerskollegium tveksam till om det är lämpligt att integrera arbetsupp
gifter som naturligen hör till styrelsens affärsbyrå med planeringsuppgifterna i den tänkta bränslebyrån. Vattenfallsverket tillstyrker den föreslagna
organisationsändringen då den syns motsvara kravet på att frågorna lörande energiförsörjningen under krig får fast förankring inom ÖEF.
Överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap
1. Löne- och prisomräkning m. m. 1 387 600 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 1 189 000 kr.
2. Styrelsen föreslår att en tjänst som avdelningschef inrättas för att hålla
ihop styrelsens olika planeringsfunktioner jämte den löpande interna och
externa samordningen (+ 95 000 kr.).
3. 1 utredning om förvaltning av statliga cisterner m. m. föreslår stats
kontoret att inom överstyrelsen organiseras en ny byrå, bränslebyrån. Sam
tidigt föreslås en viss personalförstärkning. Mot förvaltningskostnadsanslaget
har räknats kostnaderna för att inrätta en byråchefs- en byrådirektörs- och
en kansliskrivaretjänst (+ 187 000 kr.). Härtill kommer kostnaderna för att
flytta upp en tjänst från A 30 till B 6 (+ 7 000 kr.) samt höjda expenskostnader (+ 20 000 kr.).
4. Styrelsen föreslår att en ny anslagspost förs in benämnd bibliotek- och
tidskriftsservice m. m. Kostnaderna under denna post beräknas till 20 000
kr., varav 10 000 kr. kan föras över från delposten Övriga expenser
(+ 10 000 kr.).
5. Anslagsposten Utställningsverksamhet m. m. bör höjas med ett en
gångsbelopp i syfte att anskaffa materiel till en samordnad utställningsverk
samhet för hela det ekonomiska försvaret (+ 40 000 kr.).
6. Anslagsposten Utbildning av krigsplacerad personal bör ändras till Ut
bildning av personal inom det ekonomiska försvaret samt höjas för att med
ge en ökad utbildningsverksamhet (+ 40 000 kr.).
Styrelsen föreslår att verkets namn ändras till beredskapsstyrelsen eller
överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Styrelsen förordar det senare alter
nativet.
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Departementschefen
Överstyrelsen fick sin nuvarande organisation efter beslut av 1967 års
riksdag (prop. 76, SU 81, rskr 193). Styrelsens affärsbyrå har senare för
stärkts (prop. 1968: 1 bil. 12 s. 42). I prop. 1967: 76 angående omorganisa
tion av överstyrelsen förutsatte jag att styrelsens planerings- och samordningsfrågor skulle beaktas i samband med en senare genomgång av organi
sationen. överstyrelsen framhåller nu att hittillsvarande erfarenheter av
organisationen styrkt behovet av att styrelsens olika planeringsfunktioner
hålls samman under enhetlig ledning. Styrelsen föreslår därför att utrednings- och varubyråerna fors ihop till en planeringsavdelning under ledning
av en avdelningschef.
I en särskild utredning föreslår statskontoret i samråd med styrelsen att
mom styrelsen organiseras en ny byrå benämnd bränslebyrån. Denna byrå
skall fullgöra de uppgifter som i nuvarande organisation åligger dels utredningsbyrån i fråga om energiförsörjningen dels affärsbyråns cisternsektion.
Utredningens förslag har remissbehandlats och i stort sett tillstyrkts eller
lämnats utan erinran av remissinstanserna.
Jag är inte nu beredd att ta slutlig ställning till de framförda organisationsförslagen. Tillsvidare bör emellertid tillkomma en provisorisk organisa
tion för bränslefrågor i huvudsaklig överensstämmelse med statskontorets
förslag. Vidare behöver planeringsfunktionerna hos styrelsen förstärkas. Jag
beräknar därför medel för göromålsförordnanden för en avdelningschef och
en byråchef samt för ytterligare ett biträde och förutsätter därvid att en
tjänst som byråchef tills vidare hålls vakant.
Jag biträder styrelsens förslag att dess namn ändras till överstyrelsen för
ekonomiskt försvar. Ändringen bör ske den 1 juli 1969.
Med hänvisning till det anförda beräknar jag anslaget till 6 077 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Överstyrelsen för ekonomiskt försvar för budget
året 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 6 077 000 kr.

E 2. Omkostnader för statlig lagerhållning m. m.
1967/68 Utgift ......................................
1968/69 Anslag......................................
1969/70 Förslag.....................................

42 518 944
50 660 000
49 785 000

Från anslaget betalas överstyrelsens för ekonomisk försvarsberedskap ut
gifter för huvudsakligen lagerhållning. Lagerinköpen finansieras med en
rörlig kredit i riksgäldskontoret. Enligt beslut av 1953 års riksdag får kredi
ter disponeras intill ett belopp av 740 milj. kr. Genom skilda beslut, senast
den 15 mars 1968, har Kungl. Maj :t ställt sammanlagt 688,6 milj. kr. till
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styrelsens förfogande. Utöver räntekostnader för medel som tagits i an
språk kommer kostnader för hantering av lagren.
1968/69

1. Räntor på den rörliga krediten.........
2. Hyror till förrådsfonden för ekono
misk försvarsberedskap.....................
3. Övriga hyror och lagringsersättningar
4. Anskaffning och underhåll av lager
byggnader .............................................
5. Besiktning och kontroll av lagerbygg
nader .......................................................
6. Flyttning av varor på grund av upp
sagda hyresavtal..................................
7. Kostnader för omsättning av varor
8. Förluster på grund av kvalitetsförsämringar...............................................
9. Dataundersökning ..............................
10. Gengasforskning...................................

Beräknad ändring 1969/70
Överstyrelsen Dep.chefen

39 300 000 +
1 605 000 +
1 980 000 +

300 000 — 3 400 000
45 000 +
260 000 +

45 000
260 000

2 200 000 + 1 300 000 + 1 300 000

255 000 +
1 170 000 +
2 250 000 +

+

100 000

980 000 +
220 000 +

220 000

100 000

600 000

1 600 000

—

—

100 000

—
50 000

—
—

200 000 +

50 660 000 + 3 255 000 —

875 000

Överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap
1. Räntan debiteras för kalenderår, varför under budgetåret 1969/70 skall
erläggas ränta på de medel som utnyttjas under år 1969. Styrelsen beräknar
att vid 1969 års ingång ha tagit i anspråk 640 milj. kr. av krediten och att
under samma år komma att disponera ytterligare 40 milj. kr. Med en ränte
fot av 6 %, kommer medelsbehovet för täckande av räntekostnaderna att
belöpa sig till 39,6 milj. kr.
2. Styrelsen skall till förrådsfonden erlägga hyra för de cisternanlägg
ningar, som hör till fonden och som styrelsen tar i anspråk för egen lagring.
Den ökade lagringen beräknas medföra en ökning av hyreskostnaden med
45 000 kr.
3__ 5. Utgifterna för övriga hyror samt för att anskaffa, underhålla och
besiktiga lagerbyggnader beräknas öka med 1 660 000 kr.
6—7. För att flytta och omsätta varor beräknas utgifterna komma att öka
med 1 200 000 kr.
8—9. Medelsbehovet väntas bli oförändrat.
10. En oförändrad ambitionsnivå för forskning och försök på gengas
området medför kostnadsökning med 50 000 kr.
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Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
49 785 000 kr. Jag har därvid beräknat bl. a. att den rörliga krediten kom
mer att tas i anspråk i sådan omfattning att räntekostnaderna med hänsyn
till nu gällande räntefot minskar med 3,4 milj. kr. i förhållande till före
gående budgetår (1.)
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Omkostnader för statlig lagerhållning m. m. för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 49 785 000
kr.
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F. Diverse
F 1. Bidrag till Svenska turisttrafikförbundet
1967/68 Utgift .........................................
1968/69 Anslag .......................................
1969/70 Förslag.......................................

3 265 000
3 665 000
4 050 000

Svenska turisttrafikförbundet har som aktiva medlemmar svenska städer,
landsting, kommuner, föreningar och företag och som passiva enskilda per
soner. Förbundets angelägenheter handhas av en styrelse och ett råd. Sty
relsen består av 13 ledamöter och 12 suppleanter, varav Kungl. Maj:t utser
sju resp. sex. Bland de sju ledamöterna utser Kungl. Maj :t en att vara ord
förande. Övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen utses av rådet som i
sin tur utses av medlemmarna.
Turisttrafikförbundets verksamhet, som bedrivs i syfte att sprida ökad
kännedom om Sverige som turistland, består huvudsakligen i att producera
och distribuera informationsmaterial i olika former som trycksaker, bild
material för utställningar och skyltning samt filmer. Arbetet är till största
delen förlagt till huvudkontoret i Stockholm men utförs också vid elva egna
eller gemensamma nordiska turistkontor i utlandet. Vid sidan av förbundets
mera allmänt inriktade informationsverksamhet genomför förbundet pro
duktiva kampanjer och länderaktioner, som samordnas med och delvis fi
nansieras av kollegiet för Sverige-information i utlandet. Som ett led i ar
betet vid huvukontoret ingår att anordna studiebesök och gruppresor till
Sverige för utländska resebyrå tjänstemän och journalister.
Ytterligare uppgifter om turisttrafikförbundets verksamhet lämnades i
prop. 1961: 1 (bil. 12 s. 236).
Förbundets huvudkontor i Stockholm är organiserat på fyra avdelningar:
utlandsavdelningen, informationsavdelningen, publikationsavdelningen och
kansliavdelningen (ekonomi och personal). För verksamheten i utlandet har
förbundet turistinformationskontor i Danmark, Finland, Norge, Förbunds
republiken Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien och Ameri
kas förenta stater (New York). Tillsammans med övriga nordiska länder
driver förbundet dessutom turistkontor i Italien, Schweiz och Amerikas
förenta stater (Los Angeles).
Turisttrafikförbundet erhåller för sin verksamhet sedan flera år statsbi
drag. För innevarande budgetår har 3 665 000 kr. anvisats från detta anslag
och 154 000 kr. från anslaget Turistpropaganda i Amerikas förenta stater
4
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(F 2). Förbundets budget för budgetåret 1968/69 omsluter drygt 4,8 milj. kr.
Mellanskillnaden täcks med bidrag från främst kollegiet för Sverige-information i utlandet och medlemsavgifter m. m.
Svenska turisttrafikförbundet hemställer att anslaget höjs med 1 150 000
kr. till 4 815 000 kr.
Den internationella turisttrafiken stagnerade under år 1967 efter alt ha
utvecklats kraftigt åren närmast före. Enligt uppgifter från OECD:s turist
kommitté ökade utlandsturismen endast med 1 % och valutainkomsterna
med 3 % för år 1967.
Sett i relation till den utländska trafiken, som under året registrerats i
flera europeiska länder, har de nordiska länderna dock hävdat sig väl.
Antalet icke-nordbor, som besökt Sverige ökade enligt förbundets beräk
ningar under år 1967 med närmare 6 % till ca 1,3 milj.
Turistströmmen från de nordiska grannländerna är f. n. omöjlig att be
räkna någorlunda tillförlitligt. Den torde dock vara minst dubbelt så stor
som den icke-nordiska, dvs. minst 2,5 milj.
Antalet turister i Sverige från särskilt Nederländerna, Amerikas förenta
stater och Schweiz har fortsatt att öka kraftigt under år 1967, medan den ti
digare markanta stegringen av turister från bl. a. Frankrike, Belgien och
Spanien stannat av. Antalet resande till Sverige från Förbundsrepubliken
Tyskland har ej gått att fastställa på grund av bristande statistiskt under
lag.
Mot en mycket jämn balans i antalet turistresor mellan Sverige och ut
landet står det av riksbanken redovisade kraftiga underskottet i resevaluta
balansen, 795 milj. kr. för år 1967. Med reservation för den klart otillfreds
ställande redovisningen av våra resevalutatransaktioner skulle enligt riks
banken turistinkomsterna ha ökat med 7,1 % under 1967 till 811 milj. kr.,
samtidigt som utgifterna ökat med 16,2 % till 1 606 milj. kr.
Turisttrafikförbundet har även under budgetåret 1967/68 försökt mot
verka den negativa resevalutabalansen efter två linjer. För det första har
förbundet väsentligt utvidgat sitt samarbete med olika intressenter i syfte
att nå ökad försäljningseffekt på utlandsmarknaderna. Praktiskt taget alla
förbundets operativa resurser har f. n. samlats för att i samarbete med de
olika intressenterna användas på ett fåtal marknader, nämligen Danmark,
Finland, Storbritannien, Förbundsrepubliken Tyskland och Amerikas för
enta stater. De kampanjer i massmedia som hittills företagits i bl. a. Ameri
kas förenta stater, Storbritannien och Förbundsrepubliken Tyskland i sam
arbete mellan förbundet och olika intressenter ger vid handen, att det även
med en relativt begränsad insats är möjligt att åstadkomma en märkbar
ökning av efterfrågan på sverigeresor. För det andra har förbundet försökt
att ägna ökat intresse för inrikesturismens problematik. Betydande an
strängningar har lagts ned på frågan om en samordnad informations- och
annonskampanj för att åstadkomma ett ökat svenskt resande i eget land.
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Förbundet hyser förhoppning om att en samordnad inrikesaktion med en
total satsning på minst 1 milj. kr skall kunna genomföras i samarbete med
de olika intressenterna budgetåret 1969/70. För detta ändamål föreslås ett
nytt anslag, på 500 000 kr. Till detta kommer inrättande av en inrikesavdelning, kostnadsberäknad till 400 000 kr.
Den begärda ökningen av statsanslaget till förbundet med 1 150 000 kr.
fördelar sig på följande sätt. För huvudkontoret i Stockholm beräknas en
ökning med 508 000 kr. för löner och omkostnader. Därutöver föreslås kon
torets produktionsutgifter ökade med 285 000 kr. För utlandskontorens del
beräknas en ökning med 357 000 kr.
Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 3 januari 1964 tillkallades
en särskild sakkunnig för att utreda frågan om åtgärder för planering och
samordning av verksamheten på den inrikes turisttrafikens område. Utred
ningen, som antog benämningen 1964 års turisttrafikutredning, avlämnade
den 14 oktober 1966 betänkandet »Turisttrafiken i Sverige» (Stencil
H 1966: 2). Utredningen föreslår att vissa funktioner av central natur på
turistväsendets område förs samman inom en inrikesavdelning vid Turisttrafikförbundet. Under utredningens arbete och därefter har viss försöks
verksamhet bedrivits med anslag från tionde huvudtitelns kommittéanslag
(prop. 1966: 1 bil. 12 s. 162).
Betänkandet har remissbehandlats och samtliga remissinstanser har till
styrkt eller lämnat utan erinran i allt väsentligt utredningens förslag.
I skrivelse den 9 oktober 1968 redogör Svenska turisttrafikförbundet för
vissa väsentliga faktorer som tillkommit under den tid försöksverksamhet
bedrivits vid förbundet. Genom lagändring den 1 juli 1968 fick kommun
viss rätt att uppföra och driva turistanläggningar. Vidare har turisttrafik
förbundet ändrat sin organisation.
Departementschefen
Bidraget till turisttrafikförbundet har under den senaste femårsperioden
ökat från 1,9 till 3,7 milj. kr. Dessutom får förbundet årliga anslag av stats
medel till sin verksamhet i storleksordningen 500 000 kr. från de medel
som står till förfogande för kollegiet för Sverige-information i utlandet.
Främjande av resande till turistmålen i Sverige ligger redan nu inom ramen
för vad turisttrafikförbundets av Kungl. Maj :t godkända stadgar föreskri
ver. Jag kan inte tillstyrka att särskilda medel anvisas för detta ändamål.
Jag föreslår en medelsökning med 385 000 kr. Anslaget blir då 4 050 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till Svenska turisttrafikförbundet för bud
getåret 1969/70 anvisa ett anslag av 4 050 000 kr.
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F 2. Turistpropaganda i Amerikas förenta stater
1967/68 Utgift..............................................
1968/69 Anslag...........................................
1969/70 Förslag .........................................

154 000
154 000
154 000

Från anslaget betalas svenska statens andel i kostnaderna för en skandi
navisk turistkampanj i Amerikas förenta stater, finansierad av Danmark,
Norge och Sverige.
Anslaget bör för nästa budgetår tas upp med oförändrat belopp. Jag hem
ställer, att K/ungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till T uris tpropaganda i Amerikes förenta stater för
budgetåret 1969/70 anvisa ett anslag av 154 000 kr.

F 3. Avsättning till fonden för idrottens främjande
1967/68 Utgift ......................................
1968/69 Anslag .....................................
1969/70 Förslag ..................................

26 375 000
30 375 000
33 375 000

En sammanställning över de bidrag, som Kungl. Maj :t under år 1968 be
viljat ur fonden för idrottens främjande, har tagits in i årets riksdagsberättelse (s. 17).

Sveriges riksidrottsförbund:
a) förbundets centrala verksamhet
administration......................................................
ungdomskonsulenter/instruktörer..............................
kursverksamhet...................................................
fritidsverksamhet m. m.......................................
instruktionsverksamhet för motionsidrott m. m. ..
övrigt......................................................................
Summa a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Anvisat

Begärd ändring

1968/69

1969/70

889

000
2 307 000
350
000
235
000
115 000
326
000

4 222 000 +

riksidrottsförbundets idrottsinstitut på Bosön....
325 000
riksidrottsförbundets idrottsplatskommitté...........
390 000
riksidrottsförbundets poliklinikverksamhet..
315
000
specialförbunden............................................................
12 000 000
distriktsförbunden.........................................................
1 100 000
föreningar—kollektiv försäkring jämte föreningar
nas ungdomsverksamhet...................................
700
000
Summa a—g)

+
+
+
+
-f-f-

90000
333000
120000
10000
55000
10000
618 000

+
50000
+
25000
+
25000
+ 2 500 000
+
200000
+

100000

19 052 000 + 3 518 000
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h) idrottsanläggningar
större anläggningar...................................................
mindre anläggningar m. m........................................
Bosöns idrottsinstitut, Lillsveds gymnastikfolkhögskola och Idrottens hus.................................
Summa h)

Anvisat

Begärd ändring

1968/69

1969/70

1 425 000
2 510 000

+ 2 575 000
+
770000

— + 2 000 000
3 935 000 + 5 345 000

j) vissa utanför riksidrottsförbundet stående organisa
tioner
Sveriges olympiska kommitté................................
1 300 000 —
De handikappades riksförbund..............................
220 000 +
Sveriges dövas idrottsförbund.......................................
80 000+
Svenska gymnastikförbundets gymnastikfolk
högskola på Lillsved....................................................
80 000+
Simfrämjandet...................................................................
85 000+
Svenska livräddningssällskapet.....................................
35 000+
Gösta och Olga Öländers Vålådalssliftelse..........
1 030 000 +
Svenska korporationsidrottsförbundet
a) central verksamhet........................................................
b) konsulentverksamhet.....................................................
c) lokalförbunden................................................................
d) korporationerna.....................................................................
e) kursverksamhet..............................................................
f) övrigt.........................................................
Summa a—f)
Skid- och friluftsfrämjandet ............................................
Skolöverstyrelsen..................................................................
Ridfrämjandet
främjandets verksamhet.................................................
ridhusbidrag......................................................................
Svenska lantliga ryttarföreningarnas centralförbund..
Svenska ponnyföreningen..........................................................
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800000
50000
10000
10000

15000
5000
5000

565 000 +
190000
690 000 -(115000
425 000 +
75000
30 000-f 10 000
195 000 +
50000
355 000 +
155000
2 260 000 +

595000

337 500 +
240 000 +

497500
50000

360 000 +
120000
— + 600 000
70 000+
5000
25 000+
11000
+ 10 036 500

Sveriges riksidrottsförbund framhåller, att det ökade in
tresse för aktiv idrottsutövning, som under senaste åren kunnat märkas,
stärkts och breddats ytterligare under förbundets senaste verksamhetsår.
Den 1 januari 1968 var 12 606 föreningar anslutna till riksidrottsförbundet
och redovisade tillsammans 2 241 209 medlemmar, av vilka 1 187 069 i ål
dern 12—24 år. I förhållande till motsvarande tidpunkt år 1967 ökade för-
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eningsantalet med 207 och medlemsantalet med 385 604, varav 153 874 i ål
derskategorierna 12—24 år. Enligt riksidrottsförbundets uppfattning främ
jas den idrottsliga verksamheten i landet bäst om ett nära samspel och en
effektiv samordning sker mellan idrottsinriktad ungdomsverksamhet, tävlingsidrott och annan motionsutövning. Ungdomsidrottens utveckling heror
främst av den insats som görs av förbundets distriktskonsulenter och spe
cialförbundens ungdomsinstruktörer. Riksförbundet begär medel för att
anställa ytterligare två konsulenter och tre instruktörer. Specialförbundens
verksamhet är av avgörande betydelse för tävlingsidrotten och bidragen till
dessa föreslås skola räknas upp med 2,5 milj. kr. 1967 års riksidrottsinöte
tillstyrkte enhälligt förslag om den framtida utbildningen av frivilliga idrotts
ledare, som lagts fram av särskilda kommitterade för riksidrottsförbundet,
korporationsidrottsförbundet, skid- och friluftsfrämjandet samt kommun
förbundet. Riksidrottsförbundet anser det angeläget att utredningens förslag
förverkligas under budgetåret 1969/70 och har under anslaget till kursverk
samhet beräknat 100 000 kr. för att täcka initialkostnaderna för en utbildningscentral med uppgift att med bl. a. pedagogiska hjälpmedel, instruktionshandledningar och allmän rådgivning betjäna de i utredningen medver
kande organisationerna. Vidare begärs ett belopp av 2 milj. kr. för planering
och projektering samt begynnande arbeten för förbättring och utbyggnad av
bl. a. Idrottsinstitutet på Bosön och Lillsveds gymnastikfolkhögskola.
Svenska korporationsidrottsförbundet har nu 210 lo
kala idrottsförbund och 8 kollektivt anslutna fritidsförbund som genom drygt
7 500 korpidrottsklubbar erbjuder de anställda och deras familjer, skolung
dom och pensionsnärer möjlighet till rätt avvägd motionsidrott. Det växande
antalet lokalförbund och korpidrottsklubbar ställer störa krav på förbundets
personella resurser och tekniska hjälpmedel. Förbundet, som f. n. har 13
distriktskonsulenter, begär medel bl. a. för att anställa ytterligare 2 di
striktskonsulenter och en konsulent för ledarutbildning. Vidare beräknas
medel för en konsulent på deltid för förbundets motionsverksamhet för pen
sionärer.
Även Skid- och friluftsfrämjandet redovisar ökad aktivitet.
Antalet lokalavdelningar ökade under budgetåret 1967/68 med 11 till 284.
Antalet frivilliga ledare ökade med 577 till 8 349, varav hälften kvinnor.
Främjandet framhåller, att fortsatt utveckling är beroende av ökad tillgång
på utbildade ledare. En breddning av ledarutbildningen medför ökade kost
nader. Främjandet saknar — i motsats till riksidrotts- och korporationsförbunden — regionalt verksamma konsulenter. I samband med den regionala
ledarutbildningen, rådgivningen till kommunerna i fråga om friluftsområ
den och friluftsanläggningar m. m. blir behovet av personer, som helt kan
ägna sig åt dessa uppgifter, alltmer framträdande. Medel begärs för sju nya
tjänster som distriktskonsulenter. Vidare beräknas medel för nya tjänster
som biträdande barnkonsulent, ungdomskonsulent och utbildningsledare.
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Skolöverstyrelsen begär uppräkning av anslaget för bl. a. utbild
ning av klasslärare i simundervisning och till reseledare vid fjällfärder. Me
del beräknas också för regional verksamhet i länsskolnämndernas regi.
Ridfrämjandet framhåller att antalet medlemmar de tre senaste
åren stigit med 10 % för år och uppgår nu till 27 000. För budgetåret 1968/69
begärs 480 000 kr. Främjandet bedömer den centrala utbildningen som så
viktig att huvuddelen av främjandets resurser måste sättas in på ridskolan
i Strömsholm.
För bidrag till ridhusanläggningar begärs 600 000 kr. De Svenska
lantliga
ryttarföreningarnas centralförbund och
Svenska ponnyföreningen hemställer om ökade resurser för ut
bildning av instruktörer och ungdomsledare.
Idrottens samarbetsnämnd erinrar om, att frågan om stöd åt
idrottens organisationer sedan en tid tilbaka är föremål för utredning ge
nom särskilda sakkunniga, idrottsutredningen. Det är att förvänta att ut
redningen kommer att föreslå ökade medel till idrottsrörelsen. I avvaktan
på utredningsresultatet bör den dynamiska utvecklingen som är igång ej
bromsas upp.
För såväl riksidrottsförbundets som korporationsidrottsförbundets del
framhåller nämnden vikten av att tillräckligt stöd ges åt den speciella ung
domsverksamheten, såväl i form av ökade anslag till verksamheten som till
utbyggnad av konsulent/instruktörsorganisationen.
Vad angår riksidrottsförbundet vill nämnden understryka angelägenheten
av att specialförbunden kan tillgodoses i tillräcklig grad. Deras verksamhet är
av central betydelse och otillräckliga resurser för dem får återverkningar
på hela idrottsrörelsen. Riksidrottsförbundet äskar för ändamålet ett anslag
av 14,5 milj. kr., en höjning i förhållande till vad som anvisats för inneva
rande budgetår med 2,5 milj. kr. ökningen är procentuellt sett av ungefär
samma storleksordning som för löpande budgetår. — Nämnden understry
ker vidare vikten av att medel ställs till förfogande för den planering och
projektering av förbättringar och utbyggnad i fråga om Bosön—Lillsved
som föreslagits samt för uppförande av ett »Idrottens hus». Bosön—Lillsved
är viktiga kurs- och träningscentra inom idrottsrörelsen. Befintliga resurser
är redan nu otillräckliga för rörelsens behov. Skall den av riksidrottsmötet
beslutade utökningen av kursverksamheten för ledarutbildning kunna ge
nomföras krävs en betydande upprustning av dessa båda anläggningar. Ett
»Idrottens hus» är en gammal tanke som nu synes ha möjlighet att kunna
realiseras. Nämnden vill för sin del peka på de fördelar som är förenade
med en dylik anläggning och framhålla betydelsen av att den kan komma
till. — Av årets anslag är 1 milj. kr. avsedda som ett första anslag för upp
rustning av idrottsanläggningen i Vålådalen. Totalkostnaden härför har be
räknats till 3 milj. kr. Nämnden utgår ifrån att minst motsvarande be-
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lopp som för innevarande år beräknas härför under anslaget för nästa bud
getår.
Anordningen med en kollektiv försäkring för organisationerna
inom riksidrottsförbundet finner nämnden i hög grad ändamålsenlig och
tillstyrker att medel anvisas till kostnaden härför. — Riksidrottsförbundets
förslag om ökad bidragsram för mindre anläggningar vill nämnden biträda,
då det visat sig att dessa bidrag haft stor betydelse för tillkomsten av enk
lare anläggningar, som väl lämpar sig för idrottsutövande.
För korporationsidrottsförbundets del synes särskilt viktigt att en fort
satt utbyggnad av konsulentorganisationen kan ske. Förbundet har nu 13
konsulenter och önskar öka antalet med två. Behovet av fler konsulenter
hänger till största delen ihop med den fortsatta ökningen av lokalförbunden.
För lokalförbunden, vilkas arbete kraftigt ökat genom nytillkomna korpora
tioner, krävs förbättrade resurser, framför allt i fråga om administrativt bi
träde, vilket förbundsledningen nu i stor utsträckning själv får ombesörja
till förfång för arbetet med idrotten. — Den vidgade verksamheten inom korporationsidrottsförbundet ställer också krav på ökade medel för utbildning
av frivilliga ledare och funktionärer. — Nämnden framhåller också önsk
värdheten av ökade resurser till motionsidrotten för pensionärer.
Genom De handikappades riksförbunds arbete har väsentligt förbättrade
möjligheter skapats för de handikappades idrottsutövning. Förbundet till
handahåller vidare lämplig idrottsmateriel m. m. Tillräckliga medel bör stäl
las till förfogande för en fortsatt utveckling på handikappidrottens område.
Departementschefen
Formerna för och omfattningen av statens stöd till idrotten utreds av
idrottsutredningen. Den beräknas bli färdig under år 1969 och kan påverka
anslaget till idrotten först budgetåret 1970/71. I avvaktan på utrednings
resultatet vill jag nu endast understryka önskvärdheten av höjda anslag till
specialförbunden och behovet av att ge riksidrottsförbundet och andra
idrottsorganisationer ökade resurser för ledarutbildning. Jag förordar att
anslaget för budgetåret 1969/70 räknas upp med 3 milj. kr. Jag beräknar
därvid oförändrat belopp dvs. 1 milj. kr. för upprustning av Vålådalsanläggningarna. Vidare kan framhållas, att vissa belopp av anslaget för budget
året 1968/69 använts för deltagande i olympiska spel. Motsvarande belopp
kan under nästa budgetår disponeras för andra ändamål.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Avsättning till fonden för idrottens främjande för
budgetåret 1969/70 anvisa ett anslag av 33 375 000 kr.
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F 4. Kostnader för vissa nämnder m. m.
1967/68 Utgift ..............................................
1968/69 Anslag..............................................
1969/70 Förslag ...........................................

9 809
28 000
35 000

Under anslaget har beräknats medel för arvoden, expenser m. m. för
granskningsnämnden för för svar suppfinningar, oljelagringsrådet och rese
garantinämnden. Institutionernas medelsförbrukning budgetåret 1969/70
har beräknats enligt följande.
Ändring

1968/69

1. Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar (jfr.
prop. 1955: 1 bil. 12 s. 113 och 1963: 1 bil. 12 s. 151)
2. Oljelagringsrådet (jfr. prop. 1957: 144).....................
3. Resegarantinämnden (jfr. prop. 1967: 106)..............

1969/70

16 000
7 000
5 000

—
+ 7 000

28 000

+ 7 000

Departementschefen
Beräkningen av medelsbehovet föranleder inte någon erinran från min
sida. Anslaget bör tas upp med sammanlagt 35 000 kr. Jag hemställer, att
Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Kostnader för vissa nämnder m. m. för budget
året 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 35 000 kr.
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KAPITALBUDGETEN
II: Statens allmänna fastighetsfond
II: 1. Gemensam administrationsbyggnad för Svenska turisttrafikförbundet
m. fl.
1967/68 Utgift .........................................
1968/69 Anslag .......................................
1969/70 Förslag.......................................

2 520 000
1 379 000
90 000

För att uppföra en gemensam administrationsbyggnad (Sverigehuset) för
Svenska turisttrafikförbundet m. fl. institutioner vid Kungsträdgården i
Stockholm har anvisats investeringsanslag av 12 634 000 kr. Kostnaderna be
räknas enligt prisläget den 1 april 1968 till 12 732 000 kr.
Byggnaden, för vilken redogörelse lämnats i bl. a. prop. 1968:1 (bil. 12
s. 57), började uppföras i november 1966 och beräknas vara färdigställd
vid årsskiftet 1968/69.
Byggnadsstyrelsen föreslår att anslaget förs upp med 360 000 kr. på tillläggsstat till riksstaten för budgetåret 1968/69 och med 90 000 kr. på riksstaten för budgetåret 1969/70.
Departementschefen
I prop. 1968: 155 till 1968 års höstriksdag beräknades 360 000 kr. på tillIäggsstat I till riksstaten för budgetåret 1968/69. Jag hemställer nu, att
Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Gemensam administrationsbyggnad för Svenska
turisttrafikförbundet m. fl. för budgetåret 1969/70 anvisa
ett investeringsanslag av 90 000 kr.

V: Fonden för låneunderstöd
V: 1. Lån till utbyggnad av oljelagringen
1967/68 Utgift ....
1968/69 Anslag___
1969/70 Förslag ...

63 341 734
63 350 000
67 000 000

Reservation ...

24 390 154

Från anslaget bestrids statens kostnader för beredskapslagring av olja
enligt riktlinjer, som godkänts av riksdagen.
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1963—1969 års oljelagringsprogram

Efter förslag av Kungl. Maj:t godkände 1962 års riksdag riktlinjer för
beredskapslagring av olja, innefattande ett program för ökad lagring av mi
neraloljor under sjuårsperioden 1963—1969 (prop. 1962:194, BeU 68, 2LU
45, rskr 418 och 420). Av den i 1961 års priser beräknade årskostnaden om
112 milj. kr. skall staten bidra med 59 milj. kr., medan återstoden 53 milj.
kr. finansieras genom prissättning på olja. I likhet med vad som gällde för
lagringsprogrammet under åren 1958—1962 skall statens bidrag utgå i form
av rånte- och amorteringsfria lån till de lagringsskyldiga. Lånen skall skri
vas av under en tid av 20 år. De är indexreglerade, vilket innebär att varje
års lånebelopp justeras med hänsyn till det genomsnittliga prisläget för olja
och cisterner under året före lånets utlämnande.
Överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap
Enligt de principer, som genom 1962 års oljelagringsbeslut fastställts för
indexregleringen skall det statliga lånebidraget för kalenderåret 1968, i bas
prisläget 59 milj. kr., justeras med hänsyn till pris- och kostnadsutvecklingen
fram till årsskiftet 1967/68. Härigenom kommer årsbeloppet till följd av
bl. a. den ogynnsamma frakt- och oljeprisutvecklingen att öka med 5 673 000
kr. till 64 673 000 kr. Enär 63 346 000 kr. av de för budgetåret 1968/69 an
visade medlen är avsedda för statliga lånebidrag under kalenderåret 1968,
uppkommer ett underskott av (64 673 000 — 63 346 000 =) 1 327 000 kr.
Det belopp för statliga lån som skall betalas under år 1969 kan inte slut
ligt indexregleras och följaktligen icke heller slutligt fastställas förrän efter
årsskiftet 1968/1969. Med hänsyn till prisutvecklingen beräknas för kalen
deråret 1969 ett medelsbehov för statliga lånebidrag av omkring 67 milj. kr.
Avskrivningar på återbetalda lån, vilka hittills täckts inom ramen för till
gängliga medel, uppgår t. o. m. budgetåret 1968/69 till 925 250 kr. Motsva
rande belopp för återstoden av lagringsperioden kan inte nu beräknas, var
för styrelsen framdeles återkommer med förslag till täckning härav.
För ett antal enskilda lagringsskyldiga företag nedgår lagringsplikten från
ingången av år 1969 i förhållande till vad som fastställts för dem med ut
gången av lagringsperioden 1958—1962. De mot lagernedsättningarna sva
rande lånebeloppen, 88 688 kr. skall skrivas av enligt de föreskrifter som
Kungl. Maj :t den 25 april 1958 meddelat rörande fördelning av lånemedlen
mellan de lagringsskyldiga.
De oljeavgifter, vilka jämlikt förordningen den 31 maj 1957 (nr 344) om
oljeavgifter m. m. flyter in under lagringsperioderna 1958—1962 och 1963
.—1969, skall vid slutet av sistnämnda period tillföras anslaget och utanordnas till de lagringsskyldiga. Vid utgången av budgetåret 1967/68 har i oljeavgifter flutit in sammanlagt 272 000 kr., vilket belopp vid utgången av bud
getåret 1968/69 beräknas stiga till ca 300 000 kr. Styrelsen föreslår att an
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slaget räknas upp med 300 000 kr. Medlen bör betalas ut till de lagringsskyldiga i samband med utanordnandet av 1969 års lånebelopp. Förslag till
disposition av de oljeavgifter som eventuellt flyter in under andra halvåret
1969 kommer att lämnas senare.
Det sammanlagda medelsbehovet uppgår till (1 327 000 -f 67 000 000 -f
925 250 -f- 88 688 + 300 000 =) 69 641 938 kr., eller avrundat 69 650 000 kr.
Departementschefen
Jag beräknar anslaget för nästa budgetår till 67 milj. kr. och har därvid
beräknat ett medelsbehov för statliga lånebidrag för kalenderåret 1969 av
64 350 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Lån till utbyggnad av oljelagringen för budgetåret
1969/70 anvisa ett investeringsanslag av 67 000 000 kr.

Vill: Diverse kapitalfonder
Förrådsfonden för ekonomisk försvarsberedskap
VIII: 1. Förrådsanläggningar m. m.
1967/68 Utgift ..........
1968/69 Anslag..........
1969/70 Förslag ....

3 980 863
2 765 000
850 000

Reservation ....

3 890 695

Förrådsfonden för ekonomisk försvarsberedskap inrättades genom beslut
av Kungl. Maj :t den 3 juni 1965. På fonden redovisas de oljelagringsanläggningar m. m. som förvaltas av överstyrelsen för ekonomiskt försvar.
Överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap
1. För medel som anvisats under budgetåren 1963/64—1968/69 har styrel
sen låtit uppföra två lagringsanläggningar för flygdrivmedel. Den ena är
nu färdig och fylld med olja medan den andra beräknas kunna tas i an
språk för inlagring hösten 1968.
För en tredje anläggning, som ingår i planläggningen, är förprojektering
en slutförd, överstyrelsen bedriver de fortsatta förberedelserna med sikte
på att anläggningsarbetena kan påbörjas hösten 1969. För budgetåret 1969/70
behövs 3 milj. kr. Ett anslag på 3 milj. kr. har för detta ändamål förts upp
på allmän beredskapsstat för budgetåret 1968/69.
2. Under budgetåren 1964/65—1968/69 har anvisats sammanlagt 9,4
milj. kr. till kompletterande byggnadsarbeten för att förbättra tre oljelagringsanläggningar, som tillhör staten och förvaltas av styrelsen. Arbetena
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på två anläggningar är nu i huvudsak färdiga. Arbetena på den tredje be
räknas påbörjas under fjärde kvartalet 1968.
Överstyrelsen har i samråd bl. a. med befästningsinspektionen utrett er
forderliga förbättringsåtgärder vid en fjärde bergrumsanläggning under
styrelsens förvaltning. Dessa åtgärder har kostnadsberäknats till 1 milj.
kr. i pris- och löneläget den 1 juli 1968. Arbetena beräknas kunna påbörjas
hösten 1969.
3. På driftbudgeten har sedan budgetåret 1961/62 under reservationsan
slaget Distributionsmateriel för olja anvisats medel för att anskaffa och
lägga upp förråd av fältledningsmateriel för civila, skyddade oljelagringsanläggningar enligt en plan som den 22 november 1962 lagts fram av översty
relsen.
Den totala anskaffningskostnaden för fältledningsmateriel beräknades
i prisläget i oktober 1960 till 6 milj. kr. För ändamålet har hittills anvisats
4,7 milj. kr. för fyra centralförråd och två andra förråd. Enligt planen be
hövs materiel till åtta centralförråd. Kostnaden för denna materiel beräk
nades år 1960 till 500 000 kr. per förråd. Denna kostnad har med hänsyn till
vissa nödvändiga kompletteringar av materielbeståndet och inträffade kost
nadsökningar stigit till 950 000 kr. i prisläget juli 1968. Från beredslcapssvnpunkt är angeläget att anskaffandet av fältledningsmateriel kan ske utan
alltför stor tidsutdräkt, särskilt som antalet bergeisternanläggningar avse
värt ökat under innevarande oljelagringsperiod. Anskaffningen bör darfor
få fortsätta i hittillsvarande takt, dvs. med materiel för ett centralförråd
per budgetår. Medelsbehovet för budgetåret 1969/70 utgör sålunda 950 000
kr. På allmän beredskapsstat för budgetåret 1968/69 har för detta ändamål
förts upp ett anslag av 3 milj. kr.
Styrelsen föreslår att medel för avsedd verksamhet fr. o. m. budgetåret
1969/70 anvisas över rubricerade anslag samt att den materiel som hittills
anskaffats invärderas i förrådsfonden för ekonomisk försvarsberedskap.
Det sammanlagda medelsbehovet uppgår till (3 000 000 + 1 000 000 +
950 000 =) 4 950 000 kr.
Departementschefen
För anskaffning av fältledningsmateriel beräknar jag 850 000 kr. (3.)
På driftbudgeten har sedan budgetåret 1961/62 under reservationsansla
get Distributionsmateriel för olja anvisats medel för att anskaffa fältled
ningsmateriel för civila, skyddade oljelagringsanläggningar. Den behållning
som vid utgången av budgetåret 1968/69 finns på reservationsanslaget bör
föras över till investeringsanslaget Förrådsanläggningar m. m.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Förrådsanläggningar m. m. för budgetåret 1969/70
anvisa ett investeringsanslag av 850 000 kr.
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Vad föredraganden sålunda med instämmande av
statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans
Maj :t Konungen.
Ur protokollet:
Gunnel Anderson
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Register
Sid.

1

översikt
DRIFTBUDGETEN

Tionde huvudtiteln
A. Handelsdepartementet m. m.

7

8
9
11

12
12

Handelsdepartementet:
Förvaltningskostnader................................................. ...........
Krigsmaterielinspektionen.......................................... ...........
Kollegiet för Sverige-information i utlandet.............. ...........
...........
...........
...........

Kr.
3 930 000
153 000
1 358 000
4 412 000
850 000
75 000
10 778 000

B. Utrikeshandel m. m.

13
15
17

22
22
22

Kommerskollegium........................................................................
Sprängämnesinspektionen..............................................................
Främjande av utrikeshandeln m. m............................................
Administrationskostnader för nordiskt ekonomiskt samarbete
Bidrag till Svenska slöjdföreningen...........................................
Bidrag till vissa internationella byråer m. m...........................

8 475 000
999 000
7 540 000
130 000

200 000
256 000
17 600 000

C. Pris-, konkurrens- och konsumentfrågor

24
25
26
28
30
30
32

Näringsfrihetsrådet...........................................................
Ombudsmannen för näringsfrihetsfrågor ...................
Statens pris- och kartellnämnd.......................................
Statens institut för konsumentfrågor:
Förvaltningskostnader.................................................
Undersökningar och upplysningsmateriel m. m. ..
Konsumentvaruforskning och konsumentupplysning
Bidrag till Varudeklarationsnämnden..........................

296 000
1 318 000
8 603 000
5 422 000
314 000
3 904 000
900 000
20 757 000

D. Patent- och registreringsväsendet

34
40

Patent- och registreringsverket..................... ........
Särskilda kostnader för förenings- m. fl. register

28 925 000

1 000 000
29 925 000
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E. Ekonomiskt försvar

Sid.

41
46

överstyrelsen för ekonomiskt försvar.....................................
Omkostnader för statlig lagerhållning m. m...........................

Kr.
6 077 000
49 785 000

55 862 000
F. Diverse

49
52
52
57

Bidrag till Svenska turisttrafikförbundet..............................
Turistpropaganda i Amerikas förenta stater..........................
Avsättning till fonden för idrottens främjande.....................
Kostnader för vissa nämnder m. m...........................................

4 050 000

154 000
33 375 000
35 000
37 614 000

Summa för driftbudgeten 172 536 000
KAPITALBUDGETEN
II: Statens allmänna fastighetsfond

58

Gemensam administrationsbyggnad för Svenska turisttrafik
förbundet m. fl...............................................................................

90 000

V: Fonden för låneunderstöd

58

Lån till utbyggnad av oljelagringen...........................................

67 000 000

Vill: Diverse kapitalfonder

60

Förrådsfonden för ekonomisk försvarsberedskap:
Förrådsanläggningar m. m........................................................

850 000

Summa för kapitalbudgeten 67 940 000
Totalt för handelsdepartementet 240 476 000

MARCUS BOKTR. STHLM 1969 680477

BILAGA 13 TILL STATSVERKSPROPOSITIONEN 1969

INRIKESDEPARTEMENTET

ÖVERSIKT
Till inrikesdepartementet hör arbetsmarknad, utlänningsärenden, regio
nal utvecklingsplanering, lokaliseringsstöd m. m. samt bostadsfrågor.
Genom en råd reformbeslut under åren 1964—1968 har verksamheten
inom inrikesdepartementets hela område omprövats. Fortsatta reformer för
bereds genom ett omfattande utredningsarbete.
Arbetsmarknadspolitiken har byggts ut kraftigt särskilt under de senaste
åren. Den fortsatta utbyggnaden riktas särskilt in på att lösa de problem
strukturomvandlingen ger upphov till. Åtgärder för äldre, handikappade och
lokalt bundna står därmed i förgrunden. Omfattningen och inriktningen av
den skyddade sysselsättningen utreds.
Ett betydelsefullt steg i det regionalpolitiska utvecklingsarbetet har tagits
i och med att en lokaliseringspolitiskt inriktad långsiktig planering har ge
nomförts i länen. Resultaten av denna planering innebär att en grund har
lagts för bättre samordning av sådana beslut, varigenom samhällsorganen
fördelar resurser på skilda orter och regioner. Medlen för det direkta lokaliseringspolitiska stödet omprövas genom en särskild utredning.
Inom bostadspolitiken ägnas fortsatt uppmärksamhet åt kostnadsutveck
lingen samtidigt som frågor om utformningen av service i bostadsområdena
tillmäts allt större betydelse. Formerna för förnyelse av äldre bebyggelse
områden kommer att utredas.
Arbetsmarknad
Den uppgång i konjunkturen som varit märkbar under år 1968 har med
fört en viss förbättring av arbetsmarknadsläget. Efterfrågan på arbetskraft
har i stort sett varit stigande. Den registrerade arbetslösheten var under
sista kvartalet år 1968 lägre än under samma kvartal år 1967.
Utvecklingen har emellertid varit oenhetlig. Antalet platser som har an
mälts lediga vid arbetsförmedlingen under år 1968 har för riket som helhet
varit inte obetydligt större än år 1967. ökningen i efterfrågan på arbets
kraft har emellertid främst gällt näringslivet i storstadslänen och i de öv
riga syd- och mellansvenska länen. I skogslänen översteg efterfrågan mer
påtagligt 1967 års nivå först under sista kvartalet förra året. I följande tablå
1 — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 13
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redovisas utvecklingen av efterfrågan under år 1968 (läget motsvarande
period 1967 = 100).
1.

Storstadslän............................. ......................
Skogslän................................... ......................
Övriga län............................... ......................
Hela riket

kv.

2.

100

kv.
107
103
114

92

110

90
80

3. kv.
112
100

118
113

4. kv.
129
127
136
132

Den stegrade efterfrågan på arbetskraft har avsett samtliga näringsgrenar.
Inom industrin har efterfrågan under tiden december 1967—december 1968
ökat med 73 %. Större delen av denna ökning hänför sig till metall- och
verkstadsindustrin. Även inom byggnadsverksamheten och handeln har
arbetskraftsbehovet ökat påtagligt.
Trots den stegrade efterfrågan på arbetskraft var arbetslösheten under
de tre första kvartalen år 1968 högre än under motsvarande kvartal år
1967. Därefter har en förbättring inträtt i storstadslänen och i övriga sydoch mellansvenska län. För skogslänens del ligger arbetslöshetssiffrorna
över 1967 års nivå. Utvecklingen belyses i följande tablå (läget motsvarande
period 1967 = 100).
1.

Storstadslän.....................................................
Skogslän...........................................................
Övriga län.......................................................
Hela riket

kv.
115
126
121

121

2.

kv.
100

118
105
109

3. kv.
109
138
113

120

4. kv.
88
111

90
98

Skillnaderna i sysselsättningshänseende mellan skogslänen och övriga
delar av landet har på nytt accentuerats efter att ha varit på väg att utjäm
nas bl. a. genom de senaste årens lokaliseringspolitik.
Siffrorna för arbetslösheten under de båda sista kvartalen påverkas av
det äldrestöd som började utgå den 1 juli 1968. Tillkomsten av detta nya
stöd har lett till att vissa arbetslösa som tidigare inte haft kontakt med ar
betsförmedlingen nu i ökande utsträckning anmäler sig vid förmedlingen,
varvid antalet registrerade arbetslösa ökar. I november 1968 hade ca 5 500
personer fått eller sökt bidrag. Av dessa uppbar ca 3 000 förlängd ersättning
från arbetslöshetskassa.
Till stöd för sysselsättningen under vintern 1967—68 vidtog regeringen
en rad åtgärder under loppet av år 1967. Genom de sysselsättningsstödjande
åtgärderna tillskapades totalt ca 100 000 arbetstillfällen under vintern 1967
—68. Trots dessa åtgärder låg arbetslösheten i början av år 1968 på högre
nivå än tidigare under 1960-talet. Samtidigt förblev efterfrågan på arbets
kraft dämpad.
De uppgifter om konjunkturutvecklingen som förelåg under förra delen
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av år 1968 tydde inte heller på några väsentliga förändringar i arbetsmark
nadsläget. Sysselsättningsstöd]ande åtgärder behövdes främst inom verk
stadsindustrin och byggnadsverksamheten. Regeringen vidtog därför ytter
ligare åtgärder vid flera tillfällen under året.
Ramen för tidigareläggning av beställningar hos verkstadsindustrin vid
gades med totalt 210 milj. kr. till 260 milj. kr. Investeringsfonderna fick på
nytt tas i anspråk för byggnads- och maskininvesteringar. Medgivandena att
använda investeringsfondsmedel omfattade vid utgången av november 1968
projekt med en sammanlagd kostnad av ca 760 milj. kr., varav ca 340 milj.
kr. avsåg maskininvesteringar, ca 410 milj. kr. byggnadsinvesteringar och
10 milj. kr. investeringar i skogsbruk.
I syfte att öka sysselsättningen inom byggnadsverksamheten vidgades
bostadsbyggnadsplanen vid olika tillfällen under år 1968 med tillsammans
10 800 lägenheter. Dessutom ökades ramen för skolbyggande med 60 milj. kr.
I april medgavs generell befrielse från investeringsavgift för byggnads
arbete i skogslänen med en kostnad understigande 5 milj. kr. Under tiden
april—juli meddelades därutöver i många enskilda fall av sysselsättningsskäl dispens från avgiften både i skogslänen och i andra delar av landet.
Sammanlagt meddelades av sysselsättningsskäl dispens från investerings
avgift för byggnadsprojekt till en total kostnad av inemot 500 milj. kr.
Därutöver omfattade den generella dispensen för skogslänen projekt till en
kostnad av totalt ca 80 milj. kr.
De åtgärder som här redovisats har beräknats ge 20 000 arbetstillfällen.
Större delen av denna sysselsättningseffekt infaller under vinterhalvåret
1968—69.
Utöver de nu nämnda åtgärderna görs omfattande insatser till stöd för
sysselsättningen under vintern 1968—69, främst i form av beredskapsarbe
ten och arbetsmarknadsutbildning. För beredskapsarbetena räknas med en
verksamhet av samma omfattning som under vintern 1967—68, ca 4 milj.
dagsverken. För att täcka de ökade kostnader som blir följden begärs 150
milj. kr. på tilläggsstat för innevarande budgetår. Expansionen av bered
skapsarbetena under det gångna året har främst avsett s. k. särskilda be
redskapsarbeten för handikappade och svårplacerade. Antalet personer i
sådana arbeten har inte vid något tillfälle under året legat under 10 000.
Arbetsmarknadsutbildningen har likaså ökat starkt. Under första halv
året 1968 utbildades drygt 30 % fler personer än ett år tidigare och under
hösten 1968 inemot 20 % fler än motsvarande tid året innan.
Den tendens till ökad användning av flyttningsbidrag som gjorde sig
märkbar i slutet av år 1967 har ytterligare förstärkts under år 1968. An
talet utbetalade starthjälpsbidrag var under tiden september—oktober 1968
ca 1 800 fler än under samma tid ett år tidigare.
I följande sammanställning belyses omfattningen av de rörlighetsfrämjande åtgärderna och beredskapsarbetena under åren 1967 och 1968.
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Antal personer
som fått flytt
ningsbidrag

Antal sysselsatta i
Antal personer i
utbildning

Tidsperiod

allmänna bered
skapsarbeten

särskilda bered
skapsarbeten

i medeltal per månad

1. kv.......................
2. kv..................
3. kv..................
okt.—nov.........

1967

1968

1
1
1
2

2 265
2 415
2 805
2 900

545
695
890
220

1967
24 510
23 650
18 965
26 365

1968
32
30
21
33

970
700
185
060

1967

1968

1967

1968

8
6
2
3

9 970
8 390
3 530
4 965

7
8
7
9

13 705
14 220
11 815
13 695

935
170
635
570

450
170
840
070

Tillströmningen till arbetsvärden har ökat starkt. Detta återspeglar del
vis den snabba strukturomvandlingen, som skapar särskilda omställnings
problem för de handikappade. Allmänhetens ökande kännedom om den
aktiva arbetsmarknadspolitikens innebörd medför vidare att personer, som
tidigare inte haft kontakt med arbetsförmedlingen, nu söker upp förmed
lingen. Detta torde gälla inte minst dem som är handikappade eller av annat
skäl svårplacerade i den öppna marknaden. Arbetsvärdens insatser för handi
kappade under åren 1966—1968 redovisas i följande sammanställning.

Antal arbetssökande med handikapp....................
Tillsatta platser........................................................
Därav i skyddad sysselsättning1..........................
Hänvisade till yrkesutbildning............................

............
............
............
............

1966

1967

74 812
30 930
16 305
14 155

81 909
34 644
22 432
16 323

1968
(beräknat)
87 000
36 000
25 000
17 500

1 Inkl. beredskapsarbete.

De arbetsmarknadspolitiska åtgärder som har vidtagits eller planeras för
vinterhalvåret 1968—69 beräknas komma att beröra mer än 100 000 per
soner, dvs. ca 3 % av den totala arbetskraften. Verksamheten beräknas få
något större omfattning än föregående vinter.
Arbetsmarknadsutsikterna för år 1969 tyder på en fortsatt uppgång av
efterfrågan på arbetskraft. Sannolikt kommer emellertid uppgången liksom
förra året att ha sin tyngdpunkt i storstadslänen och i övriga syd- och mel
lansvenska län. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder i förening med insatser
av annat slag måste användas för att motverka en fördjupning av klyftan
mellan skilda delar av landet i fråga om sysselsättning och levnadsstandard.
Detta innebär både fortsatta samhälleliga insatser för att underlätta arbets
kraftens rörlighet och intensifierade åtgärder i sysselsättningsskapande
syfte i områden med långsiktigt underskott på arbetstillfällen.
Härtill kommer behovet av ökade arbetsmarknadspolitiska insatser för
de arbetstagare som drabbas av arbetslöshet i samband med strukturom
vandling och rationaliseringar. Det gäller som förut nämnts främst handi
kappade och av annan anledning svårplacerade, vilka är särskilt utsatta i
nuvarande arbetsmarknadsläge.
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Mot denna bakgrund föreslås kraftigt ökade arbetsmarknadspolitiska åt
gärder även nästa budgetår. Arbetsmarknadsutbildningen beräknas omfat
ta 95 000 personer mot 79 000 förra budgetåret. Också i fråga om flyttningsverksamheten förutses en fortsatt kraftig ökning. Antalet starthjälpsbidrag
beräknas komma att uppgå till drygt 30 000 under budgetåret 1969/70 mot
22 500 under 1967/68.
För särskilda beredskapsarbeten för handikappade beräknas en anslags
ökning med 86 milj. kr. Utbyggnaden av de skyddade verkstäderna beräknas
fortgå i snabb takt. Den föreslagna ramen för anordnande av arbetsplatser
vid sådana verkstäder, 25 milj. kr., beräknas möjliggöra tillkomsten av ca
1 500 nya platser. Den s. k. halvskyddade sysselsättningen beräknas få dub
belt så stor omfattning som innevarande budgetår.
Bortavistelsebidraget i samband med flyttning föreslås utbyggt med rätt
till ersättning för kostnad för hemresa en gång i månaden under de första
sex månaderna av vistelsen på den nya orten till den del kostnaden över
stiger 75 kr.
Arbetsmarknadsverket får en förstärkning med 200 tjänster. Arbetsmark
nadsforskningen föreslås få ökade resurser.
Totalt beräknas de arbetsmarknadspolitiska anslagen för nästa budgetår
till ca 1 900 milj. kr. vilket innebär en ökning med ca 400 milj. kr. Den reella
ökningen sedan kostnader för lönekostnadspålägg etc. frånräknats utgör ca
285 milj. kr.
Sedan 1968 års riksdag under höstsessionen antagit riktlinjer för utlänningspolitiken m. m. kommer under våren 1969 att läggas fram förslag om
organisationen av det nya ämbetsverk som den 1 juli 1969 skall ersätta sta
tens utlänningskommission.
Under år 1968 har sakkunniga tillkallats för att kartlägga invandrares
och andra minoritetsgruppers anpassningsproblem och lägga fram förslag
till ett samlat program för samhällets insatser på detta område.
Vidare har sakkunniga tillkallats för att utreda frågor om verksamhe
ten vid de skyddade verkstäderna m. m.
Den utredning om samhällets neutralitet vid arbetskonflikter som till
sattes i december 1967 har under år 1968 avlämnat betänkandet Konfliktdi
rektiv. På grundval av betänkandet kommer förslag till nya föreskrifter i
ämnet att föreläggas riksdagen.
Statskontoret har i dagarna till Kungl. Maj :t redovisat resultatet av den
inom statskontoret utförda översynen av arbetsmarknadsverkets organisa
tion.
Regional utveckling
Formerna för statens handlande i syfte att påverka den regionala ut
vecklingen lades fast genom 1964 års riksdags beslut om riktlinjer för en
aktiv lokaliseringspolitik. Verksamheten innefattar regionalt inriktad ut-
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vecklingsplanering samt vissa stödåtgärder, främst för näringslivets loka
lisering. Planeringen har sin tyngdpunkt i länen och syftar till att främja en
ändamålsenlig regional resursfördelning. I anknytning härtill har initiativtagits till forsknings- och utredningsverksamhet med regional inriktning.
Stödverksamheten omfattar lån och bidrag till etablering eller utvidgning
av industriell verksamhet. Vid sidan härav utgår särskilt låncstöd till hant
verk och småindustri. Bland de regionala problemen ägnas glesbygdsfrågorna betydande uppmärksamhet.
Efter några år av en från regionalpolitisk synpunkt relativt gynnsam nä
ringslivs- och befolkningsutveckling synes strukturförändringarna i nä
ringslivet nu tendera att vidga klyftan mellan skilda regioner när det gäller
den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningen. Den fortsatta nedgången
av sysselsättningen inom jord- och skogsbruket, den branschvis mycket
ojämnt fördelade utvecklingen inom industrin och den fortlöpande expan
sionen inom servicesektorn i vid mening är några huvuddrag bakom den
regionalt framträdande bristen på samstämmighet mellan tillgång och ef
terfrågan på arbetskraft. Utvecklingen innebär ökade svårigheter inte bara
för det s. k. norra stödområdet utan också i viss mån för områden i mel
lersta och södra Sverige.
Arbetet med att förbättra underlaget för den regionala resursfördelningen
och att utveckla den regionala planeringen har koncentrerats på den för
söksverksamhet som betecknats länsplanering 1967. Denna har under år
1968 avslutats på det regionala planet genom att preliminära resultat av pla
neringen remissbehandlats inom kommunblock och landsting, varefter länsstyrelserna/planeringsråden uttalat sig för eu regionalpolitisk målsättning.
Det omfattande materialet från länen har därefter bearbetats i departemen
tet med sikte på att skapa underlag för en sammanfattande bedömning och
värdering av de mål som har uppställts i länsplanerna. Den centrala bedöm
ningen av länsstyrelsernas/planeringsrådens regionalpolitiska målsättning
ar innebär i stort sett att dessa godtas med vissa modifikationer, främst när
det gäller den befolkningsstorlek planeringen bör inriktas på.
Genom länsplanering 1967 har ett omfattande och mångsidigt prognosmaterial lagts fram i syfte att bilda underlag för överväganden i både re
gionala och branschmässiga frågor. Erfarenheterna ger vid handen att en
sådan planering bör bli ett återkommande led i den regionala samhällspla
neringen. En helt ny omgång av arbetet beräknas bli genomförd under åren
1972—1973. En revision av det i planeringen ingående prognosarbetet avses
äga rum under åren 1969—1970.
Den tidigare påbörjade försöksverksamheten i fråga om kommunal investeringsplanering har vidgats under år 1968 och kommer att intensifie
ras i år.
Det regionala forsknings- och utredningsarbetet har vidareutvecklats så
väl nationellt som på det internationella och nordiska planet. Expertgrup
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pen för regional utredningsverksamhet (EItU) arbetar med sikte på en
samlad redovisning av tillgängliga resultat i år.
Den statliga stödverksamheten i lokaliseringssyfte tog sin början den
1 juli 1965 med sikte på att i första hand fortgå under en försöksperiod av
fem år. Under budgetåren 1965/66 och 1966/67 beviljades stöd med 186 resp.
279 milj. kr. De senaste årens konjunkturavmattning medförde en nedgång
i de industriella investeringarna och ledde till minskad åtgång av lokaliseringsmedel under budgetåret 1967/68. Dock ökade under budgetåret antalet
företag som fick lokaliseringsstöd. Bidrag och lån beviljades under budget
året 1967/68 med sammanlagt ca 151 milj. kr. Vid utgången av november
1968 hade stöd totalt beviljats 399 företag med sammanlagt ca 130 milj. kr.
i bidrag och ca 553 milj. kr. i lån. De sammanlagda investeringar som det
hittillsvarande lokaliseringsstödet har medverkat till kan uppskattas till
ca 1 275 milj. kr.
över 70 % av stödet under tiden den 1 juli 1965—den 30 november 1968
har utgått till företag inom norra stödområdet. Huvudparten har avsett ut
byggnad av befintlig verksamhet. Antalet nyetableringar, varmed avses in
vesteringar inom kommunblock där det företag som fått lokaliseringsstöd
inte varit etablerat förut, utgjorde under perioden 69, dvs. 17 % av totala
antalet företag som beviljats stöd. Knappt 30 % av det totala stödbeloppet
har avsett dessa företag. Nyetableringarna har av företagen beräknats med
föra omkring 4 500 nya arbetstillfällen.
Den utbyggnad av näringslivet som stödet hittills under försöksperioden
totalt har medverkat till har av företagen själva, vid den tidpunkt då an
sökan om lokaliseringsstöd gjordes, beräknats medföra en direkt ökning
av sysselsättningen med omkring 12 500 personer. Härtill bör läggas de indi
rekta verkningarna på andra delar av näringslivet som stödföretagens ut
byggnad för med sig. I fråga om effekterna av lokaliseringsstödet bör upp
märksammas att stödet, även om det inte alltid medför någon påtaglig ök
ning i sysselsättningen, genom rationalisering möjliggör företagets fortsatta
verksamhet och därigenom bidrar till att sysselsättningen kan upprätthållas.
De erfarenheter av försöksverksamheten, som hittills har vunnits, visar
klart att lokaliseringspolitiska stödinsatser har en väsentlig uppgift att
fylla när det gäller att från samhällets sida påverka näringslivets regionala
utveckling. Såsom angetts i direktiven för 1968 års lokaliseringsutredning
kan det därför förutsättas att den ekonomiska stödverksamheten skall fort
sätta efter försöksperiodens utgång. Det ankommer på utredningen att med
tillvaratagande av hittills vunna erfarenheter lägga fram förslag om hur
den framtida stödverksamheten skall utformas.
För att öka möjligheterna att få till stånd önskvärda företagslokaliseringar föreslås nu att lokaliseringsstöd skall kunna utgå även till statsägda
företag.
Under hittillsvarande del av försöksperioden har åtgången på lånemedel
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varit avsevärt större än på bidragsmedel. Detta sammanhänger i första hand
med en strävan efter att minska inslaget av direkta subventioner. Vidare
har ett starkt behov av direkta lokaliseringspolitiska insatser på orter utan
för stödområdet förelegat. I sådana fall har i regel endast lån lämnats. På
grund av den utveckling som sålunda kunde förutses beslöt 1968 års riks
dag att •—• samtidigt som den totala medelsramen för lokaliseringsstödet
under försöksperioden vidgades till 1 miljard kr. — fastställa ramen för
lokaliseringsbidrag till 250 milj. kr. och ramen för lokaliseringslån till 750
milj. kr. Det senaste årets erfarenheter av medelsbehovet i förening med
den utvidgning av stödets användning som nu föreslås medför att den to
tala ramen bör vidgas ytterligare och bestämmas till 1,1 miljarder kr. Härav
avses 200 milj. kr. för bidrag och 900 milj. kr. för lån.
För att täcka anspråken på utbetalning av stöd som tidigare beviljats
eller som kommer att beviljas t. o. m. utgången av budgetåret 1969/70 före
slås alt anslagen Lokaliseringsbidrag och Lokaliseringslån förs upp med
10 milj. kr. resp. 200 milj. kr.
Arbetsgruppen för glesbygdsfrågor fortsätter sitt arbete med att kart
lägga problem och lägga fram förslag till åtgärder för att förbättra levnads
förhållandena för befolkningen i glesbygderna. Gruppen arbetar nu bl. a.
med en skrift om glesbygdsproblematiken. Den är avsedd att innehålla en
redogörelse för nuvarande former av stöd och för utvecklingstendenserna i
glesbygderna.
Det av 1968 års riksdag beslutade stödet till hemarbete i glesbygderna bör
jar nu ge resultat. Företagareföreningarna i samarbete med länsarbets
nämnderna har inventerat möjliga arbetsuppgifter och dragit upp vissa
riktlinjer för arbetet och flera projekt har påbörjats.
De mindre och medelstora företagen kan sedan mitten av 1950-talet få
särskilt stöd i form av statliga kreditgarantier eller lån från företagareföre
ningarna. T. o. m. den 30 juni 1968 har statliga garantier tecknats med 459
milj. kr., varav 15 milj. kr. för lån till turisthotellnäringen. Företagareföre
ningarna har lämnat lån med ca 435 milj. kr. Hittills har stödverksamheten
möjliggjort investeringar om uppskattningsvis 3 miljarder kr.
Genom beslut av 1968 års riksdag uppdrogs nya riktlinjer för företagare
föreningarnas organisation och verksamhet. Anslaget till statens hantverksoch industrilånefond och ramen för statlig garanti föreslås för budgetåret
1969/70 fastställda till oförändrade belopp.

Bostäder
Bostadsbyggandet har hittills under 1960-talet utvecklats mycket gynn
samt i fråga om antalet lägenheter i påbörjade, färdigställda samt under
byggnad varande bostadshus. Utvecklingen under de fem senaste åren illu
streras i följande diagram.

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 13: Inrikesdepartementet

Tusental
lägenheter

Småhus
Övriga hus
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I = Inf lyttningsfärdiga
P = Påbörjade

Antalet lägenheter i hus som påbörjats resp. blivit inflyttningsfärdiga åren 196i—1968 samt
antalet lägenheter i pågående byggen vid slutet av resp. år.

Under år 1968 uppnåddes högre tal än tidigare både för påbörjandet och
färdigställandet av bostäder. Sålunda beräknas att 105 000 lägenheter färdig
ställts under året och att inemot samma antal lägenheter påbörjats.
Bostadsbyggnadsplanen för år 1968 fastställdes av riksdagen till 95 000
nya lägenheter. Ramen för det statsbelånade bostadsbyggandet omfattade
89 000 lägenheter och det privatfinansierade byggandet angavs till 6 000
lägenheter inberäknat byggandet av ålderdomshem. Riksdagen bemyndigade
Kungl. Maj :t att utvidga planen om bedömningen av utvecklingen i fråga
om samhällsekonomi och arbetsmarknad skulle göra en sådan ökning möjlig.
För att upprätthålla sysselsättningen för byggnadsarbetare under inne
varande vinter har regeringen som förut nämnts vid olika tillfällen under
år 1968 fattat beslut om ökning av bostadsbyggnadsplanen. Ramen för beslut
om bostadslån har vidgats med 500 lägenheter och medgivande har lämnats
till påbörjande av 2 000 lägenheter som förskott på 1969 års ram. Arbets
marknadsmyndigheterna har dessutom bemyndigats att lämna igångsätt1* — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 13
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ningstillstånd för 8 300 privatfinansierade bostadslägenheter och platser på
ålderdomshem utöver de 6 000 som planen omfattade. Sammanlagt har
dessa beslut möjliggjort en igångsättning av 90 500 lägenheter i statsbelånat
byggande och 14 300 lägenheter i annat byggande eller tillsammans 104 800
lägenheter. Härvid har hänsyn tagits till att 1 000 lägenheter under år 1967
fick påbörjas som förskott på 1968 års ram.
Byggnadstiderna har under år 1968 förlängts något i jämförelse med år
1967 men är kortare än åren närmast dessförinnan.
Av igångsättningen under år 1968 hänför sig knappt hälften till första
halvåret och drygt 75 % till de tre första kvartalen. Fördelningen av igång
sättningen under förra året uppvisar således en i stort sett lika gynnsam
bild som under år 1967.
Den ökning av igångsättningen i storstadsregionerna både absolut och i
förhållande till riket i övrigt som skedde under år 1967 har resulterat i en
motsvarande ökning år 1968 i färdigställandet av nya bostäder. Av produk
tionen i hela landet under fjolåret kan ca 40 % hänföras till storstadsregio
nerna. I fråga om påbörjandet har dessa regioner under år 1968 i stort sett
hållit den ställning de uppnådde året dessförinnan.
Denna gynnsamma utveckling av bostadsbyggandet beror delvis på att
kreditförsörjningen på detta område har fungerat i stort sett friktionsfritt
under år 1968 liksom under år 1967. En viss förlängning av väntetiden för
att få bvggnadskrediter ersatta med långfristiga lån har emellertid kunnat
iakttas under senare delen av förra året.
Under år 1967 noterades för första gången på många år en nedgång i
byggnadskostnaderna. I fråga om flerfamiljshus för vilka statligt bostads
lån beviljades under år 1967 låg byggnadskostnaden per lägenhet 1 800 kr.
under motsvarande kostnad året innan. Även räknat per m2 lägenhetsyta
hade kostnaden minskat. Av föreliggande uppgifter att döma har denna
lägre kostnadsnivå i stort sett kunnat hållas under år 1968. Detta avbrott
i en utveckling med år för år stigande kostnader torde väsentligen bero på
en ökad rationalisering av byggandet, bättre kreditförsörjning och en gynn
sammare situation på byggnadsmarknaden, föranledd av dämpningen i
konjunkturerna och begränsningen av oprioriterat byggande. Även de av
1967 års riksdag beslutade åtgärderna för att främja en rationell bostads
produktion torde ha gett en viss effekt på kostnaderna. På längre sikt bör
dessa åtgärder ge större utslag.
Minskningen i byggnadskostnaden per lägenhet är delvis också en följd
av utvecklingen i fråga om lägenhetsytorna. Den genomsnittliga lägenhetsytan för lägenheter i hus med statliga bostadslån har tidigare under en
följd av år ökat successivt. Detta har varit ett resultat av att bostadsproduk
tionen förskjutits mot lägenheter med flera rum samtidigt som rumsytorna
har ökat. Sistnämnda ökning avstannade under år 1967 och produktionen
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försköts något mot mindre lägenhetsstorlekar jämfört med år 1966. Till
gängliga uppgifter för år 1968 tyder på att ingen nämnvärd förändring i
fråga om lägenhetsytorna har inträffat under detta år.
I enlighet med förslag som lagts fram av delegationen för bostadsfinansie
ring i promemorian Bostadsbyggandets planering och kreditförsörjning
föreslås att ramen för det statsbelånade byggandet får formen av ett garan
terat program som fastställs för fem år i stället för som hittills för tre år
samt att beslut dessutom fattas om en projektreserv för tre år. För att und
vika risker för störningar i pågående planering föreslås att övergången
sker först år 1971 men med en viss anpassning redan under år 1970.
För år 1969 föreslås en bostadsbyggnadsplan om 103 000 lägenheter. Den
innefattar såväl det statsbelånade som det privatfinansierade byggandet. De
2 000 statsbelånade lägenheter som har fått påbörjas under år 1968 som
förskott på 1969 års ram är då inte inräknade i planen. För år 1970 har bostadsbyggnadsplanen preliminärt bestämts till 95 000 lägenheter. Planen
föreslås nu fastställd utan ändringar. Avsikten är att för år 1970 därutöver
fastställa och i lämplig omfattning fördela en projektreserv av 8 000 lägen
heter. För år 1971 föreslås ett garanterat program för det statsbelånade byg
gandet på 60 000 lägenheter samt en projektreserv på 10 000 lägenheter. För
vart och ett av åren 1972 och 1973 föreslås att det garanterade programmet
preliminärt fastställs till 50 000 lägenheter. Det garanterade programmet för
åren 1971—1973 och projektreserven för år 1971 är avsedda att fördelas
uteslutande till kommuner och orter med kontinuerligt bostadsbyggande och
ett klart expansivt näringsliv. Frågan om framtida utvidgningar av program
met, avseende även bostadsproduktionen i landet i övrigt, skall underställas
riksdagen årligen.
Vissa åtgärder som syftar till att främja samverkan mellan byggherrar
m. m. föreslås i enlighet med förslag i betänkandet Upphandling av stora
bostadsprojekt som avlämnats av byggindustrialiseringsutredningen.
Förslag läggs fram om en höjning av inkomstgränsen för räntefritt, stå
ende förbättringslån från 6 000 till 7 000 kr. beskattningsbar inkomst. Vi
dare föreslås att invalidbostadsbidrag i fortsättningen skall utgå även för
särskilda anordningar i lägenheter som bebos av synskadade personer. Tilllämpningsområdet för tomträttslån till kommuner föreslås vidgat till att
avse även mark som bebyggts med bostadshus finansierade utan statligt lån.
Till lånefonden för kommunala markförvärv föreslås ett anslag av 30 milj.
kr. Ramen för statliga lån till allmänna samlingslokaler föreslås vidgad från
10 till 12 milj. kr. för nästa budgetår.
I övrigt påverkas anslagsbehovet för bostadsbyggandet m. m. under nästa
budgetår framför allt av att utgifterna för räntebidrag minskar med 145 milj.
kr. samt att medelsbehovet under lånefonden för bostadsbyggande minskar
med 200 milj. kr.
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Under år 1968 har sakkunniga tillkallats för att utreda vissa frågor rö
rande bostäder för ungdom, för översyn av statens stöd till allmänna sam
lingslokaler och för utredning av frågor rörande saneringen av det äldre bo
stadsbeståndet.
Sammanställning
Förändringarna inom inrikesdepartementets verksamhetsområde i för
hållande till riksstaten för budgetåret 1968/69 framgår av följande samman
ställning (milj. kr.).
Anvisat
1968/69

Förslag
1969/70

Förändring

Inrikesdepartementet m. m.........................................
Arbetsmarknad m. m...................................................
Lokaliseringsstöd m. m................................................
Bostadsbyggande m. m................................................
Diverse...........................................................................

8,2
1 503,5
25,5
311,4
4,4

+ 3,8
+ 400,9
+ 2,3
—160,7
— 4,4

Summa för driftbudgeten.................................................

1 853,0

12,0
1 904,4
27,8
150,7
—
2 094,9

A. Statens hantverks- och industrilånefond..................
B. Lånefonden för bostadsbyggande.............................
C. Lånefonden för maskinanskaffning inom byggnads
industrien .......................................................................
D. Lånefonden för kommunala markförvärv.................
E. Lånefonden för allmänna samlingslokaler..............
Fonden för låneunderstöd....................................................
Summa kapitalbudgeten....................................................

20,0
1 600,0

20,0
1 400,0

— 200,0

10,0
30,0
—
232,0

_

— 10,0

30,0
8,0
220,0

— 12,0

1 892,0

1 678,0

— 214,0

Totalt för inrikesdepartementet........................................

3 745,0

3 772,9

+ 27,9

Driftbudgeten
A.
B.
C.
D.
E.

+ 241,9

Kapitalbudgeten
Statens utläningsfonder
—

—

+

8,0
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Utdrag av protokollet över inrikesärenden, hållet inför Hans Maj:t
Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3 januari
1969.
Närvarande:
Statsministern Erlander, ministern för utrikes ärendena Nilsson, statsråden
Sträng, Andersson, Länge, Kling, Johansson, Holmqvist, Aspling,
Palme, Lundkvist, Gustafsson, Geijer, Myrdal, Odhnoff, Wickman,
Moberg.

Chefen för inrikesdepartementet, statsrådet Johansson, anmäler de frå
gor som gäller utgifterna för budgetåret 1969/70 inom inrikesdepartementets
verksamhetsområde och anför.

DRIFTBUDGETEN
Elfte huvudtiteln
A. Inrikesdepartementet m. m.
A 1. Inrikesdepartementet
1967/68 Utgift .................................................... 3 455 6111
1968/69 Anslag
............................................... 4 538 000»
1969/70 Förslag ............................................... 6 743 000
1 Anslagen Inrikesdepartementet: Avlöningar och Inrikesdepartementet: Omkostnader.

1968/69

Beräknad
ändring
1969/70

45
30
75

+2
+1
+3

100 000
2 899 000
640 000

3 000
4+ 240 000
+ 60 000

_

4 858 000
19 000
4
+i 000 000

Personal

Handläggande personal.................................................................... .........
Övrig personal................................................................................... .........

Anslag

Avlöning till departementschefen.............................................................
Avlöningar till tjänstemän.............................................................. . ........
Ersättningar till expertis och tillfällig arbetskraft..................... ........
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation................................
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70.................................
Ersättning till experter för viss planeringsverksamhet................
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Beräknad
ändring
1968/69

Sjukvård m. m.............................................................................................
Reseersättningar..........................................................................................
Expenser.......................................................................................................
PublikaUonstryck.......................................................................................
Forsknings- och utvecklingsarbete..........................................................
Kostnader för databehandling m. m. i samband med regional plane
ringsverksamhet ..........................................................................................

1969/70

6 000
90 000
233 000
70 000
500 000

+
+
+
—

—

+

4 538 000

__
4000
18000
3000
500000
500

000

+2 205 000

Enligt beslut av 1968 års riksdag (prop. 1968: 158, 1LU 54, rskr 395) skall
beslutanderätten i ärenden angående svenskt medborgarskap den 1 juli 1969
föras över från Kungl. Maj :t till den centrala utlänningsmyndigheten. I sam
band härmed införs besvärsrätt i sådana ärenden. Vissa ärenden skall hänskjutas till Kungl. Maj :t för avgörande. Hos Kungl. Maj :t avses dessa ären
den skola handläggas i inrikesdepartementet. För handläggningen av ären
dena beräknar jag medel för förstärkning av inrikesdepartementets personal
med en departementssekreterare eller kanslisekreterare i högst Ae 30 och
ett kvalificerat biträde. Vidare beräknar jag en ökning av medlen till ersätt
ningar till expertis och tillfällig arbetskraft med 60 000 kr.
Kungl. Maj :t har med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1965:65
s. 19, SU 105, rskr 295) beslutat inrätta en tjänst som kansliråd i Cr 1 i
inrikesdepartementet. Tjänsten, som har inrättats för arbetsuppgifter på
planeringssekretariatet, föranleder inget ökat medelsbehov.
För innevarande budgetår har under sjätte huvudtitelns anslag Länssty
relserna: Avlöningar beräknats 1 milj. kr. för viss planeringsverksamhet.
Medlen används i huvudsak för ersättningar åt sakkunniga och experter
för lokaliseringspolitiskt motiverad utredningsverksamhet i länen. Efter
som frågor rörande regional planeringsverksamhet hör till inrikesdeparte
mentets verksamhetsområde förordar jag, efter samråd med chefen för
kommunikationsdepartementet, att dessa medel fr. o. m. nästa budgetår tas
upp under förevarande anslag.
, I det följande kommer jag under avsnittet C. Regional utveckling (s. 92)
att redovisa resultatet av det planeringsarbete som har bedrivits i länen
under beteckningen länsplanering 1967. Grundmaterialet för denna plane
ring bearbetades manuellt på de olika länsstyrelserna. Före genomförandet
av nästa fullständiga länsplanering bör en revidering av prognosmetodiken
ske så att central databehandling kan utnyttjas. Inom ett 80-tal kommuner
har försök bedrivits med kommunala investeringsprogram, dvs. undersök
ning av investeringsbehoven och sambandet mellan olika investeringar.
Innan de kommunala investeringsprogrammen kan utnyttjas för planering
i länen bör materialet bearbetas genom databehandling. För att täcka kost
naderna för angiven databehandling och vissa personella insatser i sam
band därmed beräknar jag för nästa budgetår 500 000 kr.
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Medel för forsknings- och utredningsverksamhet tar jag upp i det följan
de under anslaget Kommittéer m. m.
Under åberopande av det anförda och med hänvisning i övrigt till sam
manställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Inrikesdepartementet för budgetåret 1969/70 an
visa ett förslagsanslag av 6 743 000 kr.

A 2. Kommittéer m. m.
1967/68 Utgift
3 121 288 Reservation 13 389
1968/69 Anslag ............................. 3 400 000
1969/70 Förslag ............................. 5 000 000
För innevarande budgetår har under förslagsanslaget Inrikesdepartemen
tet : Omkostnader beräknats 500 000 kr. för sådant forsknings- och utveck
lingsarbete som är av betydelse för arbetsmarknadspolitiken. Genom expert
gruppen för arbetsmarknadsfrågor (EFA) har en undersökning rörande omskolningsverksamhetens ekonomiska verkningar påbörjats. Ytterligare forsk
ningsprojekt förbereds f. n. På grund av projektens omfattning kan under
sökningarna komma att sträcka sig över flera år. Från planeringssynpunkt
är det därför mindre lämpligt att kostnaderna för undersökningarna be
strids från ett förslagsanslag. Jag förordar att medel för ändamålet fr. o. m.
budgetåret 1969/70 tas upp under förevarande anslag. Arbetsmarknadssty
relsen har i sin anslagsframställning för nästa budgetår under anslaget
Allmänna beredskapsarbeten m. m. (s. 45) begärt en kraftig uppräkning av
medlen till forsknings- och utvecklingsarbete. För att aktuella projekt skall
kunna bedrivas planmässigt räknar jag med en ökning av dessa medel till
1 milj. kr.
I fråga om utredningsverksamheten i övrigt inom departementets verk
samhetsområde kan betydande utgifter förutses såväl under innevarande
som under nästa budgetår, bl. a. på grund av omfattande statistiska och
andra specialundersökningar. Med hänsyn härtill bör för kommittéernas
verksamhet för nästa budgetår beräknas 4 milj. (+ 600 000) kr. ökningen
innefattar lönekostnadspålägg m. m. för kommittépersonal. Jag hemställer,
att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Kommittéer m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa
ett reservationsanslag av 5 000 000 kr.
A 3. Extra utgifter
1967/68 Utgift
116 091 Reservation 144 676
1968/69 Anslag ............................. 250 000
1969/70 Förslag
200 000
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Anslaget höjdes med 60 000 kr. för innevarande budgetår för att täcka
kostnader för en internationell konferens rörande samhällsplanering. För
budgetåret 1969/70 förordar jag en minskning av anslaget med 50 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Extra utgifter för budgetåret 1969/70 anvisa ett
reservationsanslag av 200 000 kr.

A 4. Bidrag till bestridande av kostnader för vissa internationella kongresser i

Sverige
1967/68 Utgift......................................
5 000 Reservation 5 145
1968/69 Anslag .................................. 100 000
1969/70 Förslag .................................. 100 000
Från anslaget bestrids kostnader för sådana internationella kongresser
inom inrikesdepartementets verksamhetsområde, för vilka Sverige påtår sig
värdskapet, bl. a. inom ramen för FN-samarbetet. För nästa budgetår för
ordar jag oförändrad medelsanvisning för ändamålet. Jag hemställer, att
Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till bestridande av kostnader för vissa in
ternationella kongresser i Sverige för budgetåret 1969/70 an
visa ett reservationsanslag av 100 000 kr.
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B. Arbetsmarknad m.m.
Allmänna synpunkter
Arbetsmarknadsstyrelsen
Inledning. Arbetsmarknadspolitiken utgör ett komplement till den
ekonomiska politiken och kan schematiskt uttryckt sägas syfta till att främ
ja anpassningen mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft med andra
än ekonomisk-politiska medel. Ju bättre och snabbare arbetsmarknadspoli
tiken kan åstadkomma denna anpassning, desto kraftigare kan den eko
nomiska politiken inriktas på att öka efterfrågan eller dämpa ett inflations
tryck utan att det uppstår risk för balansrubbningar på arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadspolitiken skall bl. a. tillgodose enskildas och företags
behov av information om arbetsmarknaden. Behovet av sådan service är
relativt oberoende av skiftningar i konjunkturen. Med den omsättning som
äger rum i arbetskraften och med den rörlighet som kännetecknar arbets
livet krävs sådan service i ökad utsträckning allt efter som arbetsmarknaden
blir mer komplicerad och svåröverskådlig.
Förändringar i arbets marknadsbalansen. Vid ingången
av år 1965 rådde i södra och mellersta Sverige brist på arbetskraft inom
praktiskt taget samtliga näringsgrenar. Särskilt utpräglad var bristen i
storstadsområdena, där antalet hos arbetsförmedlingen registrerade obe
satta platser var mångfaldigt större än antalet arbetssökande. Även i de
s. k. skogslänen gjorde sig högkonjunkturen gällande. På grund av befolk
ningsstrukturen och näringslivets sammansättning i dessa län var dock
arbetskraftstillgången betydligt större än näringslivet där kunde absor
bera. Detta gällde särskilt de nordligaste länen.
Mot slutet av år 1965 inträdde en uppbromsning av högkonjunkturen,
vilket fick till följd att arbetskraftsbristen efter hand minskade. Först mot
slutet av år 1966 ledde emellertid den minskade efterfrågan på arbetskraft
till en mera påtaglig uppgång i arbetslösheten. Denna utveckling som för
stärktes av en internationell konjunkturnedgång har därefter i stort sett
kvarstått fram till våren 1968, då tendenser till en ny konjunkturuppgång
och en återhämtning i efterfrågan på arbetskraft blivit mer allmänt före
kommande.
Delvis som följd av konjunkturdämpningen men också på grund av andra
mer långsiktigt verkande faktorer har näringslivet sedan år 1965 under
gått kraftiga strukturella förändringar. Dessa förändringar har tagit sig
uttryck i bl. a. permitteringar och driftnedläggelser. Till en del fångas dessa
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förändringar upp i de varsel om planerade driftinskränkningar som enligt
överenskommelser med näringslivets organisationer tillställs arbetsmark
nadsverket. Antalet av sådana varsel berörda arbetstagare framgår av föl
jande tablå.
1965
Kvartal

1.............................
2.............................
3.............................
4...........................

1966

1967

1968

Därav i
Därav i
Därav i
Därav i
Samtliga nedlagda Samtliga nedlagda Samtliga nedlagda Samtliga nedlagda
företag
företag
företag
företag
1
1
1
4

195
345
871
922

1028
1 072
1 737
3 368

5
4
3
7

035
185
841
672

2
2
1
3

955
434
710
322

7
6
4
5

506
227
791
975

3
4
3
2

404
167
204
004

9 533
4 434

3 856
2 225

Medan rörligheten på arbetsmarknaden tidigare väsentligen var spontan
och huvudsakligen avsåg arbetskraft som utan större svårigheter kunde
skifta anställning, har de senaste årens omställningar inom näringslivet
medfört friställning av arbetstagare med ibland stora svårigheter att finna
och anpassa sig till nya anställningar. Särskilt påtagligt liar detta varit vid
driftnedläggningar.
De senaste årens utveckling i fråga om bl. a. priser och bytesbalans har
föranlett statsmakterna att föra en återhållsam ekonomisk politik, som har
kombinerats med selektiva åtgärder för att upprätthålla sysselsättningen.
Dessa åtgärder har syftat till att bl. a. underlätta enskilda arbetstagares
övergång till ny sysselsättning och öka efterfrågan på arbetskraft på ut
satta områden. Arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbeten har här
igenom expanderat snabbt. Samtidigt har åtgärder, framför allt i form av
ökning av bostadsbyggandet och frisläppning av investeringsfonderna för
industrins byggnadsinvesteringar, vidtagits för att stödja sysselsättningen
inom byggnadsbranschen. Mot bakgrunden av sysselsättningsutvecklingen
inom verkstadsindustrin har fonderna frisläppts även för maskininveste
ringar. Totalt kan man räkna med att olika arbetsmarknadspolitiska åt
gärder beredde sysselsättning för omkring 100 000 arbetstagare vintern 1967
—68, vartill kom ytterligare betydande indirekta sysselsättningseffekter.
Den aktiva arbetsmarknadspolitiken har gjort det möjligt att väsentligt
begränsa arbetslöshetens tillväxt under konjunktursvackan. Från högkon
junkturåren 1964 och 1965, då arbetslösheten bland medlemmarna i de
erkända arbetslöshetskassorna i genomsnitt var 1,1 %, steg den år 1967
till 1,7 %. En jämförelse med genomsnittet för den senaste tioårsperioden
visar för år 1967 en stegring med 0,2 procentenheter. Även om målet för
arbetsmarknadspolitiken givetvis alltid är att eliminera arbetslösheten får
ökningen i arbetslösheten betraktas som måttlig.
Den väntade arbets marknads ut vecklingen. Den kon
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junkturdämpning som rått under de senaste två åren synes nu vara på
väg att avlösas av en ny konjunkturuppgång. Det förhållandet att arbetskraftstillgångarna praktiskt taget stagnerar under de närmaste åren med
för att marginalerna för en ökning av sysselsättningen kommer att bli små.
För att undvika allvarliga problem i form av brist på arbetskraft inom en
skilda sektorer av näringslivet krävs därför en effektiv stabiliseringspolitik
och hög yrkesmässig och geografisk rörlighet hos arbetskraften.
Olika faktorer kommer att medföra fortsatta förskjutningar i arbetskrafts
behoven. Som följd av rationaliseringar och internationell kapacitetsutbyggnad torde kunna förutses, att sysselsättningen inom industrin inte kom
mer att öka lika snabbt som efter tidigare konjunktursvackor. Den huvud
sakliga tillväxtsektorn väntas i stället bli de tjänsteproducerande näringarna.
Förskjutningarna av sysselsättningen från glesbygd till tätorter synes
fortgå relativt oberoende av konjunktursvängningarna. Ett främjande av
arbetskraftens rörlighet är även här det främsta botemedlet mot arbets
löshet och undersysselsättning. Betydelsen av den bedrivna lokaliserings
politiken får inte undervärderas men det bör observeras att lokaliseringsåtgärderna, som huvudsakligen gäller ett begränsat antal större stödorter,
för att få avsedd effekt måste kombineras med överföring av arbetskraft från
inlandets glesbygder till dessa orter. Flyttningen från glesbygden i skogs
länen måste i betydande utsträckning inriktas även mot underskottsområdena i de södra och mellersta delarna av landet.
Det finns således starka skäl att under överskådlig tid räkna med omfat
tande förändringar på arbetsmarknaden i form av såväl gradvisa förskjut
ningar i efterfrågan och tillgången på arbetskraft som företagsnedläggelser.
Tryggheten i arbetslivet förutsätter därför en fortlöpande och snabb anpass
ning till de ändrade förhållandena.
Vissa grupper på arbetsmarknaden har emellertid stora svårigheter att
klara en sådan anpassning och riskerar att utsättas för långvarig arbets
löshet eller undersysselsättning om inte särskilda åtgärder vidtas. Orsaken
kan vara ålder, handikapp, ortsbundenhet eller otillräckligt yrkeskunnande.
I stor utsträckning aktualiseras deras sysselsättningsproblem i samband
med driftnedläggelser. Kvalificerade arbetsmarknadspolitiska insatser mås
te till för att man skall komma till rätta med dessa arbetstagares problem.
De särskilda hjälpmedel som arbetsmarknadsverket förfogar över för att
underlätta omställningarna på arbetsmarknaden och utjämna tillgång och
efterfrågan på arbetskraft kommer att behöva användas i förhållandevis
stor utsträckning. Hjälpmedlen behöver också förbättras och anpassas till
de krav som utvecklingen ställer. För de konkurrenssvaga grupperna på
arbetsmarknaden behövs en väsentlig förstärkning av insatserna både för
att förbättra dessa gruppers anställningsbarhet och för att bereda dem sys
selsättning.
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Aibetsför medling,
arbetsvärd
och
yrkesvägled
ning. Arbetsförmedlingens verksamhet blir i allt större utsträckning före
byggande. ökad utåtriktad informationsverksamhet är ett av leden i det
förebyggande arbetet. God information saväl till enskilda arbetstagare som
till företag är en grundförutsättning för att man skall kunna klara om
ställningarna i näringslivet. ELt annat led är att stimulera företagen till eu
mera långsiktig bedömning av arbetskraftsbehoven och en planmässigt upp
lagd rekrytering. Eftersom en meningsfull geografisk rörlighet inte kan upp
nås utan att bostadsfrågan löses inom rimlig tid är vidare samarbete med
kommunerna av stor betydelse. Den förebyggande verksamheten ställer
också krav på kraftfulla förmedlingsinsatser i samband med större före
tagsnedläggningar.
Arbetsförmedlingens huvudsakliga uppgift är att snabbt söka åstadkom
ma utjämning mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft och därvid så
långt möjligt anvisa anställningar som motsvarar de sökandes önskemål
och förutsättningar. Under det gångna året har brett upplagda ackvisitionskampanjer genomförts i syfte att spåra upp tillgängliga lediga platser. Dessa
kampanjer har gett gott resultat. När efterfrågan på arbetskraft tenderar att
stiga är det lika angeläget att spåra upp tillgänglig arbetskraft.
Arbetsvårdsverksamheten i såväl statlig som kommunal och landstings
kommunal regi har präglats av en stark expansion under hela 1960-talet.
Antalet arbetsvårdssökande har ökat oavbrutet från 31 359 år 1960 till 81 909
år 1967. Ökningen av antalet arbetsvårdssökande kommer sannolikt att
fortsätta. Enligt försiktiga beräkningar torde antalet arbetsvårdssökande
år 1970 överstiga 100 000.
Den kraftiga ökningen av antalet arbetsvårdssökande vid arbetsvårdsexpeditionerna är en följd av bl. a. det på senare år alltmer utvecklade sam
arbetet mellan å ena sidan arbetsvärden, å andra sidan försäkringskassor,
sjukvård, social- och kriminalvårdsorgan etc. Detta samarbete har lett till
att allt fler gravt handikappade får kontakt med arbetsvårdsexpeditionerna.
Samtidigt har näringslivets snabba strukturomvandling medfört ökade svå
righeter för arbetsförmedlingen att anvisa t. ex. lokalt bunden äldre arbets
kraft lämpligt arbete på öppna marknaden.
Också för yrkesvägledningens del har förutsättningarna ändrats under
senare år. Inte minst har den omorganisation och utbyggnad av utbildnings
väsendet som f. n. sker ställt krav på ökade insatser från yrkesvägledning
ens sida. ökade krav på insatser har också rests från de många vuxna som
av olika skäl behöver bygga på sin utbildning eller utbilda sig för ett nytt
yrke. Antalet sökande vid yrkesvägledningsexpeditionerna i åldrarna 20—29
år har under perioden 1962—1967 ökat med ca 75 %. Antalet sökande i åld
rarna 40 år och däröver har under samma tid mer än fördubblats.
Av dem som under budgetåret 1967/68 fått arbetsmarknadsutbildning, ca
76 000 personer, har endast en mindre del kunnat beredas yrkesvägledning
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inför valet av utbildning. Det har visat sig att efter hand allt fler står i så
komplicerade valsituationer att särskilda åtgärder måste vidtas. På försök
har därför under budgetåret 1967/68 anordnats s. k. omställningskurser
med arbetslivsorientering, enskild yrkesvägledning, psykologisk anlagsundersökning och praktisk yrkesorientering. Dessa försök har slagit väl ut
och kommer nästa budgetår att utvidgas till att omfatta något tiotal kurser.
Yrkesvägledningsprogrammen i gymnasium och fackskola kommer i bör
jan av 1970-talet att omfatta totalt ca 150 000 elever mot f. n. ca 125 000.
Mot bakgrunden av de senaste årens erfarenheter är det av vikt att ung
domarnas val av utbildning och yrke kan baseras på vederhäftig informa
tion så att det inte styrs av tillfälliga, mer eller mindre irrationella stäm
ningar och värderingar. Ett i juni 1968 antaget program för arbetskraft
med längre utbildning innefattar bl. a. intensifierade insatser från yrkes
vägledningens sida, främst i form av väsentligt utökad kollektiv informa
tion.
Flyttningsbidrag m. m. De flyttningar som understöds med bi
drag sker i huvudsak från skogslänen till orter i södra eller mellersta Sve
rige eller till expanderande orter i Norrlands kustland. Under senare år har
emellertid de omfattande företagsnedläggelserna medfört krav på ökad
interlokal förmedling även i andra delar av landet.
Kraven på arbetskraftens rörlighet kommer att öka under de närmaste
åren. Anpassningsprocessen måste underlättas på allt sätt. Detta ställer
krav på ökad användning av flyttningsbidragen.
Försöksverksamhet med inlösen av egnahem inleddes år 1965 och bedrivs
av arbetsmarknadsstyrelsen i samråd med bostadsstyrelsen. Under budget
året 1967/68 inlöstes 50 fastigheter. Behovet att kunna på detta sätt under
lätta en nödvändig anpassning på arbetsmarknaden torde komma att kvar
stå.

£
Arbetsmarknadsutbildning. Det grundläggande syftet med
arbetsmarknadsutbildningen är att ge arbetslösa och svårplacerade möj
lighet till nytt arbete. Den syftar emellertid också till att förse näringslivet
med utbildad arbetskraft. Därigenom underlättas och påskyndas önskvär
da förändringar i näringslivet.
Under konjunkturdämpningen de senaste två åren har arbetsmarknads
utbildningen ökats kraftigt. Även om man nu kan skönja en uppgång i kon
junkturerna står det klart att verksamheten behöver byggas ut ytterligare
och göras mer differentierad. Vissa arbetstagargrupper måste härvid sär
skilt beaktas, nämligen de handikappade, de äldre, de icke yrkesverksamma
kvinnorna samt tjänstemännen. Rationaliseringssträvandena inom tillverk
ningssektorn kommer att ställa krav på arbetskraft med mer kvalificerad
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utbildning. Detsamma gäller servicesektorn. Detta leder sannolikt till att
bl. a. bristyrkesutbildning behöver genomföras i större omfattning än nu.
Sysselsättningsskapande åtgärder. De sysselsättningsskapande åtgärderna utgör ett nödvändigt komplement till de rörlighetsfrämjande. De måste vara väl differentierade för att kunna möta olika arbets
tagares behov. De måste vidare kunna avpassas efter läget på arbetsmark
naden tidsmässigt och geografiskt.
Beredskapsarbetena utgör en väsentlig del av de sysselsättningsskapande
åtgärderna. De används som komplement till andra åtgärder för att mot
verka dels den arbetslöshet som uppstår genom strukturomvandlingen inom
näringslivet, dels säsong- och konjunkturarbetslöshet. I det konjunkturläge
som har rått de två senaste åren har beredskapsarbeten bedrivits i stor om
fattning och verksamt bidragit till att hålla tillbaka arbetslösheten.
Omfattningen och arlen av de allmänna beredskapsarbetena under de
närmaste åren kommer att bestämmas av arbetsmarknadsutvecklingen. Här
vid måste ökad uppmärksamhet ägnas åt arbetskraft, som friställs i sam
band med industrinedläggelser och driftinskränkningar eller som drabbas
av strukturförändringen inom jord- och skogsbruket, övergångsvis måste
i betydande utsträckning beredskapsarbeten sättas in för denna arbets
kraft.
Genom att arbetslöshetens sammansättning efter hand ändrats har det
blivit nödvändigt att anordna nya typer av beredskapsarbeten. Vissa tjänste
mannagruppers arbetslöshet har ökat. För dessa har startats objekt som
haft betydelse också därigenom att de givit en praktik, som har visat sig i
hög grad underlätta placering i öppna marknaden.
När det gäller valet av objekt för beredskapsarbeten är huvudprincipen
att objekten skall vara angelägna. Samtidigt är det i en balanserad situa
tion önskvärt med dagsverksbilliga objekt, dvs. arbeten med förhållande
vis liten insats av maskiner och materiel. Kraven på att arbetena skall be
drivas ekonomiskt och rationellt får emellertid inte eftersättas. Det är
också önskvärt att beredskapsarbetena i ökad utsträckning frigörs från be
roendet av de arbetslösas hemort. Härvidlag har de kommunala storarbets
platserna kommit att spela en betydande roll. Svårigheterna att i längden
finna lönsamma objekt i tillräcklig omfattning inom arbetslöshetsområdena
gör det nödvändigt att arbetsplatserna där i första hand reserveras för
äldre, lokalt bunden arbetskraft.
Med hänsyn till förändringarna i de arbetslösas sammansättning i av
seende på yrke, ålder och kön är det angeläget att objektunderlaget vidgas
och differentieras. Arbetet härmed har delvis påbörjats.
Under konjunkturavmattningen har offentliga industribeställningar tidigarelagts inom dels textil- och beklädnadsindustrin, dels verkstadsindu
strin. Utöver det ordinarie anslaget om 5 milj. kr. för budgetåret 1967/68
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har på tilläggsstat anvisats 50 milj. kr. Det har visat sig möjligt att härige
nom brygga över störningar i sysselsättningen inom dessa industribran
scher. Det har också gått att förebygga arbetslöshet för kategorier av ar
betstagare, som bara i begränsad utsträckning kan hjälpas via beredskaps
arbeten.
Speciella åtgärder för sv år placerad arbetskraft. Den
snabba strukturomställningen tillsammans med dämpningen i arbetskraftsefterfrågan har medfört speciella problem för olika grupper av svårplacerad arbetskraft såsom psykiskt, socialt eller utbildningsinässigt handikap
pade samt äldre. De olika formerna av arbetsvårdande åtgärder har där
för byggts ut och differentierats avsevärt för att möta de växande kraven
från allt fler grupper svårplacerade.
För kartläggning av arbetssökandes anlag, inLressen m. m. har arbetspsykologiska anlagsprov, arbetsprövning och arbetsträning i allt fler fall
bedömts erforderliga. Antalet personer som genomgick arbetsprövning och
arbetsträning ökade från 2 383 år 1963 till 4 633 år 1967. Behovet av arbetsprövnings- och arbetsträningsverksamhet har ökat betydligt snabbare
än tillgången på platser. För den kommande femårsperioden räknar sty
relsen med att platsantalet inom arbetsprövnings- och arbetsträningsverksainheten bör minst fördubblas.
Under den senaste femårsperioden har antalet handikappade som varit
föremål för arbetsmarknadsutbildning mer än fördubblats. År 1963 var an
talet 12 800 och år 1967 25 800. I första hand utnyttjas kurser inom del
ordinarie utbildningsväsendet eller inom arbetsmarknadsutbildningen. För
vissa handikappgrupper anordnas emellertid särskilda kurser. I många
fall måste anpassningsundervisning föregå egentlig yrkesutbildning. På
grund härav har anpassningskurser anordnats för bl. a. syn- och hörsel
skadade, rörelsehindrade, utvecklingsstörda och dövblinda. Hittillsvarande
erfarenheter är genomgående positiva och verksamheten har visat sig fylla
ett påtagligt behov.
Utbyggnaden av skyddade verkstäder har i huvudsak varit koncentrerad
till 1960-talet. År 1967 fanns i det närmaste 7 500 platser vid skyddade verk
städer. Med hänsyn till den hittillsvarande utvecklingen kan antalet plat
ser för budgetåret 1973/74 beräknas överstiga 17 000. Behovet är emeller
tid väsentligt större.
De nya bestämmelserna om särskilt bidrag för försöksvis bedriven halvskyddad sysselsättning väntades för budgetåret 1967/68 medföra ett nytill
skott av ca 5 000 platser. Verksamheten har emellertid hämmats starkt av
konjunkturnedgången, men företagens intresse har nu ökat markant. An
talet platser beräknas uppgå till ca 5 000 under budgetåret 1969/70.
Arkivarbetsverksamheten har alltmer utvecklats till en form av arbets
träning och skyddat arbete. Antalet arkivarbetare var i medeltal 4 100 per
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månad under budgetåret 1967/68. I flertalet län har arkivarbetscenlraler
inrättats, där särskilt svårplacerade kan beredas arbete. Antalet centraler
är f. n. 23 med ett sammanlagt platsantal av 379. Under nästkommande bud
getår väntas platsantalet väsentligt överstiga 500.
I de s. k. särskilda beredskapsarbetena sysselsätts dels nykterhetsvårds-,
kriminalvårds-, mentalvårds- och ungdomsvårdsklientel samt psykiskt sjuka
och utvecklingsstörda, dels äldre lokalt bunden arbetskraft. Dessa bered
skapsarbeten har tillrättalagts för de olika handikappgrupperna och visat
sig utgöra en värdefull form av skyddat arbete. I syfte att möjliggöra en
breddad yrkesmässig och social träning och skapa mer differentierade ar
betstillfällen planeras även för dessa grupper industriella beredskapsar
beten.
Till följd av arbetslösheten under vintern 1967—68 startades särskilda
beredskapsarbeten för handikappade i väsentligt ökad omfattning. Under
budgetåret 1967/68 sysselsattes i genomsnitt ca 10 000 personer, vilket inne
bär en ökning med närmare 4 000 jämfört med året innan.
Antalet näringshjälpsärenden har under det senaste budgetåret minskat.
Orsaken till nedgången är bl. a. att etableringskostnaderna för mindre rö
relser har stigit under senare år, vilket minskat möjligheterna att inom ra
men för gällande bidragsbestämmelser etablera företag som kan ge handi
kappade tillfredsställande försörjning. För kioskrörelser har etableringskost
naderna påverkats av de anvisningar med krav på ökad hygienisk standard
som utfärdats.
Särskilda anordningar på arbetsplatsen för handikappade har ej kommit
till stånd i önskvärd omfattning, bl. a. beroende på att de många gånger
kostnadskrävande investeringarna trots existerande bidragsmöjligheter blir
alltför betungande för företagen.
Kontant stöd vid arbetslöshet. Trots de arbetsmarknadspoli
tiska åtgärder som har satts in under den senaste konjunkturdämpningen
har en ökad arbetslöshet ej kunnat undvikas. Det har il allmänhet varit
fråga om en ökad korttidsarbetslöshet, men under vintern 1967—68 har även
den genomsnittliga arbetslöshetstiden ökat något. Detta har medfört ökade
utbetalningar av såväl ersättning från arbetslöshetskassorna som kommu
nalt kontantunderstöd.
I medeltal för hela arbetslöshetsförsäkringen uppgick antalet ersättningsdagar per år och medlem till 3,5 under försäkringsåret 1966/67 och kan
för försäkringsåret 1967/68 beräknas komma att uppgå till ungefär 4,4.
Detta förhållande tillsammans med den förbättrade ersättningen under
senare år har medfört en uppgång av de utbetalade arbetslöshetsersättning
arna till 250—260 milj. kr. försäkringsåret 1967/68. Införandet den 1 juli
1968 av förlängd ersättningstid för äldre arbetslösa kommer att medföra
en ökning av ersättningsvolymen.
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Verksamheten med kommunala kontantunderstöd har tidigare haft myc
ket blygsam omfattning. Den har bedrivits i ett fåtal större och medelstora
städer och har avsett att ge försörjning åt svårplacerade arbetslösa inom
kommunen som ett komplement till åtgärder för sysselsättning av denna
arbetskraft. Under de två senaste åren har verksamheten ökat.
Kontantunderstöd utgår till svårplacerade arbetslösa som inte kan ab
sorberas på arbetsmarknaden. Behovet av kontantunderstöd följer således
förändringarna på arbetsmarknaden. Genom att de erkända arbetslöshets
kassornas verksamhet har byggts ut med möjlighet till förlängd understödstid och genom tillkomsten av det statliga omställningsbidraget torde de
kommunala kontantunderstöden på sikt få mindre omfattning. Under en
övergångstid kan dock kontantunderstöden för vissa grupper vara av viss
betydelse som en form av arbetslöshetshjälp.
Sammanfattning av anslagsframställningarna och
prioriteringen av förslagen. Arbetsmarknadsstyrelsens anslags
framställningar för budgetåret 1969/70 innebär totalt en ökning av medels
behovet med ca 458 milj. kr. Av ökningen är ca 63 milj. kr. betingade av lönekostnadspålägg och kostnader för lokalhyror, som tidigare bestritts från
andra anslag på riksstaten. Dessutom ingår i ökningen sådana automatiska
kostnadsstegringar, som är en följd av löne- och prisomräkningar, med ca 22
milj. kr. En ökning med drygt 10 milj. kr. för verksamheten för de vapen
fria tjänstepliktigas utbildning och tjänstgöring utgör endast en överföring
av utgifter mellan försvars- och inrikcshuvudtitlarna.
Jämfört med anslagen för budgetåret 1968/69 är den reella ökningen av
kostnaderna för de arbetsmarknadspolitiska ändamalen (458
63- 22
10) 363 milj. kr. Den huvudsakliga kostnadsökningen hänför sig till föl
jande arbetsmarknadspolitiska aktiviteter, nämligen rörlighetsfrämjande
åtgärder ca 137 milj. kr., åtgärder för sysselsättning av handikappad och i
övrigt svårplacerad arbetskraft ca 126 milj. kr., bidrag till erkända arbets
löshetskassor ca 56 milj. kr. samt arbetsmarknadsstyrelsens och arbetsför
medlingens administration ca 32 milj. kr.
Beträffande anslaget till arbetsmarknadsutbildning m. m. räknar skol
överstyrelsen för sin kursverksamhet med ett ökat anslagsbehov av ca 66
milj. kr., varav ca 23 milj. kr. avser lönekostnadspålägg samt ca 6 milj. kr.
löne- och prisomräkning.
Styrelsen framhåller vikten av att anslagen som avser stöd till de han
dikappades rehabilitering och sysselsättning ges högsta prioritet. Det finns
starka sociala och rättviseskäl för att de handikappades sysselsättningspro
blem i all möjlig utsträckning bringas till en lösning. Vidare är det ange
läget att det ekonomiska stödet till flyttande arbetskraft och utbildnings
bidragen förbättras. En förutsättning för en snabb och smidig omställning
på arbetsmarknaden är att förmedlingen fungerar effektivt, bl. a. när det
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gäller att ge arbetstagare och arbetsgivare en fyllig och korrekt information
som underlag för deras agerande i anställningsfrågor. En förstärkning av
arbetsförmedlingen bör därför också ges hög prioritet.
Departementschefen
Den allmänna bakgrunden. Den ekonomiska utvecklingen i
Sverige under de senaste åren har mer än tidigare satt arbetsmarknadspoli
tiken i blickpunkten. Samhällets åtgärder för att motverka sysselsättningsstorningar med anledning av konjunkturnedgången har till väsentlig del varit
av selektiv art. Skälet härtill är främst att sådana åtgärder på grund av sin
direkta effekt har framstått som mest ändamålsenliga i det rådande eko
nomiska läget. Genom den selektiva politiken har i tid och rum riktade åt
gärder satts in för att stimulera produktion och sysselsättning. Erfaren
heterna från 1960-talets tidigare år visar alt bristen på regional balans på
arbetsmarknaden inte kan avlägsnas genom en allmänt expansiv politik, om
man samtidigt vill undvika akut arbetskraftsbrist och snabba kostnadsstegringar inom vissa regioner och produktionsområden.
Som en följd aA denna selektiva inriktning av den ekonomiska politiken
har de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna vidgats kraftigt. Den starka
satsningen på sysselsättningspolitiken har medfört att sysselsättningen trots
konjunkturdämpningen har kunnat hållas på en hög nivå och att arbetslös
heten har kunnat begränsas.
Skälet till att arbetsmarknadspolitiken har kunnat bedrivas framgångs
rikt är främst att söka i två faktorer. Den ena är att de arbetsmarknads
politiska åtgärderna har tillkommit i nära samordning med den ekonomiska
politiken i övrigt. Den andra är den omfattande utbyggnaden av den aktiva
arbetsmarknadspolitikens olika medel under de senaste tio åren. Utbyggna
den har särskilt inriktats på de rörlighetsfrämjande åtgärderna, främst
arbetsmarknadsutbildningen men också på själva förmedlingsorganisationen.
De resurser som tillkommit härigenom har gjort det möjligt att bedriva den
akti\ a arbetsmarknadspolitiken i en omfattning och med en inriktning
som har motsvarat den ekonomiska politikens krav.
Sysselsättningssvårigheterna har varit mest markerade inom vissa sek
torer av näringslivet. Utslagen har därför varit starkast i de delar av landet
där dessa sektorer dominerar. Vidare har särskilda arbetskraftskategorier
varit mer utsatta än andra. Statsmakternas åtgärder har framför allt fått
inriktas på att angripa problem av detta slag. Konkret uttryckt har pro
blemen gällt skogslänen, vissa sektorer av näringslivet, särskilt byggnads
verksamheten och verkstadsindustrin, samt de på olika sätt svårplacerade
grupperna, framför allt handikappade och äldre lokalt bundna.
Skillnaderna i sysselsättningshänseende mellan skogslänen och övriga
delar av landet har under konjunkturnedgången visat en tendens att på nytt
accentueras efter att ha varit på väg att utjämnas inte minst under infly
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tande av de senaste årens lokaliseringspolitik. Samtidigt har strukturella
sysselsättningsproblem av den art som hittills har kännetecknat skogs
länen och vissa utpräglade textil- och konfektionsområden börjat fram
träda i statistiken över sysselsättningsläget i en del mellansvenska län.
Trots konjunkturnedgången och de därmed sammanhängande sysselsättningssvårigheterna förefaller det ha lyckats alt inom relativt kort tid finna
nya anställningar för dem som friställts. Det framgår av en specialunder
sökning i samband med en av arbetskraftsundersökningarna våren 1968.
Sammanlagt var det 151 000 personer som under år 1967 förlorade sin an
ställning till följd av företagsnedläggningar och driftinskränkningar. In
emot 60 000 fick arbete omedelbart och omkring 90 000 personer hade fått
arbete efter en månad. Ett halvår efter friställningen återstod 9 000 personer
som inte hade fått någon sysselsättning.
Gjorda undersökningar har visat att vissa grupper av arbetstagare är
särskilt svåra att placera sedan de har blivit friställda. Det gäller personer
med olika slag av handikapp. Det gäller också äldre arbetstagare, särskilt
äldre kvinnor. Rationaliseringssträvandcna inom företagen har bl. a. re
sulterat i att personer med begränsade möjligheter till återanställning i
den öppna marknaden har blivit utan arbete. I åtskilliga företag har dock
arbetskraftsminskningen väsentligen åstadkommits genom rekryteringsstopp. Det är bl. a. denna utveckling som jämte den minskade rörligheten
hos arbetskraften återspeglas i den produktivitetsförbättring som har ägt
rum inom näringslivet under de senaste åren. Omsorgen om de på olika
sätt svårplacerade grupperna som drabbas av strukturomvandlingen ställer
störa anspråk på arbetsmarknadsverkets resurser.
De ökade sysselsättningsproblem som under konjunkturnedgången har
framträtt i skogslänen kan väntas kvarstå även vid en förbättring av kon
junkturen. De återspeglar förskjutningar i efterfrågan på arbetsmarknaden
som i stor utsträckning är en följd av strukturförändringen. De kan däiför
sannolikt inte neutraliseras genom en allmän ökning av arbetskraftsefterfrågan utan kommer att kräva särskilda insatser för att kunna motverkas.
Tendensen till förnyad regional obalans kommer således att öka kraven
på insatser i form av utbildning och flyttningsstöd men också i form av åt
gärder till stöd för sysselsättningen.
Konjunkturnedgången har lett till att samhället genom arbetsmarknads
politiken har fått ta på sig ökat ansvar för stora grupper av utrationaliserade arbetstagare med relativt begränsade sysselsättningsmöjligheter på den
öppna marknaden. Arbetstagarna har hittills stött strukturomvandlingen
som har uppfattats som ett led i utvecklingen mot allmänt bättre inkomst
förhållanden. För att denna positiva attityd skall kunna upprätthållas är det
nödvändigt att arbetsgivarna tar det sociala ansvar som kan krävas av dem
även i vårt moderna samhälle med dess anspråk på rörlighet hos arbets
kraften.
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Utvecklingen på arbetsmarknaden. Arbetslösheten har
under större delen av år 1968 legat på en högre nivå än året innan. Efter
frågan på arbetskraft har likväl varit stigande. Sedan april har antalet obe
satta platser varje månad varit högre än motsvarande månad ett år tidigare.
I december var platsantalet drygt 30 % högre än samma månad år 1967.
Främst är det de syd- och mellansvenska länen som har kunnat notera ökad
efterfrågan pa arbetskraft. Mot slutet av året har dock en uppgång kunnat
iakttas också i skogslänen. Utvecklingen av arbetskraftsefterfrågan fram
går av följande tablå (läget motsvarande period 1967 = 100).
1. kv.
Storstadslän......................................................................
Skogslän..............................................................................
Övriga län...............................................................
Hela riket...........................................................

2. kv.

3. kv.

4 kv.

80

107
103
114

112
100
118

129
127
136

92

110

113

132

90

100

Stegringen i efterfrågan på arbetskraft har avsett samtliga näringsgrenar.
Inom industrin har efterfrågan under tiden december 1967—december 1968
ökat med 73 %. Större delen av denna ökning hänför sig till metall- och
verkstadsindustrin, vars rekryteringsbehov under samma period fördubb
lats. Även inom byggnadsverksamheten och handeln har arbetskraftsbehovet
ökat påtagligt. Inom skogsbruket har efterfrågan på arbetskraft undergått
bara obetydliga förändringar.
Den stigande efterfrågan på arbetskraft visar sig också senast i resultaten
från statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning i november 1968.
Enligt denna undersökning skulle vid undersökningstillfället 3 780 000 per
soner ha varit sysselsatta. Det innebär en ökning med 64 000 i förhållande
till november 1967. Sysselsättningen ligger därmed också något högre än i
november 1966. Ökad sysselsättning jämfört med november 1967 redovisas
inom förvaltning, handel och samfärdsel, medan sysselsättningen inom indu
stri, byggnadsverksamhet samt jord- och skogsbruk har sjunkit jämfört med
november 1967. Antalet sysselsatta kvinnor har stigit med 57 000 medan
ökningen för männens del begränsar sig till 7 000.
Under perioden januari—november 1968 har till länsarbetsnämnderna in
kommit varsel om personalinskränkningar som berört sammanlagt 20 600
anställda mot 23 100 under samma period år 1967. Medan antalet perso
ner som berörts av varsel om permitteringar utan samband med företags
nedläggning är oförändrat mellan åren 1967 och 1968 har det antal personer
som berörts av varsel om företagsnedläggningar sjunkit från 12 300 till
9 900. Siffrorna vittnar om att strukturomvandlingen alltjämt fortgår i snabb
takt. Vissa förändringar i inriktningen av varslen har inträffat under förra
året. För den egentliga industrin redovisas en kraftig nedgång av antalet
personer som har berörts av varsel. Tyngdpunkten i nedgången ligger på
metall- och verkstadsindustrin. För områden utanför den egentliga industrin
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har antalet berörda däremot i det närmaste fördubblats.
Den nya överenskommelsen om varsel vid personalinskränkningar som
träffades i maj 1968 innebär på flera punkter skärpningar av tidigare gäl
lande regler för varsel. Det är dock ännu för tidigt att säga i vad mån den
nya överenskommelsen har påverkat antalet varsel under år 1968.
Trots ökad efterfrågan på arbetskraft har arbetslösheten som nämnts i
det föregående under större delen av år 1968 legat högre än under år 1967.
Fr. o. m. oktober har dock antalet hos arbetsförmedlingen registrerade ar
betslösa varit lägre än ett år tidigare. Nedgången har helt hänfört sig till
storstadslänen och övriga syd- och mellansvenska län. I skogslänen var ar
betslösheten ännu i december högre än för ett år sedan. Utvecklingen belyses
i följande tablå (läget motsvarande period 1967 = 100).
1. kv.

2. kv.

3. kv.

4. kv.

Storstadslän...........................................................
Skogslän..................................................................
Övriga län...............................................................

115
126
121

100
118
105

109
138
113

88
111
90

Hela riket......................................................

121

109

120

98

Det försämrade arbetsmarknadsläget i skogslänen beror främst på fort
satt hög rationaliseringstakt inom skogsbruket och på minskad aktivitet
inom byggnads- och anläggningsverksamheten. Därtill kommer att struktur
rationaliseringen inom näringslivet har slagit hårdare i skogslänen än i öv
riga delar av landet på grund av att näringslivet där domineras av branscher
med stora omställningar samtidigt som möjligheterna att placera om arbets
kraft är betydligt sämre i dessa delar av landet. Följden har blivit att skogs
länen i dag svarar för en väsentlig andel av arbetslösheten men bara en
mindre del av efterfrågan på arbetskraft. Vid räkningen i december 1968
svarade skogslänen för 45 % av arbetslösheten men bara 13 % av de obe
satta platserna. Ett år tidigare var motsvarande tal 40 % resp. 14 %. Den
redan tidigare svaga arbetsmarknaden i skogslänen har alltså försvagats
ytterligare under det senaste året.
Arbetslösheten inom olika arbetslöshetskassor i december 1968 och 1967
framgår av följande sammanställning.

Antal arbetslösa
Arbetslöshetskassa
Dec. 1968

Industritjänstemännens.........................

8
1
1
5
2
1

508
761
214
076
260
151

Dec. 1967
11
1
1
6
2

008
490
120
018
111
872

Arbetslösa i procent av
medlemsantalet
Dec. 1968

Dec. 1967

5,4
2,3
1,2
1,6
8,2
0,6

6,9
2,0
1,2
1,9
8,0
0,5
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Uppgifterna om arbetslösheten påverkas av det äldrestöd som infördes
den 1 juli 1968. Den nya stödformen har fåll till följd att arbetslösa som
tidigare inte alls eller bara sporadiskt haft kontakt med arbetsförmedlingen
nu i stigande utsträckning vänder sig till förmedlingen och därmed blir
registrerade som arbetslösa. Denna utveckling belyses bl. a. av att, medan
hela antalet arbetslösa mellan september 1967 och september 1968 ökade
med netto 3 800, antalet arbetslösa i åldersgrupperna 55—66 år under sam
ma tid steg med 4 600.
Äldrestödets omfattning belyses av att i november 1968 antalet beviljade
bidrag sedan ikraftträdandet och antalet inneliggande ansökningar tillsam
mans avsåg ca 5 500 personer av vilka ca 3 000 uppbar förlängd ersättning
från arbetslöshetskassa. Av de inemot 2 500 personer som ansökt om omställningsbidrag hade mer än hälften inte haft kontakt med arbetsförmed
lingen tidigare. Del anförda utgör ett exempel på hur förbättringar av för
månerna inom arbetsmarknadspolitiken attraherar nya grupper till arbets
förmedlingen med följd alt den hos arbetsförmedlingen registrerade arbets
lösheten stiger. En viss försiktighet bör därför iakttas vid arbetslöshetsjämförelser mellan olika tidpunkter.
De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Till stöd för
syselsättningen under vintern 1967—68 vidtog regeringen en rad åtgärder
under loppet av år 1967. Åtgärderna utgjordes av ökat offentligt byggande
och ökat bostadsbyggande, frisläpp av investeringsfonderna för byggnader,
maskiner och lagerinvesteringar, statsbidrag vid tidigareläggning av kom
munala industribeställningar m. m. Tillsammans med en kraftig utvidgning
av beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning ledde dessa åtgärder
till att ca 100 000 personer kunde beredas sysselsättning under vintern 1967
—68. Trots dessa åtgärder låg arbetslösheten i början av år 1968 högre än
tidigare under 1960-talet. Samtidigt förblev efterfrågan på arbetskraft
dämpad.
De uppgifter om konjunkturutvecklingen som kom fram under förra
delen av år 1968 tydde inte heller på några väsentliga förändringar i arbets
marknadsläget. Den bedömning som kunde göras innebar således att det
förelåg behov av sysselsättningsfrämjande åtgärder, främst inom verkstads
industrin — där den fortsatta svaga utvecklingen av industrins investeringar
ingav farhågor för sysselsättningen — samt byggnadsverksamheten. Inom
den senare föranleddes behovet av åtgärder både av det aktuella sysselsätt
ningsläget bland byggnadsarbetarna i skogslänen och av risken för en all
män uppgång i arbetslösheten inom byggnadsverksamheten under vinter
halvåret 1968—69. Dessa bedömningar ledde till att sysselsättningsstödjande åtgärder vidtogs vid flera tillfällen under året.
Ramen för tidigareläggning av beställningar till verkstadsindustrin vid
gades i februari 1968 från i december 1967 beslutade 50 milj. kr. till 140 milj.
kr. och i mars ytterligare till 260 milj. ler. I april medgav regeringen vidare
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att investeringsfonderna på nytt fick tas i anspråk för byggnads- och maskininvesteringar. Intill utgången av november 1968 har medgivits ianspråktagande av investeringsfondsmedel för projekt med en sammanlagd kost
nad av ca 760 milj. kr. varav ca 340 milj. kr. avser maskininvesteringar, ca
410 milj. kr. avser byggnadsinvesteringar och 10 milj. kr. är hänförliga till
investeringar i skogsbruk.
I syfte att förstärka sysselsättningen inom byggnadsverksamheten beslöt
regeringen i mars 1968 att igångsätlningstillstånd fick meddelas för 2 000
privatfinansierade lägenheter utöver den tidigare för år 1968 fastställda
ramen om 3 200 lägenheter. En ytterligare vidgning av ramen skedde i april
med 2 000 lägenheter för privatfinansierat bostadsbyggande och 1 000 plat
ser för ålderdomshemsbyggande. Möjlighet skapades därjämte att öka det
kommunala barnstugebyggandet med 2 500 platser i barndaghem. I augusti
skedde ett ytterligare påslag med 3 000 privatfinansierade bostadslägenheter
och 300 ålderdomshemsplatser. Därjämte ökades ramen för skolbyggande
med 60 milj. kr. Ramen för beslut om statsbelånat bostadsbyggande vidgades
i oktober med 500 lägenheter och samtidigt medgavs att 2 000 lägenheter fick
påbörjas i förskott på 1969 års ram för statsbelånat bostadsbyggande. Till
sammans innebar de olika besluten om vidgat bostads- och ålderdomshems
byggande en utvidgning av bostadsbyggnadsplanen med 10 800 lägenheter.
Sysselsättningsläget bland byggnadsarbetarna i skogslänen föranledde
regeringen att i april medge generell befrielse från investeringsavgiften i des
sa län för byggnadsarbeten med byggnadskostnader understigande 5 milj.
kr. Under tiden april—juli meddelades därutöver av sysselsättningsskäl
i stor utsträckning dispens från avgiften i enskilda fall både i skogslänen
och i andra delar av landet. Sammanlagt meddelades av sysselsättningsskäl
dispens från investeringsavgiften för byggnadsprojekt till en total kostnad
av inemot 500 milj. kr. Därutöver omfattade den generella dispensen för
skogslänen projekt till en kostnad av totalt ca 80 milj. kr.
De åtgärder som här redovisats har beräknats ge totalt 20 000 arbetstill
fällen. Större delen av denna sysselsättningseffekt infaller under vinter
halvåret 1968—69.
Insatserna till stöd för sysselsättningen har emellertid i stor utsträckning
också tagit andra former. Arbetsmarknadsutbildningen har utvidgats kraf
tigt sedan år 1967. Antalet personer under utbildning var 34 700 i november
1968 mot 27 600 ett år tidigare. Även beredskapsarbetena har utvidgats be
tydligt. Antalet personer som sysselsattes i allmänna och särskilda bered
skapsarbeten var 19 300 i november 1968 mot 13 400 vid samma tidpunkt
1967. ökningen faller till den helt övervägande delen på de särskilda bered
skapsarbetena. Antalet personer i sådana arbeten har inte vid något tillfälle
under året understigit 10 000. Omfattningen av de rörlighetsfrämjande åt
gärderna och beredskapsarbetena under åren 1967 och 1968 redovisas i föl
jande sammanställning.
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Antal personer
som fått flytt
ningsbidrag

Antal sysselsatta i
Antal personer i
utbildning

Tidsperiod

allmänna bered
skapsarbeten

särskilda bered
skapsarbeten

i medeltal per månad

1. kv.....................
2. kv.....................
3. kv.....................
okt.—nov...........

1967

1968

1
1
1
2

2
2
2
2

545
695
890
220

265
450
805
900

1967
24
23
18
26

510
650
965
365

1968
32
30
21
33

970
700
190
060

1967

1968

1967

8
6
2
3

9
8
3
4

7
8
7
9

435
170
635
570

970
390
530
965

450
170
840
070

1968
13
14
11
13

705
220
815
695

Om hänsyn tas även till de personer som sysselsätts i skyddad och halvskyddad sysselsättning och i arkivarbete var hela det antal personer som i
november sysselsattes i utbildning eller olika former av sysselsättningsskapande åtgärder 68 100 mot 52 000 ett år tidigare.
Den starkt ökade tillströmningen till arbetsvärden återspeglar delvis verk
ningarna av strukturomvandlingen för de handikappade. Den är dessutom
ett uttryck för den ökande kännedomen om den aktiva arbetsmarknadspoli
tikens innebörd inte minst bland dem som är handikappade eller annars
svårplacerade i den öppna marknaden. Arbetsvärdens insatser för handikap
pade under åren 1966—68 redovisas i följande sammanställning.
1966
Antal arbetssökande med handikapp........................
Tillsatta platser....................................................................
Därav i skyddad sysselsättning1..................................
Hänvisade till yrkesutbildning.....................................

..........
..........
..........
..........

74
30
16
14

812
930
305
155

1967
81
34
22
16

909
644
432
323

1968
(beräknat)
87 000
36 000
25 000
17 500

1 inkl. beredskapsarbete

De arbetsmarknadspolitiska åtgärder som har vidtagits eller planeras för
vinterhalvåret 1968—69 syftar till att bereda sysselsättning för mer än
100 000 personer, dvs. ca 3 % av den totala arbetskraften. Verksamheten
beräknas således få närmast något högre omfattning än föregående vinter.
Ökningen av åtgärderna avser såväl arbetsmarknadsutbildningen som
beredskapsarbetena. Sysselsättningen i beredskapsarbeten låg under vintern
1967—68 på en mycket hög nivå. Sammanlagt utfördes under budgetåret
1967/68 nära 4 milj. dagsverken, varav 1,8 milj. i allmänna och 2,2 milj. i
särskilda beredskapsarbeten. I fråga om de särskilda beredskapsarbetena
innebar detta en ökning med nästan 1 milj. dagsverken i förhållande till
budgetåret 1966/67 medan ökningen av dagsverksantalet vid de allmänna
beredskapsarbetena var 340 000.
Med hänsyn till de väntade påfrestningarna på arbetsmarknaden under
de första månaderna av år 1969 måste beredskapsarbetena sannolikt hållas
på i stort sett samma nivå som under motsvarande månader år 1968. Det
finns därför anledning att räkna med att dagsverksvolymen för innevarande
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budgetår inte kommer att i någon större utsträckning avvika från den volym
som visade sig nödvändig under budgetåret 1967/68 dvs. 4 milj. dagsverken.
De medel som har anvisats för innevarande budgetår räcker enligt arbets
marknadsstyrelsens beräkningar till 2,8 milj. dagsverken. Det kommer där
för att behövas ytterligare medel. För att tillgodose detta behov kommer jag
senare i dag att förorda att på tilläggsslat för innevarande budgetår begärs
totalt 150 milj. kr., varav 75 milj. kr. för allmänna och lika mycket för sär
skilda beredskapsarbeten.
Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten under
budgetåret 1969/ 70. Arbetsmarknadsutsikterna för år 1969 tyder
på en fortsatt uppgång av efterfrågan på arbetskraft. Sannolikt kommer
emellertid uppgången liksom förra året att ha tyngdpunkten i storstadslänen
och övriga syd- och mellansvenska län. För skogslänens dels synes däremot
några påtagliga förändringar i det nuvarande läget inte vara att vänta.
Därtill kommer att de kvardröjande verkningarna av konjunkturnedgången,
som jag har berört i det föregående, i förening med följderna av en fortsatt
snabb strukturomvandling skapar behov av insatser för särskilt drabbade
grupper av arbetskraft, främst handikappade och äldre lokalt bundna.
Arbetsmarknadsstyrelsens anslagsframställning för budgetåret 1969/70
får ses mot denna bakgrund. Den förutsätter en fortsatt stark utbyggnad av
arbetsmarknadspolitiken. Anslagsmässigt innebär förslagen i förhållande
till innevarande budgetår en uppräkning med 514 milj. kr., varav dock 124
milj. kr. avser lönekostnadspålägg, löne- och prisomräkningar m. m. Den
reella ökningen i förhållande till riksstaten för budgetåret 1968/69 är därför
390 milj. kr.
Styrelsen förordar i första hand en utbyggnad av de åtgärder som syftar
till att bereda de handikappade rehabilitering och sysselsättning. Förslagen
innebär en kraftig ökning av de särskilda beredskapsarbetena för svårplacerade (+86 milj. kr.), fortsatt utbyggnad av den halvskyddade sysselsätt
ningen (+ 14,5 milj. kr.) och förbättring av bidragen till skyddade verk
städer liksom av näringshjälpen.
Behov av en kraftig expansion förutses också i fråga om arbetsmarknads
utbildningen och flyttningsverksamheten. För att utveckla dessa verksam
hetsgrenar anser styrelsen det angeläget att utbildningsbidraget och det eko
nomiska stödet till flyttande arbetskraft förbättras. I fråga om utbildningsbi
draget innebär förslaget bl. a. uppräkning av grundbidraget och barntillägget
samt möjlighet att i särskilda fall kunna utbetala högre bidrag än som följer
av normalt gällande regler. För den som genomgår bristyrkesutbildning före
slår styrelsen ett särskilt stimulansbidrag om 150 kr./'mån.
I fråga om stödet till flyttande arbetskraft föreslår styrelsen en uppräk
ning av bidragen med 20 %. Dessutom föreslås att det innevarande budgetår
införda s. k. bortavistelsebidraget kompletteras med rätt till en fri hemresa
per månad under hela den tid då bortavistelsebidrag utgår.
2-—Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 13
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Styrelsen framhåller härutöver att hög prioritet bör ges en av styrelsen
föreslagen förstärkning av personalorganisationen. Förslaget går ut på in
rättande av ytterligare totalt 419 tjänster.
Utgifternas fördelning på olika huvudgrupper av anslag enligt de berörda
myndigheternas anslagsframställningar och enligt mina ställningstaganden
framgår av följande sammanställning.

1.
2.
3.
4.
5.

Rörlighetsfrämjande åtgärder...................
Sysselsättningsskapande åtgärder..........
Kontant stöd...................................................
Åtgärder för handikappade m. fl........
Administration och övrigt..........................
Summa

Anvisat
1968/69
380.0
365.0
175.0
385.0
185,5
1 590,5

Beräknad ändring 1969/70
Mynd.
Dep.chefen
+ 205,0
+ 148,0
+ 14,0
+ 15,0
+ 56,0
+ 55,0
+ 161,3
+ 125,0
+ 77,4
+ 53,5
+ 513,7
+

Som framgår av sammanställningen anser jag mig även för budgetåret
1969/70 böra räkna med en fortsatt kraftig utveckling av den arbetsmark
nadspolitiska verksamheten.
Den föreslagna ökningen av medelsanvisningen för den arbetsmarknads
politiska verksamheten under nästa budgetår uppgår till inemot 400 milj.
kr. Den reella ökningen sedan kostnader för lönekostnadspålägg etc. bort
räknats utgör ca 285 milj. kr. Utvecklingen av medelsanvisningen för arbets
marknadspolitiken under de senaste åren innebär att anslagen fördubblats
på fyra budgetår. De beräknas för nästa budgetår till 1 887 milj. kr. mot
930 milj. kr. budgetåret 1965/66.
Tyngdpunkten i den av mig förordade ökningen av anslagen för nästa
budgetår ligger på arbetsmarknadsutbildningen och åtgärder för handikap
pade och svårplacerade. Arbetsmarknadsutbildningen har även under den
senaste konjunkturnedgången visat sig vara ett effektivt medel i arbets
marknadspolitiken både genom möjligheten till anpassning i omfattning
och inriktning av verksamheten och genom de ökade möjligheter till arbetsplacering som den visat sig bereda de utbildade även under rådande kon
junkturdämpning. Verksamheten beräknas öka från 79 000 personer förra
budgetåret till 95 000 budgetåret 1969/70. Den beräknade höga nivån på
verksamheten under nästa budgetår är ett uttryck för att kraven på utbild
ning måste ges en framskjuten plats om man i möjlig mån skall kunna
arbetsplacera dem som har drabbats av rationaliseringsprocessen.
Förstärkningen av åtgärderna för handikappade och svårplacerade tar
sikte på en utbyggnad både av de särskilda beredskapsarbetena för dessa
grupper och av den skyddade och halvskyddade sysselsättningen. Den
ökade medelsanvisningen för särskilda beredskapsarbeten möjliggör ytter
ligare ca 700 000 dagsverken. För de skyddade verkstäderna innebär den
föreslagna ramen för anordnande av platser vid sådana verkstäder -— 25
milj. kr. — att ytterligare ca 1 500 platser kan tillkomma. Jag vill i sam
manhanget erinra om att jag med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande
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den 14 november 1968 tillsatt en utredning om verksamheten vid de skyd
dade verkstäderna. För den halvskyddade sysselsättningen räknas med en
fördubbling av antalet platser från 2 500 till ca 5 000.
Flyttningsverksamheten beräknas fortsätta att öka under nästa budgetår.
Med oförändrad utvecklingstakt från innevarande budgetår kan antalet starthjälpsbidrag beräknas stiga till 30 000 mot 22 500 under budgetåret 1967/68.
För att förbättra flyttningsbidraget för de långväga flyttande förordar jag
i det följande att det s. k. bortavistelsebidraget byggs ut med rätt till ersätt
ning för resekostnad överstigande 75 kr. för hemresa en gång i månaden
under de första sex månaderna av vistelsen på den nya orten.
Omfattningen av de allmänna beredskapsarbetena under nästa budgetår
blir beroende på konjunkturutvecklingen och arbetsmarknadsläget. Behovet
är av naturliga skäl svårt att beräkna redan nu. Jag vill i sammanhanget
erinra om att chefen för jordbruksdepartementet tidigare denna dag har
förordat att 50 milj. kr. anvisas för nästa budgetår för bidrag till vatten- och
luftvårdande åtgärder inom industrin. Då investeringarna även får syssel
sättningseffekter skall medlen disponeras i samråd mellan naturvårdsverket
och arbetsmarknadsstyrelsen. Mina ställningstaganden till medelsbehovet för
allmänna beredskapsarbeten innebär att jag räknar med i huvudsak samma
belopp som har anvisats på riksstaten för innevarande budgetår.
Det är uppenbart att behovet av förbättrade kunskaper om underlaget för
och verkningarna av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna växer med ut
byggnaden av dessa åtgärder. För innevarande budgetår har anvisats 0,5
milj. kr. för arbetsmarknadsforskning. Jag har i det föregående i samband
med anmälan av anslaget Kommittéer m. m. förordat att medelsanvisningen
för forskningsändamål nästa budgetår ökas till 1 milj. kr. Den ökningavmedlen till arbetskraftsundersökningarna som chefen för finansdepartementet
har förordat tidigare denna dag bör också möjliggöra en förbättring av
underlaget för beslut om arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Den starka expansionen av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna ställer
krav på en kraftig utbyggnad av arbetsförmedlingsorganisationen. Det är
dessutom angeläget att öka arbetsförmedlingens möjligheter att verka bland
grupper som nu i begränsad utsträckning anlitar förmedlingen, bl. a. vissa
tjänstemannagrupper. Mina ställningstaganden i detta hänseende innebär
för arbetsmarknadsverket att medel beräknas för ytterligare 200 tjänster.
Vidare föreslås en utbyggnad av verksamheten med öppen förmedling.

B 1. Arbetsmarknadsstyrelsen

1967/68 Utgift
24 832 46U
1968/69 Anslag ............................................... 25 170 000»
1969/70 Förslag............................................... 38 100 000
1 Anslagen Arbetsmarknadsstyrelsen: Avlöningar och Arbetsmarknadsstyrelsen: Omkostnader
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Arbetsmarknadsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för allmänna
arbetsmarknadsfrågor. Den är också chefsmyndighet för länsarbetsnämn
derna.
I styrelsens uppgifter ingår främst att leda planläggning av och själv
vidta åtgärder som betingas av arbetslöshet eller brist på arbetskraft, leda
den statliga lokaliseringsverksamheten, ha överinseende över den offentliga
arbetsförmedlingen och ha tillsyn över annan arbetsförmedling än den of
fentliga, leda arbetsvårdsverksamheten och den statliga yrkesvägledningsverksamhet som inte ankommer på annan statlig myndighet, ha tillsyn över
de erkända arbetslöshetskassorna, handlägga vissa ärenden rörande investe
ringsfonder, planlägga utnyttjandet av landets arbetskraft vid krig eller
krigsfara samt handlägga vissa ärenden rörande vapenfria tjänstepliktiga.
Chef för arbetsmarknadsstyrelsen är en generaldirektör. Styrelsen är or
ganiserad på nio byråer. Dessa är arbetsförmedlingsbyrån, arbetsvårdsbyrån,
yrkesvägledningsbyrån, försäkringsbyrån, lokaliseringsbyrån, utredningsbyrån, tekniska byrån, kanslibyrån och kameralbyrån. Till utredningsbyrån är
knuten en för svar ssektion.

Beräknad ändring 1969/70

1968/69
Personal
Handläggande personal..................................................
Övrig personal.................................................................

Anslag
Avlöningar till tjänstemän............................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation..........
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70............
Arvoden och särskilda ersättningar.............................
Avlöningar till tillfällig personal..................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation..........
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70............
Ersättning till experter och sakkunniga.....................
Lönekostnadspålägg.......................................................
Sjukvård m. m.................................................................
Reseersättningar.............................................................
Därav utrikes tjänsteresor .......................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande lokaler....
b) Beräknad ändring av lokalhyror till budgetåret
1969/70........................................................................
c) Bränsle, lyse, vatten.................................................
d) Övriga expenser för eget behov..............................
Därav engångsutgifter................................................
Lönekostnadspålägg.......................................................
e) Förslagsverksamhet..................................................
f) Expenser för annat än eget behov.........................
Publikationstryck............................................................

AMS

Dep.chefen

218
377
595

+ 46
+ 7
+ 53

+ 15

16 835 000

+ 3 064 900

+ 1 337 000

—

+ 3 999 700
+ 569 600

+ 4 000 000
+ 172 000

+ 1 093 000

+

213 000

269 100
205 400
—
184 000

+
+
+
+
+
+
+

279 000
39 000
30 000
190 000
3 000
175 000
3 000

70 000
1 170 000
—

800 000
95 000
790 000
55 000

55 000
1 615 000

+
+
+
+
+
+

+ 1 700 000

+ 1 700 000

+
+

312 000

15 000
277 000

+
+

55 000
5 000

+
+
—
+
+

+

1 122 000

+

350 000

200 000
—

600 000
1 450 000

10 000

340 000
5 000

+ 15

20 000

—

100 000

55 000
5 000
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1968/69

Övriga utgifter
a) Bearbetning av statistiskt material.......................
b) Övrig databehandling..............................................
c) Annonskostnader.......................................................
d) Material och maskiner för tryckerianläggningen .
Summa utgifter
Särskilda uppbördsmedel.................................................
Nettoutgift

290 000
300 000

1 000 000
160 000
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Beräknad ändring 1969/70
AMS
Dep.chefen

+

210 000

+ 3 700 000
+
780 000

+

+

210 000

+ 3 700 000
+
250 000

8 000

25 230 000
60 000

+ 17 647 700
+
70 000

+ 13 000 000
+
70 000

25 170 000

+ 17 577 700

+ 12 930 000

A rbetsmarknadsstyrelsen
1. Löne- och prisomräkning m. m. 6 958 800 kr. varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 6 207 800 kr.
2. Statskontorets år 1964 påbörjade organisationsundersökning av arbets
marknadsverket står inför sin avslutning.
Med hänsyn bl. a. till de ökade insatser som är nödvändiga för att finna
lämpliga anställningar i öppna marknaden eller i särskilda arbeten för vissa
grupper svårplacerade men också med hänsyn till de i övrigt utvidgade åt
gärderna bör arbetsmarknadsstyrelsens byråorganisation tillföras personalförstärkningar. En väsentlig del av dessa grundar sig på tidigare anmälda
men icke tillgodosedda behov.
Styrelsens byråer bör tillföras följande nya tjänster, nämligen
arbetsförmedlingsbijrån 1 byrådirektör för frågor rörande tjänstemanna
grupperna, 1 byråsekreterare för allmänna utredningsuppgifter, 1 byrådi
rektör för ärenden rörande organiserad överföring av utländsk arbetskraft
samt flyktingfrågor, 1 byråsekreterare för ärenden angående praktikför
medling och 1 kontorsskrivare (274 000 kr.),
yrkesvägledningsbyrån 1 konsulent för yrkesvägledning på universitetsstadiet, 1 konsulent för yrkesvägledning av svårplacerad ungdom, 1 byrå
direktör för detaljerad tids- och personalplanering av produktionen av yrkesvägledande informationsmaterial, 1 psykolog för att tillgodose arbets
marknadsverkets behov av arbetspsykologisk service, 1 byrådirektör för
analyser av material om miljö- och yrkeskrav till yrkesorienterande publi
kationer, 1 byrådirektör för utarbetande av handboksmaterialet och 1 kon
sulent för yrkesvägledning av folkhögskoleelever m. fl. (441 700 kr.),
arbetsvårdsbyrån 1 byrådirektör för att leda metodutvecklingsarbete
inom arbetsvärden, 1 byrådirektör, 1 byråingenjör, 1 byråinspektör och 1
kanslist för att möjliggöra en effektiverad produktanskaffning, produk
tionsplanering och kalkylering vid arbetsvårdsverkstäderna och de indu
striella beredskapsarbetsplatserna, 1 byrådirektör för allmän planering, ut
redningsarbete, statistik, information m. m., 1 byrådirektör för att svara
för verksamheten rörande halvskyddat arbete, 1 byråsekreterare för hand
läggning av näringshjälpärenden och 1 konsulent för att på central nivå
handlägga ärenden rörande syn- och hörselskadade (523 300 kr.),
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försäkringsbyrån 1 kanslist (35 700 kr.),
utredningsbyrån 1 byrådirektör för huvudsakligen forsknings- och ut
vecklingsarbete, 1 byrådirektör för sysselsättningsplanering inom bygg
nadsindustrin och 1 kanslist (175 600 kr.),
kameralbyrån 1 byrådirektör för handläggning av ärenden rörande an
skaffning av material för styrelsens beredskapsarbeten m. m., 1 byråsek
reterare som ställföreträdare för chefen på kontorssektionen, 1 revisor för
ekonomiska utredningar och detaljinstruktioner till underställda myndighe
ter, 1 byråinspektör för blankettfrågor och rationaliseringsarbete beträffan
de enklare kontorsrutiner, 1 byråinspektör för ärenden rörande styrelsens
och länsarbetsnämndernas omkostnadsanslag, 1 byrådirektör för ärenden
angående ADB, 1 byrådirektör för ärenden angående kontorsrationalisering,
1 byrådirektör, 1 revisor och 1 kontorsbiträde för intern revision (560 300
kr.),
kanslibyrån 1 byrådirektör för personalutbildning, 1 byråsekreterare för
dokumentations- och informationsverksamhet och 1 byråsekreterare för
personaladministrativt arbete (172 500 kr.).
När det gäller den fristående försvarssektionen upprepar styrelsen kravet
från föregående år på omorganisation av sektionen till en försvarsbyrå med
en allmän beredskapssektion, en vapenfrisektion och en anståndsgrupp un
der ledning av en byråchef. Sektionschef stjänsten kan därvid dras in
(12 800 kr.).
Enligt beslut av riksdagen (prop. 1966: 107, 2LU 45, rskr 269) skall kost
naderna för vapenfriverksamheten fr. o. m. budgetåret 1969/70 bestridas
från anslag under elfte huvudtiteln. Under innevarande budgetår disponerar
styrelsen 250 000 kr. från det under fjärde huvudtiteln upptagna anslaget
Armén: Avlöningar till aktiv personal m. fl. Beloppet är avsett att i första
hand täcka kostnaderna för avlöningar till 1 byrådirektör och 1 byråinspek
tör. Styrelsen beräknar för budgetåret 1969/70 medel för dessa tjänster
(107 000 kr.).
I fråga om den tekniska byrån avser styrelsen att företa en omorganisa
tion för att skapa en ändamålsenlig fördelning av byråns arbetsuppgifter
efter införandet av vissa ADB-rutiner. Vissa uppgifter bör därvid överföras
från allmänna sektionen till en nyinrättad planeringssektion.
Vid den nya sektionen behövs följande nya tjänster, nämligen 1 avdel
ningsdirektör, chef för sektionen, 1 byrådirektör, ställföreträdande chef
och ledare för den regionala planläggningen av beredskapsproduktionen be
träffande skogliga, förn-, kultur- och naturvårdsobjekt, 2 byrådirektörer
för vissa uppgifter beträffande väg- och järnvägsarbeten, hus, vatten- och
avloppsarbeten, försvarsarbeten, turist- och fritidsarbeten, arbeten inom
servicesektorn för tjänstemän, T-arbeten och handikappade och ungdomar,
1 byråinspektör som chef för den ekonomiska detaljen, 1 byråsekreterare
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för utredningar m. m. och 1 assistent som medhjälpare till chefen för den
ekonomiska detaljen.
Vid byråns byggnadssektion behövs ytterligare 1 byrådirektör och 1 förste
byråingenjör för entreprenadärenden samt 1 förste byråingenjör för arbetarskyddsverksamheten (594 400 kr.).
Styrelsens biträdespersonal bör förstärkas med 5 tjänster för kvalifice
rade biträden (148 100 kr.).
Kostnaderna för de av styrelsen under denna punkt föreslagna personalförstärkningarna beräknas inkl. erforderliga omkostnader till sammanlagt
3 105 000 kr., därav för lönekostnader och lönekostnadspålägg 2 938 962 kr.
3. Under anslagsposten Avlöningar till tillfällig personal disponerar sty
relsen under innevarande budgetår 170 000 kr. till personal för omlägg
ningen av arbetsmarknadsverkets bokföring till generellt ADB-system för
statsförvaltningens ekonomiska redovisning, m. m. För det fortsatta arbe
tet härmed och för förstärkning av personaladministrativa och kamerala
funktioner bör anvisas ytterligare 300 000 kr. Vidare behövs ett belopp av
300 000 kr. för placering i utlandet av tjänstemän, som i samverkan med
arbetsmarknadsmyndigheterna där kan bistå personer som önskar praktik
eller anställning utomlands. För administrerande av vapenfriverksamheten
disponerar styrelsen för innevarande budgetår 250 000 kr. av medel från
IV huvudtiteln. Styrelsen, som därutöver nödgas använda medel från före
varande anslagspost för verksamheten, föreslår att 560 000 kr. anvisas för
ändamålet för nästa budgetår under posten. Inklusive lönekostnadspålägg
för ny personal bör posten räknas upp med sammanlagt 1 298 400 kr.
4. Publikationstrgck. Under posten bar beräknats 250 000 kr. för aktive
ring av vissa arbetskraftsresurser, 464 000 kr. till yrkesvägledningens bro
schyrer, 1 773 000 kr. för tidningen Arbetsmarknaden med dagslista och
lärarlista samt 85 000 kr. för styrelsens årsberättelse, diverse och oförutsett
tryck.
5. Övrig databehandling. Under budgetåret 1968/69 kommer arbetet med
olika datarutiner att fortsätta i samråd med statskontoret och riksrevisions
verket. Databehandling kommer att ske av vissa kamerala och statistiska
rutiner, medan flertalet av de rutiner som är föremål för utredning beräk
nas komma att kunna tillämpas fr. o. m. budgetåret 1969/70. Kostnaderna
under budgetåret 1969/70 har i samråd med statskontoret beräknats till
4 milj. kr.
6. Annonskostnader m. m. Genom en effektiv upplysningsverksamhet bör
samhället underlätta omställningarna på arbetsmarknaden liksom arbetsplaceringen av äldre och handikappade. Eftersom informationen om till
gängliga utbildningslinjer för ungdom och vuxenstuderande är otillräcklig,
har styrelsen fått visst utrymme för planerade yrkesorienterande program
i radio och television.
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Departementschefen
Efter prövning av arbetsmarknadsstyrelsens förslag till personalförstärk
ningar har jag funnit att de flesta av styrelsens byråer bör tillföras ytter
ligare personal. Jag beräknar medel för följande 15 nya tjänster, nämligen
på arbetsförmedlingsbyrån en byrådirektör i Ae 28 (tjänstemannafrågor)
och en amanuens i befordringsgång (allmänna utredningsuppgifter), på
yrkesvägledningsbyrån en förste konsulent i Ae 26 (yrkesvägledning för
universitetsstuderande) och en förste konsulent i Ae 23 (yrkesvägledning
av svårplacerad ungdom), på arbetsvårdsbyrån en förste byråsekreterare
i Ae 24 (metodutveckling) samt en byrådirektör i Ae 28, en förste byrå
ingenjör i Ae 21 och en förste assistent i Ae 17 (arbetsvårdsverkstäder och
industriella beredskapsarbetsplatser) samt en amanuens i befordringsgång
(näringshjälpsärenden), på tekniska byrån en byrådirektör i Ae 28 och
två byrådirektörer i Ae 26 (planeringsuppgifter) samt en byrådirektör i
Ae 26 på byggnadssektionen (entreprenadärenden), på kameralbyrån en
förste byråingenjör i Ae 23 (materialanskaffning) samt på kanslibyrån en
förste byråsekreterare i Ae 24 (personalutbildning).
Arbetsmarknadsstyrelsen har ansvaret för de vapenfria tjänstepliktigas
utbildning och tjänstgöring. Kostnaderna för vapenfriverksamheten har hit
tills bestridits av medel från fjärde huvudtiteln. Chefen för försvarsdeparte
mentet har tidigare denna dag (bil. 6 s. 19) förordat att kostnaderna för
verksamheten bestrids från samma huvudtitel även under nästa budgetår.
När det gäller avlöning av personal för administrering av vapenfriverksamheten disponerar styrelsen under innevarande budgetår 250 000 kr.
För nästa budgetår beräknar jag — efter samråd med chefen för försvars
departementet — kostnaderna för samma ändamål till 515 000 kr.
Arbetsmarknadsstyreisen har medgetts att under innevarande budgetår
disponera 170 000 kr. från anslagsposten Avlöningar till tillfällig personal
för personalförstärkningar på grund av pågående arbete med alt lägga om
arbetsmarknadsverkets bokföring m. m. Jag beräknar motsvarande belopp
under anslagsposten även för nästa budgetår.
För övrig databehandling har för innevarande budgetår beräknats ett
belopp av 0,3 milj. kr. Inom arbetsmarknadsstyrelsen pågår f. n. arbetet med
att utveckla ett system för automatisk databehandling i styrelsens admi
nistrativa verksamhet i anslutning till införandet av SEA-systemet. Detta
avses för arbetsmarknadsverkets del börja tillämpas den 1 juli 1969. Arbets
marknadsstyrelsen har genom Kungl. Maj :ts beslut den 11 juli 1968 med
getts att ta i anspråk ytterligare 2,8 milj. kr. för ändamålet. För nästa bud
getår beräknar jag ett medelsbehov av 4 milj. kr. för denna verksamhet.
Med hänvisning i övrigt till sammanställningen i det föregående (s. 36)
beräknar jag anslaget till 38,1 milj. kr.
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Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Arbetsmarknadsstyrelsen för budgetåret 1969/70
anvisa ett förslagsanslag av 38 100 000 kr.

B 2. Arbetsförmedlingen
1967/68 Utgift ............................................... 120 675 158»
1968/69 Anslag ........................................... 117 130 000»
1969/70 Förslag ........................................... 154 200 000
1 Anslagen Arbetsförmedlingen: Avlöningar och Arbetsförmedlingen: Omkostnader.

I varje län finns en länsarbetsnämnd. Nämnden är länsmyndighet för
allmänna arbetsmarknadsfrågor och leder den offentliga arbetsförmedling
en i länet. För förmedlingsverksamheten finns inom varje länsarbetsnämnds
område ett huvudkontor och ett antal avdelningskontor. Dessutom finns
arbetsförmedlingsombud och tillfälliga avdelningskontor. Förmedlingsorganens verksamhet omfattar arbetsförmedling, yrkesvägledning, arbetsvärd
samt registrering och mönstring av sjömän. Länsarbetsnämnderna skall där
jämte handlägga ärenden angående statligt omställningsstöd till äldre ar
betslösa och i den utsträckning arbetsmarknadsstyrelsen bestämmer ha till
syn över hjälpverksamheten vid arbetslöshet samt planlägga utnyttjandet
av arbetskraften i krig och under därmed jämförliga förhållanden.
Beräknad ändring 1969/70

1968/69

Dep.chefen

AMS

Personal

Planering och administration........................................
Förmedlingsverksamhet.................................................
Yrkesvägledning.............................................................
Arbetsvärd.......................................................................
Biträdespersonal.............................................................

444
1 388)
194 >
326J
539
2 U»1

+

24

20

+ 250

+ 125

+

+ 364

+ 40
+ 185

79 910 000

+ 16 325 400

+ 9 320 000

—

+ 19 208 000
+ 2 916 900
+ 745 500
+ 1 415 300

+ 19115 000
+ 1 390 000
+ 125 000
+ 546 000

_ + 1 248 900

+ 1 295 000
80 000
+

Anslag

Avlöningar till tjänstemän............................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation...........
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70............
Arvoden och särskilda ersättningar.............................
Avlöningar till tillfällig personal..................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation...........
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70............
Särskilda löneförmåner till ordinarie och ickeordinarie personal.......................................................
Arvoden till yrkesvalslärare..........................................
Ersättning till experter och sakkunniga.....................
Lönekostnadspålägg.......................................................
Sjukvård m. ....................................................................
Reseersättningar.............................................................

+

1 375 000
5 430 000

+

90

325 500

2 400
—
4 157 600 — 4 157 600
125 000
28 800
— +
330 000
—
3 450 000 + 1 090 000

2* — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 sand. Nr 1. Bil. 13

+
+
+
+

—
182 000
5 000
30 000
—
660 000
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1968/69

Beräknad ändring 1969/70
AMS
Dep.chefen

Expenser

a) Renhållning och städning.........................................
Lönekostnadspålägg.......................................................
b) Skrivmaterialier m. m...............................................
c) Telegram och telefon.................................................
d) Inköp och underhåll av möbler, skriv- och räkne
maskiner m. fl. inventarier......................................
Dårav engångsutgifter................................................
e) Postavgifter................................................................
f) Förslagsverksamhet..................................................
g) Bokinköp, bindning av böcker och handlingar
m. fl. ändamål...........................................................
Övriga utgifter
a) Underhåll och drift av tjänstebilar........................
b) Utbyte av tjänstebilar..............................................
c) Lokalkostnader...........................................................
Dårav engångsutgifter................................................
d) Utbildnings- och instruktionsverksamhet.............

2 100 000
—

1 095 000
5 125 000
1 100 000

590 000
220 000
—

300 000
145 000
125 000
10 700 000
400 000
1 440 000
117 130 000

+ 386 000
+ 500 000
+ 1 030 000
+ 528 000
+
+
+
+

1 212 000

+

815 000

+
+
+
+

215 000
500 000
700 000
402 000

+

200 000

—

190 000
20 000

10 000

+
+

111 000

+

50 000

20 000

25 000
+
+ 2 085 000
+ 335 000
+ 1 386 000
+ 46 439 700

10 000

25 000
+
+ 1 810 000
460 000
+ 390 000
+ 37 070 000

Arbetsmarknadsstyrelsen
1. Löne- och prisomräkning m. m. 25 290 400 kr., varav för lönekostnadspålägg 20 985 600 kr.
2. Planering och administration. För att biträda de länsarbetsdirektörer
som är föredragande i arbetsmarknadsfrågor hos civilbefälhavarna bör
inrättas ytterligare en tj änst som förste inspektör.
Var och en av planeringsavdelningarna i de tio största länen bör förstär
kas med en inspektör för omskolningsärenden och en kontorist för insam
ling och bearbetning av dokumentationsmaterial.
För kamerala uppgifter vid de mest arbetsbelastade länen behövs tio in
spektörer och tio kvalificerade biträden.
På grund av ökat behov av regional personalutbildning behövs tre konsu
lenter.
Kostnaderna för de föreslagna personalförstärkningarna under denna
punkt utgör 1 664 400 kr.
3. Allmän förmedling, yrkesvägledning och arbetsvärd. Arbetsmarknads
styrelsen har, som återgivits inledningsvis under förevarande littera, när
mare belyst bakgrunden till behovet av personalökningar. Styrelsen anför
härutöver, att förändringarna inom näringslivet medför att andelen äldre
och svårplacerad arbetskraft ökar och måste ägnas allt större uppmärksam
het. Det ökade behovet av enskild och kollektiv information måste tillgodo
ses. Trots de personalförstärkningar som under de senaste åren har tillförts
verket och trots försök att bl. a. genom förbättrad personalutbildning, me
todutveckling, organisationsförändringar och rationaliseringar begränsa
personalbehovet är en betydande personalökning nödvändig.
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För att bl. a. kunna ge bättre service och göra organisationen effektivare
eftersträvas en koncentration av arbetsförmedlingen och integration av
arbetsförmedling, yrkesvägledning och arbetsvärd. Dessa verksamhetsgre
nar bör betraktas som en enhet. De behöver förstärkas med 225 tjänster för
byrådirektörer, inspektörer, konsulenter, assistenter och psykologer (10
tjänster) till en kostnad av 10 663 600 kr.
4. Medel för avlöning av arbetsförmedlingsaspiranter. För budgetåret
1968/69 har anvisats 2 499 600 kr. avsett för 100 årsaspiranter. Efter den
utbyggnad av organisationen som skett under senare år uppgår rekryterings
behovet till 150 årsaspiranter. Härför bör beräknas ytterligare 1 537 300 kr.
5. Biträdespersonal. Med hänsyn till bristen på kontorspersonal på de
administrativa avdelningarna bör medel beräknas för ytterligare 70 tjänster,
varav 25 för kvalificerade biträden vid huvudkontoren och 25 för biträden
vid större avdelningskontor till en kostnad av 1 734 300 kr.
6. Kontaktmän för yrkesvägledningen. Delposten bör beräknas till 125 000
kr. (- 35 000 kr.).
7. Arbetsförmedlingsombud. Om arbetsförmedlingen får begärd perso
nalförstärkning, kan antalet arbetsförmedlingsombud minskas ytterligare
(- 100 000 kr.).
8. Arvoden och särskilda ersättningar. I samma mån som antalet svårplacerade ökar blir läkarnas roll i arbetsvårdsverksamheten av allt större
betydelse. Deras medverkan bör därför utsträckas från 4 till 8 veckotim
mar vid huvudkontoren och från 2 till 4 veckotimmar vid avdelningskon
toren. Medel bör vidare beräknas för vikarier under de ordinarie läkarnas
semester. Kostnaderna för läkararvoden beräknas öka med 745 000 kr.
9. Avlöningar till tillfällig personal. I anslagsframställning för budget
året 1967/68 redovisades ett förslag till omläggning av yrkesvalslärarorga
nisationen. Förslaget innebär bl. a. att yrkesvalslärarna skulle helt tillhöra
skolan i vad avser de yrkesvägledande uppgifterna men kunna anställas av
arbetsförmedlingen för t. ex. ackvisition av platser för praktisk yrkesorien
tering. Under förutsättning att förslaget genomförs bör under denna an
slagspost beräknas ytterligare 452 000 kr. för att anställa 250 yrkesvalslä
rare. Nuvarande anslagspost Arvoden till yrkesvalslärare på 4 157 600 kr.
kan då slopas. Om nuvarande yrkesvalslärarorganisation behålls, måste sist
nämnda anslagspost kvarstå och med hänsyn till att ca 950 yrkesvalslärare
beräknas vara i tjänst mot ca 900 närmast föregående år ökas med 182 400
kr.
Under senare år har arbetsmarknadsverket försökt koncentrera förmed
lingsverksamheten till större och bättre utrustade enheter. Detta har fört
med sig behov av ökad ambulatorisk förmedling. Styrelsen föreslår att yt
terligare 963 300 kr. beräknas motsvarande 25 tjänster för ändamålet.
10. Reseersättningar. Av ökningen hänför sig 290 000 kr. till höjda trak
tamentsbelopp och höjda biljettpriser, 250 000 kr. till kostnader för cen-
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träla, regionala och lokala konferenser, 25 000 kr. till resor i civilförsvarsärenden, 150 000 kr. för att kunna medge tjänstemännen att i ökad utsträck
ning använda egen bil i tjänsten och 375 000 kr. på grund av begärd personal
ökning för nästa budgetår.
11. Lokalkostnader. Hyrorna beräknas för budgetåret 1969/70 uppgå till
11 930 000 kr. För ändringsarbeten avseende öppna expeditioner beräknas
535 000 kr. På grund av begärda personalförstärkningar måste redan förhyr
da lokaler ändras för 200 000 kr. Löpande underhållskostnader beräknar sty
relsen till 50 000 kr. och lokalersättningar till ombud till 70 000 kr.
12. Utbildnings- och instruktionsverksamhet. Statskontoret har i en pro
memoria om arbetsmarknadsverkets personalutbildning beräknat utbild
ningskostnaderna för budgetåret 1969/70 till 1 337 000 kr. Beloppet bör med
hänsyn till senare inträdda kostnadshöjningar räknas upp med 134 000 kr.
Styrelsens förslag om personalförstärkningar för nästa budgetår beräknas
medföra utbildningskostnader av 1 260 000 kr. Till övrig kurs- och kon
ferensverksamhet beräknas 95 000 kr.
Departementschefen
Arbetsmarknadsstyrelsen har för nästa budgetår föreslagit en kraftig
ökning av arbetsförmedlingspersonalen. Som jag har anfört i det föregående
anser jag att en betydande förstärkning är angelägen. Jag förordar att
medel beräknas för ytterligare 185 tjänster vid arbetsförmedlingen, därav
147 tjänster för den allmänna förmedlingen, yrkesvägledningen och arbets
värden. Av dessa tjänster avses 115 för handläggande personal och 32 för
biträden, varav tio kvalificerade. Av tjänsterna för förmedlingspersonal
avses 15 för handläggning av ärenden rörande det nya omställningsbidraget.
Vidare beräknar jag medel för att tillföra länsarbetsnämndernas kanslier
tio inspektörer för omskolningsärenden, åtta kvalificerade biträden för in
samling och bearbetning av dokumentationsmaterial, nio inspektörer för
kamerala arbetsuppgifter och en konsulent för regional personalutbildning.
För nu nämnda 175 tjänster beräknar jag ett belopp av 7,1 milj. kr. Dess
utom beräknar jag under anslagsposten Avlöningar till tillfällig personal
ett belopp av 426 000 kr. för anställande av tio inspektörer (ambulerande
förmedlare). För att öka möjligheterna att rekrytera lämplig förmedlings
personal beräknar jag en ökning av medelsanvisningen för arbetsförmedlingsaspiranter med 307 500 kr.
Under anslagsposten Arvoden och särskilda ersättningar beräknar jag
för arvoden till läkare vid länsarbetsnämnderna ytterligare 120 000 kr.
Ett av arbetsmarknadsstyrelsen och skolöverstyrelsen tidigare avgivet
gemensamt förslag till omläggning av yrkesvalslärarorganisationen är fort
farande föremål för prövning. På grund härav bör anslagsposten Arvoden
till yrkesvalslärare behållas under nästa budgetår och räknas upp med
182 000 kr.
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Som styrelsen har föreslagit kan medelsanvisningen för kontaktmän för
yrkesvägledningen och för arbetsförmedlingsombudsmän minskas med
135 000 kr.
Chefen för kommunikationsdepartementet har tidigare denna dag anmält
att han avser att lägga fram förslag angående sjömansregistreringen senare
under våren i samband med proposition angående sjöfartsverkets arbets
uppgifter och organisation m. m. Ett genomförande av sjömansregisterutredningens förslag samt den av statsmakterna under hösten 1968 (prop. 147,
2LU 72, rskr 367) antagna nya ordningen för uttagande av redareavgiften
för sjömanspensioneringen kan möjliggöra vissa personalbesparande ratio
naliseringar i fråga om sjömansförmedlingen och sjömanshusorganisationen.
Vad beträffar medelsbehovel för omkostnader har jag under de skilda
anslagsposterna beräknat sammanlagt 1 milj. kr. tör verksamheten med
s. k. öppen förmedling.
Med hänvisning i övrigt till sammanställningen i det föregående (s. 41)
beräknar jag anslaget till 154,2 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Arbetsförmedlingen för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 154 200 000 kr.

B 3. Allmänna beredskapsarbeten m. m.

1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag
1

479 811 579 Reservation 179 161 848
415 000 000i
445 000 000

Av anslaget skall förslagsvis 140 milj. kr avräknas mot automobilskattemedlen.

Från anslaget bestrids utgifter, delvis i form av statsbidrag, för sysselsättningsskapande åtgärder, nämligen beredskapsarbeten, industribcställningar och detaljplanering av vissa allmänna arbeten. Från anslaget be
strids vidare kostnader för flyttningsbidrag samt för försöksverksamhet
med inlösen av egnahem. Bland övriga utgiftsändamål under anslaget kan
nämnas arbetspsykologiska undersökningar i samband med yrkesvägledning.
Bidragsbestämmelser rörande beredskapsarbeten och flyttningsbidrag
återfinns i arbetsmarknadskungörelsen den 3 juni 1966 (nr 368; omtryckt
1968:246).
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Beräknad ändring 1969/70

1968/69
1.

Flyttningsbidrag..........................................
Inlösen av egnahem...................................
Beredskapsarbeten......................................
Industribeställningar..................................
Detalj planeringsbidrag..............................
Forskning och utvecklingsarbete.............
Övriga ändamål..........................................

2.

3.
4.
5.
6.
7.

........
........
........
........
........

37 000
3 000
350 000
5 000

000
000
000
000

10 000 000

.......

....

........

10 000 000

415 000 000
1

AMS
+ 19 000

000

—
+ 14 000 0001
—
—
+ 10 000 000
+ 2 000 000
+ 45 000 000

Dep.chefen
+ 13 000 000
—
+ 15 000 000
—
—
—
+ 2 000 000
+ 30 000 000

Hela ökningen innefattar lönekostnadspålägg.

A rbetsmarknadsstyrelsen
, 1. Kostnaderna för flyttningsbidrag utgjorde under budgetåren 1965/66,
1966/67 och 1967/68 22,4, 22,2 resp. 31,3 milj. kr. Antalet bidrag under
samma budgetår framgår av följande sammanställning.
Respenning
Budgetår

1965/66.........................
1966/67.........................
1967/68.........................

flyttningsersättning
3 030
3 002
4 349

resebidrag
35 564
32 613
47 117

Familje
bidrag

2 649
2 797
4 424

Starthjälp

20 589
15 781
22 468

Utrustn.bidrag

620
1 349
1 673
1

En av styrelsen gjord framställning om undantag från skatteplikt för
flyttningsbidragen har nyligen lämnats utan åtgärd. Den realvärdeökning
av bidragen som styrelsen eftersträvat har härigenom inte kommit till stånd.
Det är emellertid angeläget att kunna ge en kompensation som bättre än
f. n. svarar mot merkostnaderna i samband med flyttning och som stimu
lerar till större rörlighet. Styrelsen föreslår därför en uppräkning av bi
dragen med 20 %. I anslutning härtill föreslår styrelsen vidare att bestäm
melserna om bidrag till en hemresa per månad för familjeförsörjare efter
sex månaders arbete på annan ort utsträcks att avse även de sex första må
nadernas anställning.
Styrelsen föreslår vidare i likhet med föregående år att ökade möjlig
heter medges att bevilja flyttningsbidrag till nyutbildade.
Medelsbehovet för flyttningsbidrag under budgetåret 1969/70 beräknar
styrelsen till 56 milj. kr., varav 8 milj. kr. för de föreslagna ändringarna
av bidragsreglerna.
2. Under budgetåret 1967/68 meddelade styrelsen beslut om inlösen av
egnahem i 50 fall för en sammanlagd inlösensumma av ca 1,5 milj. kr.
Medel som flyter in vid försäljning av inlösta egnahem tillförs anslagspos
ten. Nettoutgifterna under budgetåret 1967/68 stannade härigenom vid ca
0,7 milj. kr.
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Försöksverksamheten har fr. o. m. budgetåret 1968/69 vidgats till att
avse inlösen även av bostadsrättslägenheter. Med hänsyn härtill och till
svårigheterna att bedöma verksamhetens omfattning på sikt, föreslår sty
relsen att anslagsposten tas upp med oförändrat 3 milj. kr.
3. Allmänna beredskapsarbeten. Antalet dagsverken samt medelsförbruk
ningen under budgetåren 1966/67 och 1967/68 framgår av följande samman
ställning.

Vägar

Dagsverken
643 000
1966/67.........................
751 000
1967/68.........................
Medelsförbrukning2 (milj. kr.)
224,9
1966/67.........................
228,9
1967/68.........................

Industribyggen i
lokaliseringssyfte

14 0001
—
11,6

3,9

Övriga
arbeten

Summa dagsverken
resp. medelsförbrukning

1 022 000

1 431 000
1 773 000

154,4
192,2

390,9
425,0

774 000

Fullföljande av objekt beviljade som beredskapsarbeten före den 1 juli 1965.
2 Kassamässig förbrukning.

1

Med hänsyn till svårigheten att nu bedöma utvecklingen under budget
året 1969/70 och de behov av allmänna beredskapsarbeten som då kan upp
stå, föreslår styrelsen att medelsbehovet beräknas till oförändrat 350 milj.
kr. Härtill kommer emellertid 14 milj. kr. för lönekostnadspålägg.
4. Kostnaderna för industribeställningar uppgick under budgetåret 1967/
68 till ca 4,1 milj. kr., vartill kommer eftersläpande kostnader på ca 0,8
milj. kr. För budgetåret 1968/69 har anvisats 5 milj. kr. Styrelsen föreslår
samma belopp för budgetåret 1969/70.
5. Detaljplanering av vissa allmänna arbeten. Den för budgetåret 1967/68
ursprungligen fastställda ramen av 5 milj. kr. för beviljande av bidrag
till kommunal planeringsverksamhet har genom tilläggsbeslut vidgats till
10 milj. kr. Beslut om bidrag meddelades till ett belopp av 8,5 milj. kr. För
budgetåret 1968/69 får beslut om dylika bidrag meddelas intill ett belopp av
7 milj. kr. Styrelsen föreslår att ramen för budgetåret 1969/70 bestäms till
10 milj. kr. Medelsbehovet för nämnda budgetår beräknas till samma be
lopp.
6. Forskning och utvecklingsarbete. Det för innevarande budgetår an
visade beloppet av 500 000 kr., som ställts till inrikesdepartementets för
fogande, är inte tillräckligt för de uppgifter som närmast ter sig aktuella.
Styrelsen finner det särskilt angeläget att snarast möjligt få resultaten av
de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna belysta och anser det därför nöd
vändigt att kraftigt utökade resurser ställs till forskningens förfogande.
För ändamålet bör tas upp 10 milj. kr. för budgetåret 1969/70. Det är av
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sikten att disponera medlen i samråd med institutet för arbetsmarknads
forskning.
7. Övriga ändamål. Kostnaderna för arbetspsykologiska undersökningar i
samband med yrkesvägledning uppgick under budgetåret 1967/68 till drygt
4,9 milj. kr. För budgetåret 1968/69 beräknat belopp, 5 milj. kr., väntas inte
förslå. Utgifterna för budgetåret 1969/70 beräknas till 7 milj. kr.
Utgifterna för diverse ändamål under anslagsposten har för innevarande
budgetår beräknats till 5 milj. kr. Samma belopp beräknas för budgetåret
1969/70.
Av den vid utgången av budgetåret 1967/68 föreliggande reservationen på
anslaget av drygt 179 milj. kr. kommer ca 173 milj. kr. att behövas för att
täcka vid budgetårets utgång oreglerade utgifter för slatsbidragsskulder
in. m.

Departementschefen
Följande sammanställning visar omfattningen av de allmänna beredskaps
arbetena under vart och ett av budgetåren 1965/66—1967/68 samt dagsverkskostnadernas utveckling under samma period.
Budgetår

Antal dagsverken......................
Nedlagda kostnader
(milj. kr.).................................
Därav AMS kostnader
(milj.kr.).................................
Genomsnittlig dagsverkskostnåd (kr.).................................
Därav AMS andel (kr.)........

1965/66

1966/67

1967/68

1 256 000

1 425 000

1 755 000

581,9

566,6

585,2

385

382,3

434,2

463
307

398
268

334
247

Dagsverksvolymen har ökat med 23 % mellan de två senaste budgetåren.
Samtidigt har de nedlagda kostnaderna ökat med 3 %. Detta innebär att
nedgången av dagsverkskostnaderna har fortsatt. De var under budgetåret
1967/68 lägre än både 1965/66 och 1966/67. Däremot har styrelsens andel av
totalkostnaderna för arbetena ökat från 67 % budgetåret 1966/67 till 74 %
budgetåret 1967/68.
I följande sammanställning lämnas uppgifter om de under budgetåret
1967/68 utförda beredskapsarbetenas fördelning på olika slag av objekt.
Sammanställningen visar att drygt 40 % av arbetena utgörs av vägarbeten
för vilka staten svarar för så gott som hela kostnaden. Skogsvårdsarbetena,
där staten svarar för mer än 4/s av kostnaderna, utgör 20 % av arbetena.
Statens andel av kostnaderna för flertalet övriga grupper är betydligt lägre.
En stor del av de i sistnämnda grupper ingående arbetena utgörs av kom-

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 13: Inrikesdepartementet

Arbetsobjekt

Statliga, kommunala
och enskilda arbeten
Vägar............................
Husbyggnadsarbeten .
Skogsvårdsarbeten....
Industriella arbeten ..
Hamn- och farledsarbeten........................
Vatten- och avloppsarbeten........................
Järnvägs- och spårar
beten .........................
Turist- och fritidsarbeten.............................
Särskilda militära ar
beten ........................
Övriga arbeten............
Därav kommunala ar
beten..........................

Antal
dags
verken

Nedlagda kostnader
(milj.kr.)
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Dagsverkskostnad
(kr.)

Totalt

AMS
andel

Totalt

AMS
andel

741 253
223 233
349 142
23 891

249,9
119,8
48,6

245,3
56,4
40,7

0,0

0,0

337
536
136
—

331
253
113
—

2 713

0,4

0,2

159

59

286 459

109,6

43,3

382

151

34 337

8,1

7,1

236

208

6 110

1,8

0,7

296

116

35 534
52 012

14,4
15,7

14,4
9,2

405
288

405
162

337 208

158,6

59,0

470

175

munala arbeten, till vilka statsbidrag under budgetåret 1967/68 utgick med
i genomsnitt 37 %.
I riksstaten för innevarande budgetår har under förevarande anslag upp
tagits 350 milj. kr. till beredskapsarbeten, medan under anslaget Särskilda
beredskapsarbeten m. m. upptagits 240 milj. kr. till sådana arbeten. Arbets
marknadsstyrelsen disponerar således sammanlagt 590 milj. kr. för bered
skapsarbeten. Detta belopp räcker enligt styrelsens beräkningar till 2,8 milj.
dagsverken. Med hänsyn till det stora sysselsättningsbehovet för framför
allt handikappade samt äldre lokalt bunden arbetskraft anser styrelsen att
det måste skapas förutsättningar för att under budgetåret utföra 4 milj.
dagsverken. Styrelsen har därför hemställt att ytterligare 200 milj. kr. an
visas för särskilda beredskapsarbeten. Jag har tidigare framhållit att jag
delar styrelsens uppfattning alt situationen på arbetsmarknaden nödvän
diggör beredskapsarbeten i större omfattning än vad tillgängliga medel med
ger. Enligt min mening bör man emellertid genom att i större utsträckning
sikta till dagsverksbilliga projekt kunna nedbringa det ytterligare medels
behovet till 150 milj. kr. Jag kommer senare i dag att föreslå att på tilläggsstat II för innevarande budgetår begärs 75 milj. kr. under förevarande anslag
och 75 milj. kr. under anslaget Särskilda beredskapsarbeten m. m.
Medelsbehovet under nästa budgetår för allmänna beredskapsarbeten blir
givetvis beroende av konjunkturutvecklingen. Även vid en konjunkturför
bättring måste man dock räkna med säsongmässiga och strukturellt be
tingade påfrestningar på arbetsmarknaden. Detta nödvändiggör en fortsatt
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hög beredskap i fråga om sysselsättningsskapande åtgärder. Jag beräknar
därför medelsbehovet för allmänna beredskapsarbeten under nästa budgetår
till 365 (+ 15) milj. kr. ökningen utgörs av lönekostnadspålägg.
Strukturomvandlingen inom näringslivet bar ställt och kommer att ställa
störa krav på geografisk rörlighet hos arbetskraften under de kommande
åren. För att ytterligare stimulera den arbetsmarknadspolitisk! motiverade
flyttningen har styrelsen föreslagit en uppräkning av flyttningsbidragen med

20

%.

Med hänsyn till de betydande förbättringar av flyttningsbidragen som
företogs såväl år 1966 som år 1968 är jag inte beredd att tillstyrka styrel
sens förslag. Den schablonisering av flyttningsbidraget som skedde genom
införandet av bortavistelsebidraget innevarande budgetår syftade till en
administrativ förenkling med i princip bevarat värde av bidraget för den
enskilde. Som styrelsen framhåller kan det nya bortavistelsebidraget verka
oförmånligt för flyttande med långa resvägar. Med hänsyn till att flyttnings
bidrag i huvudsak utgår till arbetstagare från skogslänen, vilka har fått
anställningar i södra eller mellersta Sverige eller i expanderande orter i
Norrlands kustland, förordar jag att under de första sex månadernas anställ
ning på den nya orten bidrag skall utgå till kostnad för en resa fram och
åter per månad till den del resekostnaden överstiger 75 kr.
Frågan om flyttningsbidrag till arbetslös nyutbildad behandlades vid
föregående års riksdag (prop. 1968: 1 bil. 13 s. 75, SU 63, rskr 171). Några
omständigheter som föranleder ett ändrat ställningstagande föreligger enligt
min mening inte.
1966 års riksdag (prop. 52, SU 107, rskr 251) medgav att försöksverksam
het fick påbörjas med särskilt familjebidrag vid säsongarbetslöshet. Syftet
med bidraget är att underlätta för familjeförsörjare att under kortare tid
ta arbete i annan ort än hemorten. Bidraget utgår med högst 300 kr. för
månad under högst sex månader. Försöksverksamheten har hittills varit av
tämligen blygsam omfattning. Under budgetåret 1967/68 utgick bidrag en
dast till 235 personer. För att ytterligare erfarenhet skall erhållas av bidragsverksamheten förordar jag att denna fortsätts också under budgetåret
1969/70.
För budgetåret 1969/70 beräknar jag utgifterna för flyttningsbidrag till
50 milj. kr., vilket innebär en ökning med 13 milj. kr. jämfört med budget
året 1968/69.
Inledningsvis har jag erinral om den sysselsättningsökning inom verk
stadsindustrin som bar möjliggjorts genom olika beslut under vintern
1967 68 om tidigareläggning av beställningar av förnödenheter för statlig
och kommunal verksamhet. Som beställningsram har gällt en inköpssumma av ca 260 milj. kr.
Av beställningsramen har ca 110 milj. kr. utnyttjats för kommunala be
ställningar. Statsbidrag för dessa beställningar utgår från förevarande an
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slag med högst 20 %, vilket innebär att ett bidragsbelopp om ca 22 milj. kr.
kommer att belasta anslaget. Medel för ändamålet har anvisats av 1968 års
riksdag (prop. 105 bil. 6 p. 2, SU 79, rskr 197). De statliga beställningarna
uppgår alltså till en inköpssumma av ca 150 milj. kr., varav 60 milj. kr.
avser förnödenheter för försvarets behov och resten eller 88 milj. kr. för
nödenheter för civil statlig verksamhet.
Av delramen om 88 milj. kr. för tidigareläggning av civila beställningar
hade vid mitten av december 1968 utnyttjats 85,2 milj. kr. I följande sam
manställning anges hur beloppet fördelar sig på olika myndigheter.
Myndighet

Milj. kr.

Rikspolisstyrelsen........................
Statens vägverk............................
Sjöfartsverket ..............................
Generaltullstyrelsen......................
Fiskeristyrelsen............................
Sveriges geologiska undersökning
Arbetsmarknadsstyrelsen............
Postverket......................................
Televerket......................................
Statens järnvägar..........................
Luftfartsverket..............................
Statens vattenfalls verk................
Domänverket .................................

..

0,6

..

19,2
2,7
2,9

..

0,6
1,0

..

7,1

..

1,6

..
..

9,3
26,2
2,1

..

9,4
2,5
83,2

Chefen för finansdepartementet kommer senare denna dag att i samband
med anmälan av anslagsbehovet för avskrivning av nya kapitalinvesteringar
ta upp vissa anslagsfrågor som hänger samman med nu avsedda beställ
ningar.
Under anslagsposten Detalj planeringsbidrag har styrelsen föreslagit att
ramen för beviljande av bidrag åt kommuner för projektering av anlägg
nings- och husbyggnadsarbeten vidgas från 7 till 10 milj. kr. Jag tillstyrker
styrelsens förslag. Anslagsposten behöver dock inte räknas upp med anled
ning härav. Däremot bör anslagsposten Övriga ändamål höjas med 2 milj.
kr. på grund av ökade behov av sådana fackpsykologiska undersökningar
i samband med yrkesvägledning som bekostas från posten.
Styrelsens förslag om anvisande av medel för arbetsmarknadspolitiskt
forsknings- och utvecklingsarbete har jag behandlat i det föregående i sam
band med anmälan av anslaget Kommittéer in. m.
Under åberopande av det anförda och med hänvisning till sammanställ
ningen i det föregående (s. 46) beräknar jag det totala medelsbehovet under
anslaget för budgetåret 1969/70 till 445 milj. kr.
Vid budgetårets slut bör arbetsmarknadsstyrelsen redovisa hur stort be
lopp, som faktiskt har förbrukats för väg- och gatuarbeten. Detta belopp bör
räknas av mot automobilskattemedlen. Uppskattningsvis kan beloppet anges
till 140 milj. kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
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a) godkänna den av mig förordade ändringen rörande
flyttningsbidrag, att tillämpas fr. o. m. den 1 juli 1969,
b) till Allmänna beredskapsarbeten m. m. för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 445 000 000 kr.,
varav förslagsvis 140 000 000 kr. att avräknas mot automobilskattemedlen.

B 4. Särskilda beredskapsarbeten m. m.
1967/68 Utgift ................ 313 828 380 Reservation 68 810 202
1968/69 Anslag
320 000 000*
1969/70 Förslag
........... 425 000 000
1

Av anslaget skall förslagsvis 50 milj. kr. avräknas mot automobilskattemedlen.

Från anslaget bestrids utgifter för beredskapsarbeten för handikappad och
av andra skäl svårplacerad arbetskraft, arbetspsykologiska undersökningar
och läkarundersökningar i samband med arbetsvärd, upplysningsverksam
het avseende handikappade, arkivarbeten, näringshjälp m. m. samt bidrag
och lån till motorfordon för handikappade. Bidragsbestämmelserna återfinns
i arbetsmarknadskungörelsen.
I anslutning till behandlingen av arbetsmarknadsstyrelsens anslagsfram
ställning anhåller jag att under denna punkt få redovisa en inom inrikes
departementet upprättad promemoria om arkivarbete och musikerhjälp samt
remissyttrandena över promemorian.
Arbetsmarknadsstyrelsens anslagsframställning
1968/69

1.
2.
3.
4.

Beräknad ändring 1969/70
AMS
Dep.chelen

Beredskapsarbeten m. m.......................................... 240 000 000 + 86 000 000 + 86 000 000
Arkivarbeten..............................................................
55 000 000 + 17 000 000 -f 19 000 000
Näringshjälp m. m.....................................................
12 000 000
—
__
Bidrag och lån till motorfordon för handikappade
13 000 000
—
__
320 000 000 +103 000 000 +105 000 000

1. Beredskapsarbeten m. m. Vid dessa arbeten sysselsätts dels mentalvårdspatienter, psykiskt utvecklingsstörda samt nykterhetsvårds-, krimi
nalvårds- och ungdomsvårdsfall, dels äldre lokalt bunden arbetskraft och
dels arbetssökande som av andra skäl är svårplacerade i öppna marknaden.
En del av arbetena bedrivs som statliga beredskapsarbeten, andra som kom
munala. De senare brukar benämnas T-arbeten.
Under budgetåren 1965/66, 1966/67 och 1967/68 sysselsattes i medeltal
4 000, 6 400 resp. 10 000 personer. Antalet dagsverken under samma bud
getår framgår av följande sammanställning.
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Budgetår
1965/66.........................
1966/67.........................
1967/68.........................

Vägar
106 000
138 000
241 000

Skogsvårdsarbeten
381 000
476 000
718 000

T-arbeten
300 000
384 000
554 000

Övriga
arbeten
104 000
268 000
713 000

Summa
891 000

1 266 000
2 226 000

De kassamässiga utgifterna under samma budgetår uppgick till lid,7,
155,2 resp. 253,2 milj. kr.
Sedan budgetåret 1966/67 anordnas försöksvis även industriella bered
skapsarbeten. Dessa används i första hand som omställningsarbeten för
arbetskraft, som i samband med industrinedläggningar inte kan arbetsplaceras i öppna marknaden och som inte kan sysselsättas i traditionella be
redskapsarbeten. Denna sysselsättningsform har ökat kraftigt, från ca
18 000 dagsverken budgetåret 1966/67 till ca 72 000 budgetåret 1967/68.
Som styrelsen har anfört i det inledande avsnittet kommer behovet av
sysselsättningsfrämjande åtgärder för handikappad och i övrigt svårplacerad arbetskraft att öka kraftigt under de närmaste åren. För budgetåret
1969/70 uppskattar styrelsen medelsbehovet för särskilda beredskapsarbeten
till 318 milj. kr., varav 8 milj. kr. för lönekostnadspålägg.
För övriga ändamål som bekostas från förevarande anslagspost, nämli
gen psykologiska anlagsundersökningar och läkarundersökningar m. m. i
samband med arbetsvårdsverksamheten samt upplysningsverksamhet av
seende handikappade, beräknas 8 milj. kr.
2. Arkivarbeten m. m. Antalet arkivarbetare i juni månad åren 1966—
1968 uppgick till ca 3 000, 3 600 resp. 4 900 personer, ökningen under bud
getåret 1967/68 var betydligt större än under tidigare budgetår. Den har i
betydande mån föranletts av friställningar i samband med den fortgående
strukturomvandlingen inom näringslivet.
Styrelsen räknar med en väsentlig utbyggnad av verksamheten under så
väl budgetåret 1968/69 som 1969/70. Bl. a. räknar styrelsen med ökat in
tresse för arkivarbete hos kommunala myndigheter, sedan bidragsreglerna
blivit gynnsammare. Vidare väntas antalet arkivarbetscentraler
f. n. 30
med över 400 arkivarbetare — öka.
Del ökade antalet arkivarbetare, lönehöjningar åt dessa samt högre stats
bidrag till kommunerna har medfört att utgifterna under budgetåret 1967/
68 stigit med ca 13 milj. kr. till ca 46,2 milj. kr. För innevarande budgetår
beräknar styrelsen utgifterna till 55 milj. kr. Medelsbehovet för budgetåret
1969/70 beräknas till 72 milj. kr., varav 11 milj. kr. för lönekostnadspålägg
avseende arkivarbetare hos statliga myndigheter.
3. Näringshjälp m. m. För att börja egen rörelse fordras numera allt
större tillgång på kapital. Det är därför synnerligen angeläget att maximi
beloppet för näringshjälp i form av bidrag eller räntefritt lån höjs. Styrel
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sen upprepar i anledning härav sitt år 1967 framlagda förslag om ökning av
maximibeloppet från 12 000 till 15 000 kr.
Vid anställning av handikappad utgår bidrag till arbetsgivaren för så
dan särskild anordning på arbetsplatsen som krävs för att den handikap
pade skall kunna utföra arbetet. Bidrag utgår med belopp motsvarande
halva kostnaden, dock högst 12 000 kr. för varje handikappad. Även om
det dämpade konjunkturläget försvårat möjligheterna till arbctsplacering
av handikappad arbetskraft, har bidragsreglerna i hög grad medverkat till
alt verksamheten inte utvecklats i den omfattning som eftersträvats. Styrel
sen föreslår därför att maximibeloppet för sådant bidrag höjs till 15 000 kr.
Styrelsen finner det dessutom angeläget att i speciella fall, när det är sär
skilt viktigt att på längre sikt placera en handikappad på arbetsmarkna
den, kunna höja bidraget. En sådan höjning bör efter särskild prövning
kunna ske intill ett belopp som motsvarar tre fjärdedelar av kostnaden,
dock högst till 20 000 kr.
Bidragsreglerna bör vidare ändras så att även handikappad egen företa
gare kan få bidrag till sådana särskilda anordningar på arbetsplatsen som
är nödvändiga för att företagaren skall kunna utföra sitt arbete.
De föreslagna ändringarna av maximibeloppet till näringshjälp och av
bidragsreglerna till särskilda anordningar på arbetsplatsen för handikappa
de föranleder ingen uppräkning av anslagsposten.
4. Bidrag och lån till motorfordon för handikappade. Arbetsmarknads
styrelsen föreslog i sin anslagsframställning för budgetåret 1967/68 att de
inkomstgränser som gäller för bidrag till motorfordon skulle höjas eller
i andra hand att inkomstprövningen helt skulle slopas vid nyanskaffning
av fordon. Vidare föreslogs att reglerna om bidrag till byte av motorfordon
skulle göras förmånligare för sökanden om denne inte tidigare hade fått
bidrag. Styrelsens förslag överlämnades till handikapputredningen. Sty
relsen framhåller på nytt betydelsen av att dessa frågor får en snar lösning.
Medelsbehovet under anslagsposten beräknas till oförändrat 13 milj. kr.
För innevarande budgetår har styrelsen under anslaget Kostnader för
arbetsmarknadsstyrelsens förrådsverksamhet bemyndigats avskriva låne
fordran, avseende hela den låneverksamhet som bedrivs inom arbetsmark
nadsverket, till belopp som inte överstiger 3 000 kr. Styrelsen hemställer
om fortsatt sådant bemyndigande. Detta bör meddelas under förevarande an
slag.

översyn av arkivarbetet och musikerhjälpen
Med anledning av prop. 1966: 52 angående arbetsmarknadspolitiken m. m.
hemställdes i motionerna 1966:1:683 resp. 11:831, att handikapputred
ningen genom tilläggsdirektiv skulle få i uppdrag att utreda möjlighe
terna att göra vissa arkivarbeten till fasta tjänster samt att inordna arkiv
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arbetet såsom en speciell form av skyddad sysselsättning under den av pri
mär- och sekundärkommunerna bedrivna s. k. skyddade verksamheten.
I sitt utlåtande 1966: 107 anförde statsutskottet, att det enligt utskottets
mening »finns skäl som talar för att en utredning kommer till stånd om
bl. a. de frågor beträffande arkivarbetet som motionärerna berört. Det torde
emellertid böra ankomma på Kungl. Maj:t att avgöra formen för utred
ningen». Riksdagen fattade beslut i överensstämmelse med vad utskottet
föreslagit (rskr 251).
Med anledning av riksdagens beslut har de i motionerna berörda frågorna
utretts inom inrikesdepartementet. Arbetet med översynen bär utförts av
en särskild arbetsgrupp inom departementet under medverkan av sakkun
nig från arbetsmarknadsstyrelsen. Arbetsgruppen har redovisat resultatet
av översynen i en promemoria om arkivarbete och musikerhjälp (stencil In
1968:3).
I samband med översynen har arbetsgruppen gjort en rundfråga till samt
liga sysselsatta i arkivarbete och musikerhjälp och deras arbetsplatser.
Rundfrågan gällde bl. a. de sysselsattas ålder, utbildning, arbetsuppgifter
och särskilda önskemål. De inkomna svaren, som utgjorde närmare 3 000
och berörde 90 % av samtliga den 1 januari 1967 sysselsätta, har sedan be
arbetats statistiskt. Beträffande resultaten av bearbetningen samt historik,
redogörelse för gällande bestämmelser och jämförelser av löner m. m. vid
arkivarbete och musikerhjälp, beredskapsarbete och sysselsättning i skyd
dade verkstäder hänvisas till promemorian.
Promemorians överväganden och förslag beträffande de i motionerna
behandlade frågorna samt lön och andra anställningsvillkor för arkivarbe
tare återges i det följande i huvudsak. En del av arbetsgruppens förslag
fordrar inte beslut av riksdagen men redovisas här för överblickens och
sammanhangets skull.
Frågan om fast anställning för vissa arkivarbetare.
Av arbetsplatsernas svar på rundfrågan framgår att man kan tänka sig en
anställning på gängse villkor i inte mindre än 1 298 fall eller 44,5 % av
samtliga om medel härför skulle finnas disponibla. Därutöver har man för
256 personer ifrågasatt anställning efter utbildning. Samtidigt har som re
gel anförts att den egna personalen skulle behöva förstärkas eller övertids
arbete tillgripas om man inte hade tillgång till arkivarbetare.
Enligt promemorian är det angeläget att åtgärder vidtas för alt föra över
vissa av arkivarbetarna till en mer fast anställningsform. Det föreslås att
personliga tjänster inrättas för dessa arkivarbetare. Detta skulle kunna ske
enligt något av följande alternativ.
Tjänster reserveras för handikappade (alternativ 1). Ett antal av redan
nu befintliga tjänster reserveras för handikappade och arbetslösa, bl. a. i
arkivarbete sysselsatta, och ställs så snart de blir vakanta till arbetsmark-
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nadsstyrelsens och dess arbetsvårdsorgans förfogande. Om detta alternativväljs bör fastställas ett kvottal för personliga tjänster i förhållande till to
talantalet, som skall uppfyllas av resp. myndighet. Enligt promemorian är
det en rad nackdelar, som är förenade med detta alternativ. Den allmänna
uppfattningen, som även synes ha omfattats av de handikappades egna orga
nisationer, har varit att ett kvotsystem inte skulle vara till hjälp och att en
anställning i stället borde i första hand vara baserad på en frivillig överens
kommelse mellan parterna. Många handikappade skulle sannolikt känna sig
anställda inte på grund av sina kvalifikationer utan på grund av handikappet.
Personlig tjänst inrättas med anlitande av den statliga myndighetens
löneanslag (alternativ 2). Myndigheten begär i sin anslagsframställning
medel för att inrätta en eller flera personliga tjänster för arkivarbetare med
angivande av de speciella omständigheter, som är förenade med yrkandet.
När medel för ändamålet har anvisats, inrättas en personlig tjänst för ve
derbörande varvid denne erhåller lön och andra förmåner som utgår enligt
allmänna avlöningsavtalet för statliga och vissa andra tjänstemän (AST).
Tjänsten hänförs till den löneplan och placeras i den lönegrad som mot
svaras av arbetsuppgifterna. Det förutsätts att ingen härigenom får lägre
lön än han hade som arkivarbetare.
I första hand synes sådana personliga tjänster böra inrättas som extra
ordinarie. Där anställning som extra tjänsteman anses böra komma i fråga,
bör vederbörande hänföras till förmånsgrupp A. Med nu avsedda tjänster
vid statlig myndighet eller institution skulle även förenas rätt till pension
enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente.
Det skulle ankomma på vederbörande statliga myndighet alt i samråd
med arbetsmarknadsstyrelsen hos Kungl. Maj :t lägga fram förslag om vilka
som bör komma ifråga för personliga tjänster. Arbetsgruppen förutsätter
att personlig tjänst inrättas endast för arkivarbetare som under längre tid
med stor duglighet har fullgjort sina arbetsuppgifter och att någon tvekan
om dessa uppgifters varaktighet inte föreligger.
Arbetsgruppen förutsätter vidare att de kommunala myndigheter som
förklarat sig villiga att anställa i arkivarbete sysselsatta även vidtar åtgär
der i detta syfte. Arbetsmarknadsstyrelsen bör vid behov aktualisera
sådana frågor hos dessa myndigheter.
Personlig tjänst inrättas vid statlig myndighet över ett centralt anslag
(alternativ 3). I stället för att begära medel petitavägen får respektive verk
(institution etc.) göra framställning om medel från ett särskilt för ända
målet anvisat anslag, som disponeras av den myndighet som tidigare har
hänvisat den arbetslöse, dvs. arbetsmarknadsstyrelsen.
Arbetsmarknadsstyrelsen bemyndigas att inom en av statsmakterna fast
ställd medelsram under anslaget Särskilda beredskapsarbeten m. in. be
kosta hos statliga verk eller institutioner inrättade personliga tjänster. Be
slut om inrättande av personlig tjänst fattas av vederbörande myndighet
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sedan arbetsmarknadsstyrelsen förklarat sig beredd alt stå för lönekost
naderna.
Även de personliga tjänster, som inrättas enligt detta alternativ, skall an
ses tillhöra respektive verks personal. Den tidigare i arkivarbete sysselsatte
erhåller lön och förmåner enligt AST. Även vad som i övrigt har anförts
under alternativ 2 om lönegradsplacering, extra ordinarie tjänst, pension
samt allmänna förutsättningar för att inrätta personlig tjänst förutsätts
gälla.
Inordnande av arkivarbete i den kommunala skyd
dade verksamheten. I de förutnämnda motionerna 1: 683 och II: 831
hemställdes bl. a. om en utredning angående möjligheterna att inordna ar
kivarbetet som en speciell form av skyddad sysselsättning under den av
primär- och sekundärkommunerna bedrivna skyddade verksamheten.
Arbetsgruppen anser det vara av väsentlig betydelse för bedömning av
den i motionerna väckta frågan att inemot 90 % av arkivarbetarna är syssel
satta i statligt arkivarbete. Att arkivarbetet i så betydande grad har kommit
att anordnas vid statliga myndigheter torde ha flera orsaker. Även om
landsting och kommuner utan tvekan har en hel del lämpliga objekt inom
ramen för de arbetsuppgifter som hittills har ansetts lämpliga för arkivar
bete, synes dock enligt de erfarenheter som arbetsmarknadsstyrelsen och
länsarbetsnämnderna har gjort tillgången på lämpliga arbetsobjekt vara
väsentligt större på de statliga arbetsplatserna. Även ekonomiska skäl torde
ha inverkat, i första hand för de mindre kommunerna.
Mot denna bakgrund finner arbetsgruppen det inte realistiskt att tänka sig
att arkivarbetet inordnas under den av primär- och sekundärkommunerna
bedrivna skyddade verksamheten. Kommuner och landsting bör emellertid
kunna verka för en kraftig utbyggnad av arkivarbetet eller motsvarande
sysselsättningsform vid sina myndigheter och institutioner. Framför allt
bör de i betydligt större omfattning än nu i ett utbyggt samarbete med läns
arbetsnämnderna kunna medverka vid organiserandet av arkivarbetscentraler.
Arkivarbetscentralerna. Arkivarbetet har hittills i stort sett
enbart varit förlagt till olika myndigheter och institutioner. På senare tid
har även s. k. arkivarbetscentraler anordnats försöksvis som särskilda fri
stående arbetsplatser i arbetsmarknadsstyrelsens och länsarbetsnämndernas
regi. Dessa arbetsplatser tar emot arbetsuppgifter från myndigheter och
institutioner m. fl.
Vid arkivarbetscentralerna, som enligt arbetsgruppens förslag i fortsätt
ningen bör benämnas kontorsarbetscentraler, debiteras f. n. endast mate
rialkostnaderna när arbete utförs åt statlig myndighet eller statsunderstödd
eller annan allmännyttig institution. I promemorian föreslås att ersättning
tas ut efter marknadsmässiga grunder.
Lön och andra villkor för personer sysselsatta i ar
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kivar bete o c li musikerhjälp. Formellt gäller fortfarande de be
stämmelser som Kungl. Maj :t meddelat den 4 mars 1955 (senast ändrade
den 12 juli 1962) om arkivarbetarnas löner m. m. Dessa bestämmelser är
i praktiken satta nr kraft genom arbetsmarknadsstyrelsens lönedelegations
verksamhet, som går ut på en individuell lönesättning för arkivarbetarna.
Denna verksamhet, som har pågått sedan år 1962, är av försökskaraktär.
Arbetsgruppen anför att det nu synes finnas anledning att permanenta
lönedelegationens verksamhet och lägga fast det lönesystem för arkivarbe
tare och musikerhjälpta som delegationen har byggt upp. Att återgå till
förhållandena före år 1962 förefaller otänkbart.
F. n. erhåller arkivarbetarna lön enligt en av lönedelegationen fastställd
skala med 15 lönegrupper. Dessa lönegrupper (A—O) sammanfaller i stort
sett med löneklasserna 3—21 på statens löneplan A.
Med hänsyn till den allmänna löneutvecklingen bör bottenlönen enligt
arbetsgruppens mening höjas med en lönegrupp. Lönegruppen B bör där
för i fortsättningen bli den lägsta och motsvara löneklass 4 på löneplan A.
Lönegrupp A ges annan innebörd enligt förslag i det följande.
Arbetsgruppens syfte med förslaget att slopa nuvarande lönegrupp A
är att ge en förbättring åt de lägst betalda arkivarbetarna. Däremot är inte
avsett att förslaget skall leda till en generell lönegruppsflyttning för samtliga
arkivarbetare.
För att förbättra möjligheterna att ge skälig ersättning för särskilt kvali
ficerat arbete föreslår arbetsgruppen att ytterligare en lönegrupp, P, in
förs. Den bör motsvara löneklass 23 på löneplan A.
Lönegrupperna överensstämmer f. n. beloppsmässigt inte helt med mot
svarande löneklasser. I förenklande syfte bör lönegruppernas krontal i
fortsättningen vara detsamma som motsvarande löneklassers.
Vid resor som är nödvändiga för fullgörande av arbetsuppgifterna före
slås den hänvisade kunna få reseersättning och traktamente enligt de grun
der som gäller för statstjänsteman i motsvarande löneklasser.
Arbetsmarknadsstyrelsen och dess lönedelegation skall enligt förslaget
liksom hittills kunna till länsarbetsnämnderna delegera rätten att placera
arkivarbetare när det gäller de lägre lönegrupperna. Inplacering i lönegrupp
bör liksom hittills ske på grundval av hur jämförliga arbetsuppgifter lönesätts på arbetsmarknaden och med hänsyn till arbetstagarens kvalifikationer
och arbetsförmåga.
Arbetsmarknadsstyrelsen betalar s. k. anpassningslön till personer för
vilka arkivarbetet används som en arbetsanpassning. Anpassningslönen
motsvarar i stort sett det utbildningsbidrag som utgår vid omskolning
och kan enligt arbetsgruppens mening i fortsättningen lämpligen betecknas
som lönegrupp A.
Lönedelegationen inledde på hösten 1966 en systematisk översyn av de
hänvisades lönegruppsplacering. Denna bör upprepas med inte alltför långa
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mellanrum.
De som hänvisats till arkivarbete får f. n. arbetsledighet med bibehållen
lön enligt bestämmelser i k. br. den 13 september 1963. Arbetsgruppen
konstaterar att bestämmelserna och de föreskrifter som arbetsmarknadsstvrelsen meddelat med stöd av brevet i praktiken innebär att arbetsledigheten utgör semester.
Enligt nu gällande bestämmelser är en person som har varit sysselsatt
i arkivarbete under minst sex månader berättigad till sex sjukdagar per
kalenderhalvår utan löneavdrag. Efter den reform av sjukförsäkringen,
som trädde i kraft den 1 januari 1967 och som bl. a. innebär att karens
dagarna i princip slopats, finner arbetsgruppen det inte motiverat att längre
behålla denna särskilda förmån. Motsvarande förmån finns ej för statstjänstemännen. Behållandet av de avdragsfria sjukdagarna efter den nya
sjukförsäkringsreformen har också lett till administrativa svårigheter.
Av de arkivarbetare som besvarade rundfrågan var 291 eller 10 % 67
år eller äldre. De flesta (242) uppbar folkpension. I enlighet med före
skrifter som Kungl. Maj :t meddelat den 19 december 1947 är arbetstiden
och därmed arbetsinkomsten reducerad för dessa arkivarbetare.
Enligt 72 § arbetsmarknadskungörelsen får arbetslöshetshjälp endast i
särskilda fall meddelas arbetslös som har fyllt 67 år. När det gäller bered
skapsarbeten torde det endast vara i mycket speciella fall som personer
medges att kvarstå i sådant arbete efter fyllda 67 år, t. ex. tills ett pågående
beredskapsarbete säsongmässigl avvecklats. I fråga om arkivarbete har
däremot tillämpats en generös praxis. T stort sett har de arkivarbetare
som så önskat fått fortsätta sitt arbete. I den mån avslag meddelats har
detta i regel grundats på att arbetsplatsen behövts för yngre med försörj
ningsplikt eller på mindre god arbetsinsats från arkivarbetarens sida.
Arbetsgruppen erinrar om alt under senare år framför allt den höjda folk
pensionen och den allmänna tjänstepensionen successivt har förbättrat
ålderspensionärernas ekonomiska förhållanden. Denna utveckling kommer
att fortgå och därmed minska behovet av arkivarbete som nödvändigt till
skott till försörjningen. Vidare erinras om att inom statlig och kommunal
förvaltning liksom på arbetsmarknaden i stort de anställda får avgå med
tjänstepension (motsvarande) före fyllda 67 år.
Av dessa skäl föreslås att nuvarande praxis bryts beträffande arkivarbete
åt dem som är 67 år eller äldre. De som redan har dispens bör dock under
skälig övergångstid få fortsätta sitt arbete. Vidare bör sådana utlänningar
som inte kan få folkpension och som saknar annan försörjningsmöjlighet
liksom hittills kunna medges fortsatt arkivarbete.
Skulle nuvarande liberala praxis inte anses böra ändras, bör enligt ar
betsgruppen de regler som hittills har gällt om reducering av arbetstid och
arbetsinkomst behållas. Däremot saknas anledning att längre tillämpa dessa
regler när det gäller personer med förtidspension. Arbetstiden bör minskas
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endast om den hänvisade själv önskar det av medicinska eller andra vä
gande skäl.

Remissyttranden över arkivarbetspromemorian
Remissyttranden har avgetts av riksförsäkringsverket, statens handi
kappråd, riksarkivet, arbetsmarknadsstyrelsen, statens avtalsverk, statens
personalvårdsnämnd, Svenska arbetsgivareföreningen (SAF), Landsorga
nisationen i Sverige (LO), Tjänstemännens centralorganisation (TCO),
Sveriges akademikers centralorganisation (SACO), Riksförbundet arkivanställda i Sverige och Föreningen arkivmän i Göteborg.
Arbetsgruppens förslag vinner i stort sett anslutning från remissinstan
sernas sida.
Förslaget att vissa arkivarbetare ges fastare anställning i
f o r m av personliga tjänster har vunnit samtliga remissinstan
sers gillande. 1 nästan alla remissyttranden förordas att personliga tjänster
inrättas med anlitande av ett centralt anslag hos arbetsmarknadsstyrelsen
(alternativ 3). Arbetsgruppens alternativ 1, som innebär att ett antal redan
befintliga tjänster hos mymdigheterna reserveras för handikappade och
arbetslösa, förordas endast av SAF, som dock inte anser det nödvändigt att,
som föreslås i promemorian, särskilt kvottal fastställs för personliga tjäns
ter i förhållande till totalantalet. Alternativ 2, innebärande att personlig
tjänst inrättas med anlitande av den statliga myndighetens löneanslag,
tillstyrks av statens personalvårdsnämnd, som härvid förutsätter att cir
kuläret angående anställningsvillkor m. m. för partiellt arbetsföra inom
statlig och statsunderstödd verksamhet (SFS 1960:553) kommer att gälla.
Som stöd för val av alternativ 3 anför riksförsäkringsverket att finansie
ringen över ett centralt anslag kan göra det lättare att flytta en person från
en myndighet till en annan, där hans kvalifikationer bättre kommer till
sin rätt. Statens handikappråd framhåller att arbetsmarknadsstyrelsen ge
nom sin tillsyn över verksamheten får en överblick över behoven som kan
underlätta möjligheterna att i anslagsframställningarna ta upp erforder
liga belopp för löneuppflyttningar.
När det gäller den omfattning i vilken personliga tjänster bör komma i
fråga menar riksförsäkringsverket att kraven för att få personlig tjänst inte
bör ställas alltför högt. Det bör räcka med att vederbörande under längre
tid har fullgjort sitt arbete efter bästa förmåga. Statens handikappråd och
b öreningen arkivmän i Göteborg förordar att arkivarbetsplacering i största
möjliga utsträckning ersätts av personliga tjänster. Arbetsmarknadssty
relsen förordar att 500 personliga tjänster inrättas tills vidare i avvaktan på
vidare erfarenheter. TCO hävdar att direktiven för inrättandet av tjäns
terna inte får bli så snäva att endast ett fåtal tjänster kommer till stånd.
Statens avtalsverk menar däremot att personliga tjänster bör inrättas i en
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dast ringa omfattning och avses för kvalificerad arbetskraft eller för perso
ner med speciellt kunnande. Verket tillägger att endast anställningsformen
extra tjänsteman bör förekomma.
Enligt arbetsmarknadsstyrelsens mening bör personliga tjänster kunna
inrättas även vid statsunderstödda och allmännyttiga institutioner, varvid
statsverket bekostar hela lönekostnaden, och hos kommunala myndigheter
med bidrag enligt gängse statsbidragsgrunder. Även SACO berör frågan om
personliga tjänster på bl. a. det kommunala området.
Frågan att inordna arkivarbetet i den kommunala
skyddade verksamheten har inte närmare berörts av remissmyn
digheterna.
I fråga om arkivarbetscentralerna anför arbetsmarknadssty
relsen, att styrelsen kommer att fortsätta med att försöka utvidga den en
skilda utplaceringen av arkivarbetare hos myndigheter och institutioner
och få till stånd arkivarbetscentraler. Ytterligare centraler kommer att
etableras under den närmaste framtiden utöver det 25-tal centraler som
redan har organiserats.
Statens personalvårdsnämnd framhåller vikten av att även statsanställda,
som inte kan omplaceras i annat lämpligt arbete med statlig pensionsrätt,
kan få arbete vid arkivarbetscentraler och i andra beredskapsarbetsformer.
LO förutsätter att centralerna planeras så att de inte kolliderar med
liknande verksamhet inom det skyddade området.
Förslaget att centralerna skall ta ut ersättning efter marknadsmässiga
grunder för utfört arbete tillstyrks uttryckligen av statens personalvårds
nämnd samt statens handikappråd, som hävdar att uttagandet av den
öppna marknadens priser motverkar den diskriminerande prägel som lätt
kan stämpla den som arbetar på en sådan arbetsplats. Arbetsmarknadssty
relsen menar att arbetskostnaderna bör tas ut enbart av affärsdrivande
statliga verk, kommunala myndigheter samt enskilda institutioner och
företag. Liksom hittills bör materialkostnader debiteras samtliga uppdrags
givare.
Med anledning av arbetsgruppens förslag beträffande lön och andra
villkor för personer sysselsatta i arki v ar bete och mu
sik e r li j ä 1 p uttalar statens handikappråd alt om den traditionella stat
liga löneregleringen behålls lönegrupp B, där flertalet sysselsatta erfa
renhetsmässigt kommer att placeras, inte kan godtas som lägsta lönegrupp
och bör utgå.
Arbetsmarknadsstyrelsen förordar att en lönegrupp motsvarande löneklass A 25 inrättas för att ge skälig ersättning åt särskilt kvalificerad ar
betskraft. TCO, som kraftigt understryker att samma löner bör utgå som
på den öppna marknaden, ifrågasätter också, liksom SACO, om inte ytter
ligare lönegrupper bör inrättas överst på skalan.
Föreningen arkivmän i Göteborg finner att den anpassningslön, som f. n.
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betalas till personer för vilka arkivarbete används som arbetsanpassning
och som i promemorian föreslås motsvara lönegrupp A, utgår med oaccep
tabelt låga belopp. Föreningen föreslår att anpassningslön i stället utgår
med belopp enligt lönegrupp A uppräknad med visst belopp.
Förslaget att slopa nuvarande sex löneavdragsfria sjukdagar per kalender
halvår för arkivarbetare tillstyrks av riksarkivet, arbetsmarknadsstyrelsen,
LO och TCO.
Anpassning av lönegruppernas krontal till belopp enligt motsvarande löneklasser på löneplan A tillstyrks av arbetsmarknadsstyrelsen under förut
sättning att ändringen inte medför avtalsmässiga eller andra konsekvenser.
Riksförbundet arkivanställda i Sverige önskar att arkivarbetarna även
berättigas till semesterersättning och Föreningen arkivmän i Göteborg
föreslår att arkivarbetarna får tillgodoräkna sig tjänstår i arkivarbete för
löneförbättringar.
Förslaget att arkivarbele i fortsättningen skall medges person som fyllt
67 år endast om han är utlänning utan rätt till folkpension eller annan
försörjningsmöjlighet tillstyrks av riksförsäkringsverket —- som påpekar
att utlänning som saknar rätt till folkpension däremot kan ha rätt till
tilläggspension — samt LO och TCO. Arbetsmarknadsstyrelsen uttalar att
samma åldersregler bör gälla som inom beredskapsarbetena. Föreningen
arkivmän i Göteborg hävdar bestämt att arkivarbetare över 67 år bör un
dantagslöst få dispens att fortsätta sitt arbete om de inte kan få oavkortad
tilläggspension. Arkivarbetare i dessa åldrar bör enligt föreningens mening
inte av njugghet hindras att genom eget arbete efter förmåga förstärka sin
ekonomi.
I anslutning till arbetsgruppens uttalanden om arkivarbetare med par
tiell förtidspension understryker riksförsäkringsverket att det inte bör
komma i fråga att anpassa arkivarbetets omfattning efter vederbörandes
pension. Indragning eller minskning av förtidspension vid placering i arkiv
arbete bör dock inte göras efter vanliga regler innan det föreligger viss
säkerhet för att förbättringen i förtidspensionärens förhållanden blir bestå
ende under mera avsevärd tid. Liknande synpunkter anför statens handi
kappråd.
Departementschefen
Antalet dagsverken, nedlagda kostnader för beredskapsarbeten och dagsverkskostnader under förevarande anslag under de tre senaste budgetåren
framgår av följande sammanställning.
Av sammanställningen framgår att antalet dagsverken har ökat med drygt
75 % under det senaste budgetåret. Ökningen av den genomsnittliga dagsverkskostnaden har varit relativt begränsad under de redovisade budget
åren. Samtidigt har den andel som faller på arbetsmarknadsstyrelsen sjun
kit från 73 % under budgetåret 1966/67 till 66 % under budgetåret 1967/68.
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Budgetår
1966/67

1967/68

890 800
145,4

1 266 000
221,5

2 235 000
415,9

114,2

160,8

274,5

163

175

186

128

127

123

1965/66
Antal dagsverken.....................
Nedlagda kostnader (milj.kr.).
Därav AMS kostnader
(milj. kr.)...............................
Genomsnittlig dagsverkskostnåd (kr.).................................
Därav AMS andel av dagsverkskostnad (kr.).................

I följande sammanställning specificeras de beredskapsarbeten som har
utförts under budgetåret 1967/68.

Arbetsobjekt

Statliga, kommunala och enskilda ar
beten

Vatten- och avloppsarbeten............

Särskilda arbeten för vissa svårplaDärav kommunala arbeten................

Antal
dagsverken

Nedlagda kostnader
(milj. kr.)

Dagsverkskostnad
(kr.)

Totalt

AMS
andel

Totalt

242 913
148 314
723 207
70 801
12 623
221 396
12 102
3 679
9 702
991
1 172

79,8
43,9
93,0
9,7
3,9
72,2

70,3
25,5
74,8
6,3
3,0
27,6

2,8

2,2

0,5
3,1
0,3

0,5

0,2

0,1

328
296
129
137
312
326
227
130
319
260
131

553 620
234 609
866 468

58,2
42,7
165,0

28,8
28,1
64,6

105
182
190

1,2
0,3

AMS
andel

289
172
103
89
238
125
182
130

120
260
73
52

120
75

Som framgår av sammanställningen föreligger stora variationer i dagsverkskostnaderna för olika arbeten. De dagsverksbilliga skogsvårds- och
T-arbetena dominerar i antal. De utgör närmare 60 % av totala antalet ar
beten.
För innevarande budgetår har 240 milj. kr. beräknats för de särskilda
beredskapsarbetena. Som jag har anfört under föregående anslagspunkt
kommer jag senare denna dag att i anslutning till en av arbetsmarknads
styrelsen gjord framställning om medelsförstärkning förorda, att ett belopp
av 75 milj. kr. begärs på tilläggsstat II för innevarande budgetår.
Även under budgetåret 1969/70 bör man, som jag har framhållit tidigare,
räkna med att det kommer att behövas betydande insatser av sysselsätt-
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ningsskapande åtgärder för handikappade och svårplacerade arbetstagare.
Jag beräknar därför liksom styrelsen för beredskapsarbeten ett belopp av
326 milj. kr.
Styrelsens förslag om höjning av näringshjälpens maximibelopp samt av
bidraget till särskilda anordningar på arbetsplatsen för handikappade kan
jag inte biträda. Jag vill erinra om att vissa förbättringar av näringshjälpsverksamheten har beslutats av riksdagen med anledning av förslag i 1968
års statsverksproposition (bil. 13 s. 81, SU 63, rskr 171).
I fråga om den inom inrikesdepartementet gjorda översynen av arkivarbetsverksamheten vill jag först erinra om att arkivarbetet tillkom under
1930-talet som arbetslöshetshjälp åt bl. a. kontorister som inte kunde
sysselsättas i dåvarande former av beredskapsarbeten. Arkivarbetena ut
gjordes av gallrings- och registreringsarbeten i arkiv och bibliotek hos
ämbetsverk och olika institutioner. Efter att under 1950-talet ha visat en
sakta stigande utveckling har arkivarbetsverksamheten ökat snabbt under
de senaste åren. Vid 1960-talets början sysselsattes i medeltal omkring
1 800 personer och år 1966 omkring 3 000 personer, vilket innebär en ökning med i runt tal 300 personer per år. Därefter har den årliga öknings
takten varit omkring 1 000 personer. I november 1968 var sålunda 5 428
personer sysselsatta i arkivarbete.
Arkivarbetet har också undergått väsentliga förändringar till sin karak
tär. Endast en mindre del av de sysselsatta utför arkivarbete i egentlig
mening. Den större gruppen är sysselsatt i kontorsarbete, i regel plock
nings- och sorteringsarbete. Många har expeditionsvaktsgöromål. Därutöver
förekommer de mest skiftande arbetsuppgifter från enklare rutinmässiga
sysslor till kvalificerat forskningsarbete.
Ersättningen till arkivarbetarna vilade till en början på principen att den
inte fick överstiga lägsta grovarbetarlön på orten. Under en lång följd av
år låg ersättningarna på en blygsam nivå. Så sent som år 1961 hade flertalet
arkivarbetare en månadslön av 710—775 kr. i månaden. 1962 års riksdag
medgav att för arkivarbetarna försöksvis fick tillämpas individuell lönesättning. Sedan Kungl. Maj :t samma år inrättat en särskild lönedelegation
hos arbetsmarknadsstyrelsen med representanter för bl. a. de centrala lön
tagarorganisationerna, fastställde styrelsen en löneskala att användas vid
löneinplaceringen. Löneskalan omspänner löneklasscrna 3 till 21 på statens
löneplan A. Även om huvuddelen av arkivarbetarna har placerats i de lägsta
lönegrupperna pa skalan (motsvarande A 3—A 5), bär detta inneburit en
väsentlig förbättring av deras löner jämfört med tidigare förhållanden.
Under budgetåret 1966/67 genomförde lönedelegationen en revision av de
då sysselsatta arkivarbetarnas löner, vilket gav till resultat att många
arkivarbetare flyttades upp ett eller flera steg på löneskalan. Dessutom
har den 1 juli 1968 lönegrupp 3 slopats och den nedre delen av löne
skalan justerats med beaktande av den överenskommelse som träffades
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i samband med 1968 års fördelningsavtal om särskilda löneförbättringar
för de lägst avlönade statstjänstemännen.
Arkivarbelet är fortfarande enligt arbetsmarknadskungörelsen liksom
beredskapsarbete en form av arbetslöshetshjälp. Arkivarbetet skiljer sig
dock från beredskapsarbete i väsentliga avseenden. Lönesättningen vid
arkivarbete sker individuellt inom ramen för en centralt fastställd löneskala. Vid beredskapsarbetena tillämpas den öppna marknadens löner, grun
dade på särskilda kollektivavtal. Beredskapsarbetena bedrivs i regel utom
hus, vilket sällan förekommer vid arkivarbete. I arkivarbete är en förhål
landevis stor del av de sysselsatta utlänningar eller naturaliserade svenskar.
En ännu större andel — den 1 januari 1967 nästan hälften — är kvinnor,
medan få kvinnor är sysselsatta i beredskapsarbeten. Andelen medelål
ders och äldre torde vara ännu mer markerad inom arkivarbete än inom be
redskapsarbete. Det kan påpekas i sammanhanget att omkring 10 % av ar
kivarbetarna är 67 år eller äldre. I arkivarbete placeras personer från snart
sagt alla yrken. Icke manuella yrken är dock överrepresenterade.
Avgången från arkivarbete till anställning i öppna marknaden är ringa.
Då härtill kommer att många av de sysselsatta är handikappade — det har
vid en undersökning visat sig att mer än hälften av de sysselsatta själva
anser att deras arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom eller skada
— är det uppenbart att arkivarbetet primärt inte längre utgör en temporär
arbetslöshetshjälp utan är en form av skyddad sysselsättning.
Med anledning av väckta motioner hemställde 1966 års riksdag (SU 107,
rskr 251) om utredning angående bl. a. möjligheterna att ersätta vissa
arkivarbeten med fasta tjänster samt inordna arkivarbetet som en speciell
form av skyddad sysselsättning under den i kommunal regi bedrivna skyd
dade verksamheten. I enlighet härmed har en arbetsgrupp inom inrikes
departementet gjort en allmän översyn av arkivarbetet. Resultatet av över
synen har redovisats i en promemoria som har remissbehandlats i van
lig ordning. Promemorians förslag går ut på att personliga tjänster skall
inrättas för vissa arkivarbetare. Vidare behandlas lönedelegationens verk
samhet och löne- och andra anställningsvillkor för arkivarbetare samt avgiftssättningen för de tjänster som lämnas av de s. k. arkivarbetscentralerna.
En av utgångspunkterna för arbetsgruppens överväganden och förslag
har självfallet varit den av riksdagen väckta frågan om inte arkivarbe
tet kan inordnas i den kommunala skyddade verksamheten. 1 promemo
rian konstateras att det kommunala arkivarbetet har fått begränsad om
fattning. Den 1 januari 1967 var bara drygt 10 % av samtliga arkivarbetare
placerade i kommunala arbeten. Även om dessa arbeten kan och bör ut
ökas är dock enligt arbetsmarknadsverkets uppfattning tillgången på
lämpliga arbetsobjekt väsentligt större på de statliga arbetsplatserna. Mot
denna bakgrund förefaller det enligt promemorian inte vara realistiskt att
räkna med att arkivarbetet kan inordnas i den kommunala skyddade verk3-—Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 13
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samheten. Jag delar denna uppfattning och vill samtidigt erinra om att
Kungl. Maj :t genom beslut den 27 september 1968 ändrat bestämmelser
na för försöksverksamheten med halvskyddad sysselsättning så att bidrag
kan ges till sådan sysselsättning vid alla former av kommunal verksam
het. Härigenom har för de partiellt arbetsföra kommit fram ett alterna
tiv som ur den enskilde arbetstagarens synpunkter bör vara förenat med
uppenbara fördelar jämfört med placering i arkivarbete.
När det gäller förslaget att i vissa fall förbättra arkivarbetarnas ställning
genom att inrätta personliga tjänster för dem anser jag att övertygande skäl
har framförts för att denna form bör komma i fråga för att bereda fast an
ställning åt personer som sedan längre tid är sysselsatta på detta sätt i stat
lig verksamhet och därvid uträttar ett förtjänstfullt arbete. I promemorian
skisseras alternativa lösningar för att inrätta sådana tjänster. Inrättande av
sådana personliga tjänster ankommer på Kungl. Maj :t som därvid har att
tillämpa de normer som enligt avtal gäller för lönegradsplaceringen av
likvärdiga tjänster. Personliga tjänster för personer sysselsatta i arkivarbete bör enligt min mening inrättas i samma ordning. Lönegradsplace
ringen bör också fastställas av Kungl. Maj :t. Kostnaden för nu avsedda
personliga tjänster kommer att belasta myndighetens anslag till förvalt
ningskostnader.
För att personlig tjänst skall få inrättas bör krävas att innehavaren tidi
gare under minst fem år med stor duglighet har fullgjort arbete hos viss
myndighet eller annan statlig institution och att hans arbetsuppgifter ingår
i myndighetens åligganden enligt instruktion eller andra föreskrifter.
Vad jag nu bar anfört innebär att fråga om inrättande av personlig tjänst
normalt tas upp av myndighet i samband med dess anslagsframställning, om
tjänsten inte kan inrättas inom ramen för de medel som redan står till
myndighetens disposition. I sammanhanget vill jag understryka vikten av
att myndigheterna tar initiativ för att bereda arkivarbetare med till
räckliga kvalifikationer fast anställning på nu angivet sätt. Innan för
slag avges om inrättande av personlig tjänst bör samråd ha skett med statens
personalvårdsnämnd, den av chefen för civildepartementet tidigare denna
dag föreslagna statens omplaceringsnämnd, statens avtalsverk och arbets
marknadsstyrelsens lönedelegation. Jag vill betona att man med ett så
dant system för inrättande av personliga tjänster vinner en så långt dri
ven normalisering som är möjlig av anställningsförhållandena för perso
ner som trots stor duglighet inte på annat sätt har kunnat få en fast an
ställning motsvarande deras kvalifikationer.
I fråga om lönesättningen i övrigt vid arkivarbete har ibland hävdats att
denna bör avgöras avtalsvägen såsom sker vid beredskapsarbete. Med anled
ning härav vill jag erinra om att — i motsats till vanliga beredskapsarbetsplatser, till vilka större eller mindre grupper arbetslösa hänvisas för att utfö
ra ensartade arbetsuppgifter—dethär är frågaom individuella placringar vid
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olika typer av arbetsplatser med mycket varierande arbetsuppgifter, som
många gånger utformas särskilt för att passa den enskilde arbetstagaren.
Mot bakgrunden härav anser jag det lämpligt att lönerna liksom hittills be
stäms centralt på grundval av arbetsuppgifternas art och arbetstagarens
prestationsförmåga i det enskilda fallet. Uppgiften bör anförtros arbetsmark
nadsstyrelsens lönedelegation, som består av styrelsens chef och en
tjänsteman hos styrelsen samt representanter för statens avtalsverk, SAF,
LO, TCO och SACO. Vad jag nu har anfört innebär att lönedelegationens
verksamhet, som hittills har varit av försök skaraktär, blir permanent.
Den individuella lönesättning för arkivarbetare, som enligt medgivande
av 1962 års riksdag tillämpas försöksvis, sker som jag förut har nämnt med
utgångspunkt i en av arbetsmarknadsstyrelsen fastställd löneskala som
numera omfattar 14 lönegrupper ordnade i bokstavsordning. Den lägsta löne
gruppen med beteckningen B motsvarar lön enligt löneklass 4 på statens
löneplan A. Den högsta lönegruppen, betecknad med bokstaven O, motsvarar
lön enligt löneklass A 21. I promemorian föreslås att löneskalan byggs ut
med en ny lönegrupp P motsvarande löneklass A 23. Även enligt min mening
bör lönesättningen i fortsättningen ske med utgångspunkt i en löneskala
av detta slag och skalan byggas rit med en lönegrupp, betecknad P, mot
svarande löneklassen A 23 för att — i de undantagsfall det här kan bli fråga
om —• skälig lön skall kunna ges åt personer som tilldelas särskilt kvalifice
rade och ansvarsfulla arbetsuppgifter och som har erforderlig sakkunskap
för att lösa dem.
I detta sammanhang vill jag understryka angelägenheten av att löne
sättningen för de mer långvarigt sysselsatta regelbundet följs upp för
kontroll av att lönen verkligen överensstämmer med de sysselsattas ar
betsuppgifter och prestationer.
Liksom hittills bör lönedelegationen kunna delegera lönesättningen i fråga
om lägre lönegrupper till länsarbetsnämnderna, varvid nämnderna har att
iakttaga av styrelsen eller lönedelegationen meddelade riktlinjer för löne
sättningen.
Syftet med den av chefen för civildepartementet föreslagna statens omplaceringsnämnd är att förstärka statens resurser som arbetsgivare i fråga
om omplacering av övertalig statlig personal och sådana anställda med
statlig pensionsrätt som på grund av uppkommet arbetshinder måste bere
das annan sysselsättning. Statens behov av att placera om egen personal
kan härvid komma att konkurrera med arbetsmarknadspolitiska behov
att bereda lämplig sysselsättning åt arbetslösa från den allmänna markna
den. För att åstadkomma lämplig samordning av dessa konkurrerande be
hov bör placering av arbetslös hos statlig myndighet eller institution föregås
av ett samråd mellan å ena sidan arbetsmarknadsverket och å andra sidan
statens personalvårdsnämnd och omplaceringsnämnden.
Arkivarbete bedrivs f. n., i de fall individuella placeringar hos olika in-
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rättningar inte står till buds, även vid särskilt organiserade s. k. arkivarbetscentraler. Dessa bör, såsom föreslås i promemorian, i fortsättningen be
nämnas kontorsarbetsccntraler. F. n. debiteras vid arkivarbetscentralerna
endast materialkostnaden när arbetet utförs åt statlig myndighet eller
statsunderstödd eller annan allmännyttig institution. I promemorian före
slås att ersättning i fortsättningen tas ut efter marknadsmässiga grunder.
De remissinstanser som har yttrat sig i denna fråga har tillstyrkt förslagen,
arbetsmarknadsstyrelsen dock med reservationen att statliga verk och
inrättningar bortsett från de affärsdrivande verken endast bör debiteras
materialkostnad. Bakgrunden till promemorians förslag om prissättningen
är primärt att undvika snedvriden konkurrens med företag som tillhanda
håller motsvarande tjänster. Man kan, som LO framhåller, inte heller bortse
från att verksamheten kan komma att konkurrera med liknande verksamhet
vid de kommunala skyddade verkstäderna. Det av arbetsmarknadsstyrelsen
föreslagna undantaget kan också medföra att statliga myndigheter och in
rättningar föredrar att till en för myndigheten låg kostnad lägga ut arbets
uppgifter framför att för ändamålet nyrekrytera övertalig statligt anställd
personal med anlitande av myndighetens egna anslag. Av dessa skäl anser
jag att ett marknadsmässigt pi'is bör tas ut för de tjänster som utförs av
kontorsarbetscentralerna.
Mot övriga i promemorian framförda förslag om semester, löneavdrag
vid sjukdom m.m. har jag ingen erinran. Jag anser sålunda att arkivarbete
för personer som har fyllt 67 år bör förbehållas dem som står utan folk
pension eller allmän tjänstepension med motsvarande belopp och som
saknar annan försörjningsmöjlighet. Jag delar uppfattningen i promemo
rian att nuvarande överåriga arkivarbetare bör få fortsätta sitt arbete un
der skälig övergångstid. I den mån vederbörande myndighet anser önsk
värt att vederbörande fortsätter sitt arbete hos myndigheten efter 67 års
ålder eller efter övergångstidens slut, är det myndigheten obetaget att av
tillgängliga medel bereda honom arvodesanställning.
Arbetsmarknadsstyrelsen räknar med en väsentlig utbyggnad av arkivarbetsverksamheten under såväl innevarande som kommande budgetår. Till
följd härav och på grund av den löneökning som redan kommit arkiv
arbetarna till del beräknar styrelsen kostnaderna för denna sysselsättningsform till 72 milj. kr., vilket innebär cn ökning med 17 milj. kr. jämfört
med budgetåret 1968/69. Av ökningen innefattar 11 milj. kr. lönekostnadspålägg. Jag beräknar den erforderliga ökningen till 19 milj. kr. Vad jag
nyss har anfört i fråga om arkivarbetsverksamheten synes knappast föran
leda något ökat medelsbehov.
För innevarande budgetår har arbetsmarknadsstyrelsen bemyndigats att
på vissa villkor besluta om avskrivning av lånefordran, uppkommen inom
arbetsmarknadsverket, till belopp inte överstigande 3 000 kr. I likhet med
styrelsen förordar jag att styrelsen får samma bemyndigande även för näs-
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ta budgetår.
Med hänvisning till den sammanställning av medelsberäkningen för näs
ta budgetår som har gjorts i det föregående (s. 52) hemställer jag, att
Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
a) medge, att Kungl. Maj :t får bemyndiga arbetsmark
nadsstyrelsen att under budgetåret 1969/70 besluta om av
skrivning av lånefordran, uppkommen inom arbetsmark
nadsverket, till belopp inte överstigande 3 000 kr., beträffan
de vilken antingen omständigheterna ger vid handen att
vederbörande inte kan betala sin skuld och enligt styrelsens
bedömande ingen eller ringa möjlighet föreligger att i fram
tiden ta ut betalning eller också åtgärder för att bevaka och
driva in fordringen bedöms förenade med arbete och kostna
der i sådan utsträckning att åtgärderna inte är ekonomiskt
lönande, allt under förutsättning att sådana åtgärder ändå
inte anses påkallade av andra än ekonomiska förhållanden,
b) till Särskilda beredskapsarbeten m. m. för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 425 000 000 kr., var
av förslagsvis 50 000 000 kr. att avräknas mot automobilskattemedlen.

B 5. Förläggningsbyggnader m. m.
1967/68 Utgift .................................................... 18 088 817
1968/69 Anslag ............................................... 22 700 000
1969/70 Förslag ............................................... 24 000 000
Från anslaget bestrids utgifter för arbetsmarknadsstyrelsens bostadsförläggningsverksamhet för personer, som är sysselsatta i beredskapsarbete,
deltar i omskolningskurser eller överflyttas för anställning på ny ort, samt
för anskaffning och uppförande av familjebostäder för zigenare. Under an
slaget redovisas inkomster från styrelsens uthyrning av förläggningsplatser
till enskilda personer samt från försäljning och uthyrning av förläggnings
byggnader till myndigheter, kommuner och industrier m. m.

1968/69

Beräknad ändring 1969/70
AMS
Dep.chefen

Utgifter

1. Nyanskaffning av förläggningsbyggnader m. m. ...
2. Ersättningsanskaffning av förläggningsbyggnader..

3. Underhålls- och driftkostnader.................
Summa utgifter

11 800 000
4 800 000
18 500 000
35 100 000

— 1 300 000
—1 800 000
+ 6 300 000
+ 3 200 000

— 1 300 000
—1800 000
+ 6 400 000
+ 3 300 000
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Beräknad ändring 1969/1970
AMS
Dep.chefen

Särskilda uppbördsmedel
1. Ersättning för upplåtna förläggningsplatser.............
2. Inkomster vid försäljning m. m. av
förläggningsbyggnader.................................................
Summa inkomster
Nettoutgift

500 000

+

1 000 000

+

3 900 000
12 400 000
22 700 000

+

1 000 000

+ 1 000 000
-1- 2 000 000
+ 1 300 000

8

+2
-1- I

000 000
200 000

1 000 000

A rbetsmarknadsstyrelsen
1. Nyanskaffning av förläggningsbyggnader m. m. Vid utgången av bud
getåret 1967/68 disponerade styrelsen egna byggnader för förläggning av
10 231 personer samt förhyrda bostäder motsvarande 670 platser. Sistnämn
da platser har huvudsakligen använts för omskolningselever. Förhyrning
har skett när detta ställt sig billigare än att uppföra egna byggnader.
Under innevarande budgetår beräknas antalet platser i egna förläggning
ar öka med ca 370, varav flertalet är avsedda för omskolningsverksamheten.
För budgetåret 1969/70 beräknas antalet platser i egna förläggningar öka
med 600, varav flertalet avses för omskolningsverksamheten. Kostnaderna
härför beräknas till 6,3 milj. kr.
Under budgetåret 1967/68 anskaffades tre och försåldes sex familjebostä
der för zigenare. Under innevarande budgetår beräknas fem sådana bostä
der komma att anskaffas och under budgetåret 1969/70 samma antal. An
skaffningskostnaden för sistnämnda budgetår beräknas till 0,6 milj. kr.
Under budgetåret 1967/68 anskaffades 35 flyttbara familjebostäder ge
nom en industribeställning och vidare lades en sådan beställning avseende
50 bostäder ut. För budgetåret 1969/70 räknar styrelsen med att ytterligare
50 flyttbara familjebostäder bör anskaffas. Kostnaden härför, som beräk
nas till 3,6 milj. kr., bör bestridas från förevarande anslag.
2. Ersättningsanskaffning av förläggningsbyggnader. Under budgetåret
1967/68 ersattes 406 platser. För budgetåret 1969/70 räknar styrelsen med
att behöva återanskaffa 200 platser till följd av utrangering av äldre bygg
nader och försäljning av byggnader till kommuner och företag. Kostnaden
härför beräknas till 3 milj. kr.
3. Underhålls- och driftkostnader. De egentliga driftkostnaderna under
budgetåret 1969/70 för förläggningar vid beredskapsarbetena och omskol
ningskurser samt för överflyttad arbetskraft — totalt ca 12 000 platser —beräknas till 22 milj. kr., varav 1,3 milj. kr. lönekostnadspålägg. För upp
sättning. flyttning samt underhåll av byggnader beräknas 2,8 milj. kr.
Departementschefen
I förra årets statsverksproposition (bil. 13 s. 84) berörde jag frågan om
anskaffning av tillfälliga familjebostäder för att underlätta omflyttning av
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familjeförsörjare och deras familjer. Styrelsen disponerar f. n. 85 sådana
bostäder, som samtliga har upphandlats med medel från anslaget Allmänna
beredskapsarbeten m. m. i samband med de åtgärder som under vintern
1967/68 vidtogs för att stödja sysselsättningen inom verkstadsindustrin.
Styrelsen föreslår att ytterligare 50 tillfälliga familjebostäder anskaffas
under budgetåret 1969/70. Jag beräknar medel för ändamålet under före
varande anslag.
Med hänvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag, att Kungl.
Maj :t föreslår riksdagen
att till Förläggningsbyggnader m. m. för budgetåret 1969/
70 anvisa ett förslagsanslag av 24 000 000 kr.

B 6. Kostnader för arbetsmarknadsstyrelsens förrådsverksamhet
1967/68 Nettoinkomst
1968/69 Anslag ........................
1969/70 Förslag

792 703 Reservation 7 522 053
1 000
1 000

Från anslaget bestrids utgifter för anskaffning och förrådshållning av
maskiner, redskap och arbetsmateriel som behövs framför allt för bered
skapsarbeten. Den värdeminskning som uppstår vid utnyttjandet av dessa
förnödenheter debiteras vederbörande anslag och mot värdeminskningen
svarande belopp tillgodoförs förevarande anslag som inkomst. Anslaget till
förs vidare inkomster av försäljning och uthyrning av materiel m. m. till
andra myndigheter och enskilda.
AMS
Beräkning
1968/69

1969/70

Utgifter

1. Kostnader för förrådensdrift........................................................
3
2. Anskaffning av maskineroch reservdelar...................................
4
3. Anskaffning av redskap och arbetsmateriel samt vagnar för per
sonal m. m..............................................................................................
Summa utgifter

580 000 + 835 000
550 000 — 535 000
t 400 000 + 1 050 000
9 530 000 +1 350 000

Inkomster............................................................................................
7
Nettoutgift

300 000 +1 200 000
1 730 000 + 150 000

A rbetsmarknadsstgrelsen
1. Till följd av pris- och löneförhöjningar beräknas kostnaderna för för
rådens drift öka med 185 000 kr. Lönekostnadspålägget uppskattas till
350 000 kr. För utvidgad information om drift, skötsel och vård av de ma
skiner som används vid beredskapsarbetsplatserna beräknas 100 000 kr.
Ett ökat medelsbehov med 200 000 kr. beräknas för reparationer och un
derhåll av maskiner samt ökade förrådsomkostnader i samband med utoch inlämning av maskiner och materiel.
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2. För ersättningsanskaffning av maskiner och transportfordon beräk
nas 3 250 000 kr. och för anskaffning av reservdelar för reparation av ma
skiner 765 000 kr.
3. För anskaffning av redskap och arbetsmateriel beräknas 200 000 kr.
För de skogliga beredskapsarbetena behöver vidare anskaffas 150 rnanskapsvagnar till en kostnad av 2 250 000 kr. I de fall beredskapsarbetena be
drivs i skogsvårdsstyrelsernas regi kommer vagnarna att hyras ut till dessa
styrelser.
På grund av reservationen på anslaget kan detta liksom tidigare år föras
upp med endast ett formellt belopp.
Departementschefen
Som arbetsmarknadsstyrelsen föreslagit bör anslaget för nästa budget
år föras upp med ett formellt belopp av 1 000 kr. Jag hemställer, att Kungl.
Maj :t föreslår riksdagen
att till Kostnader för arbetsmarknadsstyrelsens förrådsverksamhet för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservations
anslag av 1 000 kr.

B 7. Arbetsmarknadsutbildning in. m.
1967/68 Utgift ............................................... 340 721 504»
1968/69 Anslag
........................................
350 000 000»
1969/70 Förslag ........................................... 485 000 000
1

Anslaget Omskolning m. m.

Från anslaget bestrids utgifter för yrkesutbildning som sker av sysselsättningspolitiska skäl. Huvudsakligen är det fråga om omskolning och
annan yrkesutbildning åt personer som är eller löper risk att bli arbetslösa
eller är svårplacerade på arbetsmarknaden och för vilka utbildningen be
döms vara ägnad att medföra stadigvarande arbete som inte kan komma
till stånd utan sådan utbildning. Som försöksverksamhet anordnas fr. o. m.
budgetåret 1966/67 utbildning av inte arbetslösa personer inom s. k. brist
yrken (bristyrkesutbildning) i viss omfattning. Utgifterna avser kostnader
främst för anordnande av utbildningen och för utbildningsbidrag åt kurs
deltagarna. Arbetsmarknadsstyrelsen och skolöverstyrelsen handhar arbets
marknadsutbildningen.
Betämmelserna om utbildningsbidrag återfinns i arbetsmarknadskungörelsen. Bidrag utgår i form av grundbidrag, hyresbidrag, familj etillägg
och särskilt bidrag.
Från anslaget bestrids vidare utgifter för bl. a. avgiftsfri undervisning
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i svenska språket, som studieförbunden anordnar för utlänningar som är
mera stadigvarande bosatta i Sverige.

Arbetsmarknadsstyrelsen och skolöverstyrelsen
Myndigheterna har gjort gemensam framställning rörande anslaget för
nästa budgetår.
1. Arbetsmarknadsutbildningens omfattning. Under budgetåret 1966/
67 deltog 58 400 personer i arbetsmarknadsutbildning, varav 30 000 i skol
överstyrelsens kurser. Den totala utbildningsvolymen under budgetåret
1967/68 uppgick till 78 600 personer, varav 35 500 i skolöverstyrelsens kur
ser. I anslagsframställningen för sistnämnda budgetår hade styrelsen be
räknat utbildningsvolymen till 70 000 personer. Mot bakgrund av den an
givna utvecklingen anser arbetsmarknadsstyrelsen att den för innevarande
budgetår uppskattade volymen 80 000 personer i utbildning ligger för lågt.
Utbildningen torde i stället komma att omfatta ca 85 000 personer.
Den bristyrkesutbildning som bedrivits sedan hösten 1966 har under
budgetåret 1967/68 omfattat 423 personer, varav 212 utbildats för behov
inom verkstadsindustrin och 123 för vårdområdet. Verksamhetens ringa
omfattning får tillskrivas konjunkturdämpningen och den omständigheten
att utbildningsbidragen ansetts innebära en alltför stor standardsänkning
under uLbildningstiden.
För budgetåret 1969/70 synes man fortfarande böra räkna med en
splittrad arbetsmarknadsutveckling och omfattande strukturförändringar
som ställer höga krav på arbetsmarknadsutbildningen. Efterfrågan på ut
bildning kommer därför sannolikt att öka. Arbetsmarknadsstyrelsen anser
det därför realistiskt att räkna med 95 000 personer i utbildning under
budgetåret 1969/70, varav inemot 55 000 inom skolöverstyrelsens kursverk
samhet.
2. Förslag rörande utbildningsbidragen m. m. Arbetsmarknadsstyrel
sen upprepar sina i föregående års anslagsframställning framlagda förslag
om höjning av utbildningsbidragen och om införande av ett nytt bidrags
system, som innebär en förenklad, personalbesparande handläggning av
bidragsärendena. Styrelsen framhåller att bidragens realvärde successivt
har minskat samtidigt som den allmänna reallönenivån har höjts och anför
att utbildningsbidragen framstår som oförmånliga också vid en jämförelse
med de ersättningar ,som utgår inom den allmänna försäkringen och arbets
löshetsförsäkringen. Arbetsmarknadsstyrelsen anser det vara utomordent
ligt angeläget att utbildningsbidragen höjs till en nivå, som ligger något
över i första hand den ersättning som genomsnittligt utgår från arbetslös
hetsförsäkringen. Bidragen bör vara så stora att arbetslösa personer stimu
leras till utbildning i stället för att uppbära understöd.
Arbetsmarknadsstyrelsen konstaterar vidare att socialhjälp normalt ut3* —Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 1. Bil. 13
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går med högre belopp än utbildningsbidragen. Det är inte ovanligt att per
soner som uppbär utbildningsbidrag måste ansöka om socialhjälp för den
dagliga försörjningen. Härtill kommer att socialvården många gånger mås
te ingripa för att klara elevens avbetalningar och andra skulder under ut
bildningstiden. Möjligheter bör därför skapas att inom det nuvarande bi
dragssystemet undantagsvis, när särskilda skäl föreligger, ge högre bidrag
än som nu kan lämnas.
Arbetsmarknadsstyrelsens förslag till bidragssystem innebär i korthet
följande.
Grundbidrag till kostnaden för försörjning bör utgå lika för gift och
ogift med 600 kr. per månad.
Bostadskostnadsbidrag bör som nu kunna beviljas med ett belopp som
motsvarar bidragstagarens faktiska bostadskostnad. Normalersättning till
den som inte har fast bostad föreslås utgå med ett enhetligt belopp av
200 kr. per månad oavsett dyrortsgrupp.
Barntillägg föreslås utgå med ett enhetlig belopp av 120 kr. per månad
och barn.
Bortavistelsebidrag — av samma slag som f. n. kan utgå till personer
som anvisas beredskapsarbete utom hemorten — bör utgå till familjeför
sörjare eller jämförlig som genomgår utbildning utom hemorten. Förutom
merkostnader för mat och bostad skall bortavistelsebidraget också täcka
kostnaden för vissa hemresor, de s. k. månadsresorna, till vilka bidrag nu
kan erhållas i särskild ordning. Beloppet bör med hänsyn härtill bestäm
mas till 450 kr. per månad. Till ensamstående som utbildas utom hem
orten, föreslås bidrag till bostadskostnaden på utbildningsorten som hit
tills utgå med normalersättningsbeloppet.
Särskilt bidrag bör utgå som hittills. Arbetsmarknadsstyrelsen har nu
mera schabloniserat vissa av dessa bidrag.
Vidare bör ett särskilt stimulansbidrag av 5 kr. per dag (150 kr./mån.)
kunna utgå vid bristyrkesutbildning.
Utbildningsbidraget bör även framdeles minskas med inkomst som är
förenad med utbildningen (arbetslön) liksom med bidragstagaren till
kommande pension, livränta, sjukpenning eller annan därmed jämförlig
inkomst. Vad gäller prövningen med hänsyn till makes arbetsinkomst
framhåller arbetsmarknadsstyrelsen i likhet med vad styrelsen anförde i
föregående års anslagsframställning att det är nödvändigt med generösare
regler. De bidrag som med hänsyn till bestämmelserna i detta avseende f. n.
kan beviljas anses särskilt av gifta kvinnor i många fall alltför små för att
ge rimlig kompensation och det är uppenbart att bidragen ej heller har
tillräcklig stimulanseffekt. Särskilt mot bakgrund av prognosen för ut
vecklingen av arbetskraftstillgångarna är det angeläget att undanröja
hinder som försvårar en ökad yrkesverksamhet bland gifta kvinnor. Grund
bidraget bör därför helt undantas från reducering på grund av makeinkomst.
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Med hänsyn till det ökande behovet av arbetsmarknadsutbildning aktua
liserar arbetsmarknadsstyrelsen ånyo tanken på en väsentligt ökad företags
utbildning enligt de riktlinjer som arbetsmarknadsutredningen föreslog.
Styrelsen förordar, att nämnda förslag genomförs såsom försöksverksam
het fr. o. m. budgetåret 1969/70, dock med den ändringen att bidraget
fastställs till 3 kr. per elev och närvarotimme.
I särskild framställning har arbetsvårdsnämnden i Stockholms stad
anhållit dels om en höjning av utbildningsbidragen, dels om en översyn av
konstruktionen av utbildningsbidragen. I stället för nuvarande minimi
standardprincip skulle införas en inkomstbortfallsprincip, som bl. a. inne
bär att makes inkomst inte skall påverka bidragets storlek. Vid omkonstruk
tion av bidragssystemet bör enligt arbetsvårdsnämnden enhetlighet efter
strävas och den stora differensen mellan omskolningselever med och utan
sjukpenning elimineras eller minskas.
3. Vissa rationaliseringsåtgärder m. m. För att tillgängliga utbildnings
resurser skall kunna utnyttjas på ett bättre sätt har åtgärder vidtagits för
att effektivisera utbildningen och sänka kostnaderna härför. Sålunda har
centraliseringen av kursverksamheten och arbetet med att fastställa stan
dardprov fortsatt, vissa läroplaner omarbetats, kontinuerlig intagning ock
så till mera teoretisk utbildning prövats och insatser gjorts för att för
bättra urvals- och utbildningsmetodiken. För att nå en smidig omställning
och rätt yrkesval har på försök tillämpats en speciell informations- och
introduktionskurs (omställningskurs), som syftar till att nedbringa anta
let kursavbrott genom en grundlig information om dagens samhälle och
näringsliv, yrken, utbildningsvägar och samhällets möjligheter att hjälpa
i skilda situationer. Erfarenheterna av hittills gjorda försök har varit så
positiva att en utökad verksamhet planeras.
4. Övrig verksamhet. Kungl. Maj :t har under de senaste budgetåren be
myndigat arbetsmarknadsstyrelsen att anlita förevarande anslag till kost
nader i samband med särskilt anordnad undervisning i svenska språket för
finska ungdomar som haft ferieanställning i Sverige under sommaren. Ar
betsmarknadsstyrelsen hemställer att högst 500 000 kr. får disponeras för
verksamheten nästa budgetår.
För fortsatt försöksverksamhet i nuvarande former med undervisning i
svenska språket för invandrare under budgetåret 1969/70 beräknas medels
behovet till 8,5 milj. kr., varav 8 milj. kr. för den verksamhet med av
giftsfri undervisning i studiecirkelform som studieförbunden bedriver. I
övrigt hänför sig de beräknade utgifterna med 350 000 kr. till kostnader
för lärarutbildning och med 150 000 kr. till pedagogiskt utvecklingsarbete
m. m.
Skolöverstyrelsen och arbetsmarknadsstyrelsen har vidare i särskild
framställning begärt medel för att under innevarande budgetår som för
söksverksamhet få anordna intensivundervisning i svenska språket. Un
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dervisningen förutsätts pågå under begränsad tid och vara förlagd till
lämpliga folkhögskolor, där deltagarna inackorderas. Medelsbehovet be
räknas till 150 000 kr. Skolöverstyrelsen, som räknade med att Kungl. Maj :t
skulle meddela beslut i frågan under hösten 1968, beräknar 150 000 kr.
för ändamålet även för budgetåret 1969/70.
Under senare år har möjlighet funnits att i samband med undervisning
en i svenska språket ge elementär samhällsorientering med hjälp av sär
skild personal. Denna för anpassningen viktiga orientering har dock visat
sig otillräcklig, bl. a. på grund av brist på lämpligt undervisningsmaterial.
Skolöverstyrelsen och arbetsmarknadsstyrelsen har därför i nyssnämnda
framställning föreslagit att styrelserna i samråd får genom studieförbunden
anordna särskilda avgiftsfria studiecirklar i elementär svensk samhälls
kunskap för invandrare. Kostnaderna beräknades till 400 000 kr. Skolöver
styrelsen, som räknade med att beslut i denna fråga kunde väntas under
hösten 1968, förutsätter —- utan att räkna medel särskilt för ändamålet —
att medel i motsvarande omfattning kan tas i anspråk för budgetåret 1969/70.
Behovet av medel för utbildningsbidrag till zigenare som deltar i ut
bildning motsvarande den som ges inom den obligatoriska skolan beräknar
skolöverstyrelsen till 3 milj. kr. för nästa budgetår.
5. Anslagsberäkning m.m. Arbetsmarknadsstyrelsen beräknar medelsbe
hovet för sin del av utgifterna för arbetsmarknadsutbildningen under näs
ta budgetår till 320 milj. kr. I beloppet har kostnaderna för den nämnda
undervisningen i svenska för finska ungdomar räknats in. Av det beräk
nade beloppet hänför sig 50 milj. kr. till den föreslagna bidragsreformen.
Skolöverstyrelsen beräknar sina utgifter för verksamheten till 204,3 milj.
kr., varav 108,6 milj. kr. för ersättning till lärare, 32,7 milj. kr. för stadig
varande undervisningsmateriel, 15,1 milj. kr. för förbrukningsmateriel
m.m., 49,1 milj. kr. för lokal- och administrationskostnader samt 2,3 milj.
kr. för lärarutbildning. Intäkten av produktion i samband med utbildningen
beräknas till 3,5 milj. kr. Av totalbeloppet för arbetsmarknadsutbildningen,
524,3 milj. kr., beräknas 24,1 milj. kr. för lönekostnadspålägg och 6 milj.
kr. för löne- och prisomräkningar.
Det totala medelsbehovet beräknas alltså till 320 milj. kr. för arbetsmark
nadsstyrelsen och till (204,3 + 8,5 + 0,15 + 3,0) avrundat 216 milj. kr. för
skolöverstyrelsen. De båda myndigheterna hemställer att förevarande an
slag förs upp med 536 milj. kr.

Departementschefen
Arbetsmarknadsutbildningen har visat en kontinuerlig kraftig ökning un
der hela 1960-talet. Under inflytande av konjunkturnedgången under de
senaste två åren och den snabba strukturomvandlingen i näringslivet med
de krav som dessa förhållanden har ställt på ökade möjligheter att utbilda
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dem som drabbats av friställning har utbildningsverksamheten fortsatt att
expandera starkt. Under budgetåret 1967/68 deltog totalt 78 600 personer
i utbildningen mot 58 400 resp. 46 000 de båda närmast föregående budget
åren. Den totala utbildningsvolymen under budgetåret 1967/68 motsvarade
ca 27 400 helårselever mot ca 21 000 budgetåret innan.
Arbetsmarknadsstyrelsen räknar i sin anslagsframställning med att ca
85 000 personer kommer att delta i arbetsmarknadsutbildning under inne
varande budgetår. Hittills under budgetåret har medelantalet elever varit
inemot 20 % högre än under motsvarande tid föregående budgetår. Verksam
heten kan beräknas fortsätta att öka. Framför allt väntas en kraftigt ökad
efterfrågan på arbetsmarknadsutbildning under vintermånaderna. Mot den
na bakgrund är det sannolikt att antalet personer i arbetsmarknadsutbild
ning under innevarande budgetår kommer att överstiga 85 000.
De svårigheter som strukturförändringarna och konjunkturnedgången
har medfört för vissa grupper av arbetstagare har föranlett särskilda åtgär
der inom arbetsmarknadsutbildningen för dessa grupper. Exempel härpå är
möjligheten till specialiserad vidareutbildning som skapats genom omarbet
ning av läroplaner för vissa yrken. Den fortsatta vidgningen av utbildningsfältet för tjänstemän skall givetvis också ses i detta sammanhang.
I min bedömning av arbetsmarknadsläget har jag konstaterat en stegrad
efterfrågan på arbetskraft inom vissa områden. Det bör understrykas, att
denna ökade efterfrågan inte kommer att minska behovet av arbetsmark
nadspolitiska insatser. I likhet med arbetsmarknadsstyrelsen är jag över
tygad om att arbetsmarknadsutbildningen behöver byggas ut ytterligare och
göras mer differentierad för alt samtidigt kunna möta den enskildes behov
av en för honom tillrättalagd utbildning och tillgodose samhällets och nä
ringslivets behov av välutbildad arbetskraft inom bestående och nytillkom
mande yrken. Vidare måste vissa arbetstagargruppers speciella utbildnings
behov särskilt beaktas. Jag anser det vara av största vikt att det ökande ut
bildningsbehovet kan tillgodoses också i fortsättningen och kommer därför
i det följande att beräkna medel för en avsevärd expansion av utbildnings
verksamheten under nästa budgetår.
Med anledning av styrelsens förslag om höjningar av utbildningsbidragen
vill jag erinra om att grundbidraget har höjts den 1 juli 1968. Jag är inte
beredd att förorda ytterligare höjningar av bidragen.
Förslaget om företagsutbildning behandlades vid föregående års riksdag
(prop. 1968: 1 bil. 13 s. 94, SU 63, rskr 171). Några skäl som bör föran
leda ett ändrat ställningstagande föreligger enligt min uppfattning inte.
Den kraftiga expansionen av arbetsmarknadsutbildningen ställer stora
krav på fortsatta rationaliseringsinsatser i syfte att effektivare utnyttja
tillgänglig utbildningskapacitet. Rationaliseringsverksamheten på detta om
råde måste därför bedrivas med kraft. Jag vill i sammanhanget framhålla
betydelsen av en fortlöpande anpassning av arbetsmarknadsutbildningen
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till arbetstagarnas och arbetsmarknadens behov.
Kostnader för avgiftsfri undervisning i svenska språket för invandrare
som är mera varaktigt bosatta i landet bestrids sedan några år från före
varande anslag. Under budgetåret 1967/68 anordnades ca 5 000 studiecirk
lar med sammanlagt ca 51 500 deltagare mot ca 4 600 cirklar med ca
50 000 elever året innan. Det kan nämnas att en allt större del av verk
samheten har bedrivits i språklaboratorier. Utgifterna under budgetåret
1967/68 uppgick till ca 8,2 milj. kr. Under innevarande budgetår beräknas
undervisningen få minst samma omfattning. Medel bör beräknas för en
verksamhet av ungefär samma storlek under nästa budgetår. I likhet med
vad som skett under senare år bör medel få disponeras för undervisning
i svenska språket för finska feriepraktikanter. Jag är däremot inte beredd
att tillstyrka att medel under förevarande anslag anvisas för internatundervisning i svenska språket eller för särskild undervisning i elementär svensk
samhällskunskap för invandrare.
Sedan några år anlitas förevarande anslag för att bestrida utgifter för
utbildningsbidrag till zigenare över 18 år som deltar i den utbildning på
grundskolenivå som skolöverstyrelsen anordnar. Utgifterna härför under
budgetåret 1967/68 uppgick till drygt 900 000 kr. Också för nästa budgetår
bör medel beräknas för ändamålet.
Vad jag har anfört i det föregående medför att anslaget för nästa bud
getår bör föras upp med avrundat 485 (+ 135) milj. kr. Jag hemställer,
att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Arbetsmarknadsutbildning m. m. för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 485 000 000 kr.

B 8. Kontant stöd vid arbetslöshet
1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

170 756 5391
175 000 000
230 000 000

1 Anslaget Bidrag till erkända arbetslöshetskassor

Från anslaget bestrids utgifter för statsbidrag till erkända arbetslöshets
kassor enligt förordningen den 14 december 1956 (nr 630; ändrad senast
1968: 141). Bidrag utgår i form av grundstatsbidrag, dagpenningbidrag,
barntilläggsbidrag, förlängningsbidrag (nytt) och förvaltningsbidrag. Från
anslaget bekostas vidare statsbidrag till kommunala kontantunderstöd och
det nya omställningsbidrag som utgår enligt beslut av 1968 års riksdag
(prop. 1968: 29, SU 64, rskr 182). Bestämmelser om sistnämnda stödformer
återfinns i arbetsmarknadskungörelsen.
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Genom 1968 års riksdagsbeslut har möjligheter öppnats att höja ersätt
ningsbeloppen inom arbetslöshetsförsäkringen och kontantstödet för äldre
arbetslösa har förbättrats i väsentliga avseenden. I denna senare del inne
bär riksdagsbeslutet dels att ersättningstiden för arbetslöshetsförsäkrade i
åldern 60—66 år har förlängts med 300 dagar, dels att personer, som har
blivit utförsäkrade eller står utanför försäkringen, under vissa förutsätt
ningar får omställningsbidrag med högst 800 kr. i månaden.

Arbetsmarknadsstyrelsen
Statsbidrag till arbetslöshetskassorna utgår i efterskott för försäkrings
år, vilket medför att de kostnader som väsentligen bestämmer medelsbeho
vet för budgetåret 1969/70 avser verksamheten under försäkringsåret den
1 september 1968—den 31 augusti 1969. Till en del betalas dock bidrag ut i
förskott. Den höga belastningen för budgetåret 1967/68 förklaras till viss
del av att förskottsutbetalningarna steg kraftigt nämnda budgetår.
Antalet ersättningsdagar per årsmedlem uppskattas av styrelsen till
3,5 för försäkringsåret 1968/69 mot beräknade 3,0 året innan. Bakgrun
den härtill är utvecklingen av antalet verkliga ersättningsdagar, som för
säkringsåret 1966/67 blev 3,5 och som 1967/68 beräknas till ca 4,4.
Medlemsantalet beräknas till 1 700 000 då det gäller ersättningen men
— genom tillkomsten av nya kassor, från vilka nämnvärd ersättning inte
kommer att betalas ut under försäkringsåret 1968/69 — till 1 750 000 då
det gäller förvaltningsbidraget.
Den under försäkringsåret 1966/67 utbetalade dagpenningen uppgick till
i genomsnitt 33: 95 kr. Den genomsnittliga dagpenningen beräknas stiga
till 42 kr. på grund av att kassorna beslutat höja ersättningarna väsentligt
från den 1 september 1968.
Grundstatsbidraget på ett dagpenningbelopp om 42 kr. blir 15:54 kr.
Utgiften för grundstatsbidrag beräknas med ledning härav till 92,5 milj.
kr. Det tillägg till grundstatsbidraget, som utgår till kassor med stort antal
ersättningsdagar per årsmedlem, beräknas kosta 11 milj. kr. (1:85 kr. per
dag).
Dagpenningbidraget beräknas på grundval av erfarenheterna under se
nare år till 38 % av kassornas egendel, (42: 00 — 15: 54 — 1: 85) 24: 61 kr.
Utgiften för dagpenningbidrag skulle härigenom bli 55,6 milj. kr.
Det genomsnittliga barntillägget per ersättningsdag och medlem upp
gick under försäkringsåret 1966/67 till 0:90 kr. Bidrag utgår med 75 %.
Utgiften för barntillägg kan härigenom beräknas till 4 milj. kr.
Förvaltningsbidraget beräknas liksom för innevarande budgetår till 4: 50
kr. per medlem. Totalutgiften för förvaltningsbidrag beräknas till 7,9 milj.
kr.
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Det sammanlagda statsbidraget beräknas till avrundat 171 milj. kr.,
vilket motsvarar 61 % av arbetslöshetskassornas samlade inkomster. Av
kassornas övriga inkomster beräknas de försäkrades avgifter utgöra 28 %
och räntor m. m. 11 %.
Beträffande det nya förlängningsbidraget, som utgår med 93 % av kost
nader till följd av den förlängda ersättningstiden för äldre arbetslöshetsförsäkrade, och omställningsbidraget anför styrelsen att kostnaderna för
stödformerna är svåra att beräkna eftersom erfarenhetsmässigt underlag
saknas. Styrelsen föreslår därför att dessa kostnader jämte kostnaden för
bidrag till kommunalt kontantunderstöd beräknas till samma belopp som
för innevarande budgetår, 60 milj. kr.
Det totala medelsbehovet under anslaget beräknas alltså till (171+60)
231 milj. kr.
Styrelsen erinrar om att riksdagen har medgett att återstående medel
av det på riksstaten för budgetåret 1960/61 senast uppförda anslaget Sär
skilt stöd åt erkända arbetslöshetskassor får disponeras under innevarande
budgetår för särskild hjälp åt kassorna. Vid ingången av sistnämnda bud
getår fanns en reservation av 9 330 000 kr. på anslaget. Styrelsen hemställer
att Kungl. Maj :t inhämtar medgivande att även under budgetåret 1969/70
få disponera på anslaget återstående medel för sådant ändamål.

Departementschefen
Jag har ingen erinran mot arbetsmarknadsstyrelsens beräkning av an
slaget. Detta bör föras upp med ett till 230 milj. kr. avrundat belopp.
I likhet med styrelsen anser jag att återstående medel av det på riksstaten
för budgetåret 1960/61 senast uppförda reservationsanslaget Särskilt stöd
åt erkända arbetslöshetskassor bör få disponeras även under nästa budgetår
för särskild hjälp åt kassorna. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår
riksdagen att
a) till Kontant stöd vid arbetslöshet för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 230 000 000 kr.,
b) medge, att återstående medel av det på riksstaten för
budgetåret 1960/61 senast uppförda reservationsanslaget
Särskilt stöd åt erkända arbetslöshetskassor får disponeras
även under budgetåret 1969/70.

B 9. Bidrag till anordnande av verkstäder för handikappade
1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

12 534 491
25 000 000
28 000 000
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Från anslaget bestrids utgifter för anordningsbidrag till verkstäder inom
arbetsvärden. Bidragsbestämmelserna återfinns i kungörelsen den 16 juni
1966 (nr 370) om statsbidrag till verkstäder inom arbetsvärden. Dessa be
stämmelser innebär i korthet att bidrag utgår till landstingskommun, kom
mun, förening eller stiftelse för anordnande av lokal för avdelning för arbetsprövning eller verkstad för arbetsträning eller för skyddad sysselsätt
ning av handikappade samt för anskaffning av första uppsättningen ma
skiner eller likvärdig utrustning för sådan lokal. Bidrag får inte överstiga
390 eller i vissa fall 500 kr. per kvm nettogolvyta. Bidrag utgår för högst
15 eller, om lokalen är avsedd för särskilt utrymmeskrävande verksamhet,
högst 30 kvm per arbetsplats. Bidrag för anskaffning av maskiner m. m.
utgår med hälften eller, om särskilda skäl föreligger, högst två tredjedelar
av anskaffningskostnaden.
Arbetsmarknadsstyrelsen får bevilja bidrag inom en för varje budgetår
fastställd ram. Bidrag får betalas ut med halva beloppet när byggnads
arbetena påbörjas. Återstående belopp betalas ut när byggnadsföietaget
blivit avsynat och godkänt.

A rbetsmarknadsstyrelsen
Under budgetåret 1967/68 har gällt en bidragsram om 33,5 milj. kr. Denna
ram har utnyttjats praktiskt taget helt.
Under år 1967 ökade antalet platser vid verkstäder m. m. inom arbets
värden med 1 338. Vid utgången av året disponerades 9 143 platser. Under
första halvåret 1968 har tillkommit 618 platser. Under andra halvåret 1968
och under år 1969 beräknas tillkomma 1 352 resp. 2 140 och under första
halvåret 1970 ytterligare ca 1 790 platser. Härigenom skulle den 1 juli 1970
komma att finnas ca 15 000 platser vid verkstäderna.
Enligt styrelsens mening är platsbehovet emellertid avsevärt större. En
snabbare utbyggnadstakt är en ovillkorlig förutsättning för att handikap
pad arbetskraft skall kunna ges en meningsfylld sysselsättning i en balan
serad ekonomi. För att stimulera huvudmännen till ökade insatser bör
statsbidraget göras gynnsammare. Styrelsen föreslår därför liksom före
gående år att bidragsgrunderna ändras.
Sedan det nu gällande normalbeloppet för anordningsbidrag fastställdes,
har byggnadskostnaderna för verkstadsbyggnader stigit med 18,6 %. Nor
malbeloppet bör höjas i motsvarande grad eller från 390 till 465 kr. per
kvm nettogolvyta. För att inte stimulansmarginalen skall minskas bör det
särskilda bidraget om 500 kr. per kvm höjas till 600 kr. per kvm netto
golvyta.
Bidrag bör vidare få utgå för högst 25 resp. högst 40 kvm per arbets
plats på grund av en markant förskjutning av produktionsinriktningen
mot större tillverkningsobjekt och större behov än tidigare av lagerutrym
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men för råvaror och material. Därutöver bör bidrag kunna lämnas även till
s. k. våtutrymmen samt till pannrum och värmecentraler.
Bidragsramen för budgetåret 1969/70 bör vidgas till 40 milj. kr. Medelsbehovet för utbetalning av bidrag under samma budgetår beräknas till
37 milj. kr.
Kostnaderna för anordningsbidrag beviljade enligt äldre, numera upp
hävda bestämmelser bestrids av återstående medel av det på riksstaten för
budgetåret 1965/66 senast uppförda reservationsanslaget Bidrag till an
ordnande av verkstäder för handikappade. Vid utgången av budgetåret
1967/68 fanns en reservation av ca 4,5 milj. kr. på anslaget. Styrelsen hem
ställer att Ivungl. Maj :t inhämtar riksdagens medgivande att disponera an
slaget även under budgetåret 1969/70.
Departementschefen
Vid 1968 års riksdag behandlades i flera motioner frågor om huvudman
naskapet och organisationen för de skyddade verkstäderna samt den skyd
dade verksamhetens förutsättningar. Statsutskottet förordade med anledning
därav i sitt av riksdagen godkända utlåtande (SU 63, rskr 171) att en för
utsättningslös utredning om dessa frågor skulle tillsättas. Med stöd av
Kungl. Maj :ts bemyndigande har jag den 14 november 1968 tillkallat fem
sakkunniga med uppdrag att utreda hithörande frågor.
I de sakkunnigas uppdrag ingår bl. a. att bilda sig en uppfattning om
det framtida behovet av olika slag av skyddad och halvskyddad sysselsätt
ning i skilda delar av landet samt överväga om sådan sysselsättning i delvis
nya former kan behöva anordnas för att tillgodose föreliggande behov. Vi
dare bör undersökas frågor om möjligheterna att förbättra verkstädernas
lönsamhet, samordnad anskaffning av arbetsobjekt och försäljning av
verkstädernas produkter m. m. En annan väsentlig fråga som skall tas upp
av utredningen gäller om det nuvarande, mellan kommuner och landsting
splittrade huvudmannaskapet bör ersättas av ett enhetligt huvudmanna
skap. Vad gäller kostnadsfördelningen mellan staten och huvudmännen
skall de sakkunniga utgå från att denna totalt sett inte skall bli föremål
för någon genomgripande förändring.
Mot bakgrund av det anförda är jag inte beredd att tillstyrka de förslag
arbetsmarknadsstyrelsen har lagt fram om ändrade bidragsgrunder under
denna punkt beträffande anordnandebidraget samt under nästa punkt
beträffande driftbidraget.
Under innevarande budgetår får arbetsmarknadsstyrelsen bevilja bidrag
till anordnande av verkstäder inom en ram av 25 milj. kr. Styrelsen föreslår
att ramen för nästa budgetår vidgas med 15 milj. kr. På grund av mitt
ställningstagande till styrelsens förslag om ändrade bidragsgrunder anser
jag att ramen för nästa budgetår kan bibehållas vid 25 milj. kr. Liksom
för innevarande budgetår bör Kungl. Maj :t likväl ha möjlighet att om behov
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uppkommer kunna vidga ramen. Jag förordar därför att Kungl. Maj .t ut
verkar riksdagens bemyndigande härtill.
Medelsbehovet för nästa budgetår bestäms huvudsakligen av betalnings
utfallet för bidragsgivningen under innevarande och tidigare budgetår. Jag
beräknar medelsbehovet till 28 (+3) milj. kr.
I likhet med arbetsmarknadsstyrelsen föreslår jag att bemyndigande in
hämtas av riksdagen att få disponera återstående medel av det på riksstaten för budgetåret 1965/66 senast uppförda reservationsanslaget Bidrag
till anordnande av verkstäder för handikappade även under budgetåret
1969/70.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
a) medge att beslut om bidrag till anordnande av verk
städer för handikappade under budgetåret 1969/70 får med
delas intill ett belopp av 25 000 000 kr.,
b) bemyndiga Kungl. Maj :t att besluta om ökning av den
under a upptagna ramen för budgetåret 1969/70,
c) till Bidrag till anordnande av verkstäder för handi
kappade för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
28 000 000 kr.,
d) medge, att återstående medel av det på riksstaten för
budgetåret 1965/66 senast uppförda reservationsanslaget Bi
drag till anordnande av verkstäder för handikappade får
disponeras även under budgetåret 1969/70.

B 10. Bidrag till driften av verkstäder för handikappade
1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

21 623 118
40 000 000
57 000 000

Från anslaget bestrids utgifter för bidrag till landstingskommun, kom
mun, förening eller stiftelse för driften av arbetsprövningsavdelning, trä
ningsverkstad eller verkstad för skyddad sysselsättning. Bidrag utgår för
klientersättningar vid ar bet sprövning och arbetsträning, lokalhyra och
andra driftkostnader. Bidragsbestämmelserna återfinns i kungörelsen den
16 juni 1966 (nr 370) om statsbidrag till verkstäder inom arbetsvärden.
Kungörelsen innehåller också bestämmelser om bidrag till företag för s. k.
halvskyddad sysselsättning. Vid sidan av dessa bestämmelser har med
giltighet fr. o. m. den 1 juli 1967 meddelats bestämmelser om särskilt
bidrag till försöksvis bedriven halvskyddad sysselsättning. Sistnämnda be
stämmelser innebär i huvudsak att företag som anordnar arbetsplatser
avsedda att sysselsätta handikappade personer får bidrag med 2 500 kr.
per plats och halvår.
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Bidragen betalas ut när det gäller handikappsverkstäder för kalenderår
i efterskott och i fråga om halvskyddad sysselsättning halvårsvis.
A rbetsmarknadsstyrelsen
1. Verkstäder för arbetsprövning, arbetsträning och skyddat arbete. Un
der år 1967 bereddes 15 587 personer arbetsträning och skyddat arbete.
Vid arbetsprövning och arbetsträning utgår ersättning till de handikap
pade efter samma grunder som gäller för utbildningsbidrag vid omskolning.
Statsbidrag till täckande av kostnader för ersättningarna utgår vid trä
ningsverkstäder med hälften och vid arbetsprövningsavdelningar med tre
ljärdedelar av kostnaderna. Eftersom någon egentlig inkomst av produk
tion inte förekommer, får huvudmannen bära en förhållandevis stor andel
av kostnaderna för arbetsprövning och arbetsträning. Liksom i anslags
framställningar för budgetåren 1966/67 och 1967/68 föreslår styrelsen där
för att dessa ersättningar helt täcks av statsmedel.
Bidrag till lokalhyra utgår med hälften av hyreskostnaden, dock med
högst 18 kr. per kvm och år, samt för högst 15 eller, om lokalen är avsedd
för särskilt utrymmeskrävande verksamhet, högst 30 kvm per arbetsplats.
Eftersom den genomsnittliga hyran stigit till ca 73 kr. per kvm föreslår
styrelsen att bidrag till lokalhyra eller motsvarande omkostnader får utgå
med högst 35 kr. per kvm och år samt för högst 25 eller, om lokalen är
avsedd för särskilt utrymmeskrävande verksamhet, högst 40 kvm per ar
betsplats.
Statsbidrag till andra kostnader än ersättning till de handikappade och
lokalhyra eller motsvarande lokalomkostnader utgår vid arbetsprövnings
avdelningar med tre fjärdedelar av driftunderskottet, dock med högst
3 000 kr. per arbetsplats och år, samt vid träningsverkstäder med hälften av
driftunderskottet, dock med högst 2 000 kr. per arbetsplats och år. Till
de skyddade verkstäderna, som helt svarar för arbetstagarnas löner, utgår
samma diiftbidrag som till träningsverkstäderna. Eftersom kostnaderna
per arbetsplats har ökat avsevärt under senare år och en höjning av driftbidraget är synnerligen nödvändig om verksamheten skall kunna byggas
ut i rimlig proportion till det alltmera växande behovet, föreslår styrelsen
att bidraget till arbetsprövning utgår med högst 6 000 kr. per belagd plats
och år samt till arbetsträning och skyddat arbete med högst 4 000 kr. per
belagd plats och år. Som förutsättning för det föreslagna bidraget vad de
skyddade verkstäderna beträffar bör gälla att arbetstagarna får lön och
övriga förmåner enligt de rekommendationer som kan komma att utfärdas
efter central överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter eller på
annat sätt föreskrivs som norm för verstäderna. För att helt bidrag skall
utgå bör en plats vara belagd under 1 200 timmar per år.
Kostnaderna för driftbidrag under budgetåret 1969/70 beräknas till 30,5
milj. kr. med oförändrade bidragsregler. De föreslagna bidragsändringarna
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beräknas dra en merkostnad av 28,4 milj. kr., varav 21,5 milj. kr. avser
bidrag till att täcka driftunderskott.
2. Halvskijddad sysselsättning och bidrag till arbetsbiträde. De nya be
stämmelserna om särskilt bidrag till försöksvis bedriven halvskyddad sys
selsättning började tillämpas under hösten 1967. Möjligheterna att bedöma
effekten av försöksverksamheten är därför ännu begränsade. I princip skall
de sysselsatta sammanföras till en särskild avdelning inom företaget. För
tjänstemännens del kan det bli fråga om mer individuellt avpassade ar
betsuppgifter, varför det kan vara lämpligt att under försöksverksamheten
i viss utsträckning modifiera denna princip.
Arbetsgivare som anställer synskadad eller annan svårt handikappad
person kan få ett särskilt bidrag om högst 2 500 kr. för halvt år och per
son om den anställde på grund av handikappet vållar arbetsgivaren vä
sentligt högre utgifter för fortlöpande arbetsbiträde än som är normalt.
Motsvarande bidrag bör även kunna utgå till handikappade egna företagare
eller fria yrkesutövare som behöver arbetsbiträde för att klara sina ar
betsuppgifter.
Styrelsen beräknar medelsbehovet under budgetåret 1969/70 för halv
skyddad sysselsättning m. m. till 27 milj. kr. Styrelsen uppskattar därvid
att antalet platser ökar till 5 000.
3. För utbildning av föreståndare och arbetsledare vid institutioner inom
arbetsvärden disponeras under budgetåret 1968/69 390 000 kr. För budget
året 1969/70 erfordras 410 000 kr.
Det totala medelsbehovet under anslaget beräknas till 86,3 milj. kr.
Departementschefen
Genom beslut den 29 mars 1968 har Kungl. Maj :t uppdragit åt en sak
kunnig att undersöka möjligheterna att få en mera enhetlig lönesättning
för dem som sysselsätts vid de skyddade verkstäderna.
Mitt ställningstagande till arbetsmarknadsstyrelsens förslag om ändrade
grunder för bidragen till driften av de skyddade verkstäderna har jag
redovisat under närmast föregående anslagspunkt. Med oförändrade bidragsgrunder beräknar jag i likhet med styrelsen medelsbehovet för bidrag
till verkstäderna till 30,9 (+2,9) milj. kr. I delta belopp ingår medel för
utbildning av föreståndare och arbetsledare vid verkstäderna. Beloppet för
detta ändamål bör, som styrelsen har föreslagit, ökas med 20 000 kr.
Försöksverksamheten med nya former av bidrag till halvskyddad sys
selsättning påbörjades budgetåret 1967/68 och avsågs skola pågå minst
två budgetår. Verksamheten har hittills haft relativt begränsad omfatt
ning. Behov föreligger emellertid av denna verksamhetsform inte minst
mot bakgrund av de tilltagande svårigheterna för de här berörda arbetstagargrupperna på arbetsmarknaden. Liksom styrelsen räknar jag där
för med att verksamheten under innevarande och nästa budgetår kommer
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att öka väsentligt. Jag föreslår att 26,5 (+ 14,5) milj. kr. beräknas för
ändamålet.
När förslag om försöksverksamheten underställdes riksdagen förutsattes
att bidragen skulle utgöra en stimulans för företagen att skapa arbetstill
fällen för handikappade. De nuvarande reglerna har visat sig begränsa möj
ligheterna att expandera verksamheten. Jag har i denna fråga samrått med
företrädare för fackföreningsrörelsen. Om riksdagen inte har någon erin
ran har jag för avsikt att föreslå Kungl. Maj :t att reglerna ändras för att
möjliggöra en vidgad försöksverksamhet.
Arbetsmarknadsstyrelsen har föreslagit att det särskilda bidrag som
försöksvis får utgå till arbetsgivare som anställer synskadad eller annan
svårt handikappad person till täckande av väsentliga merkostnader för
arbetsbiträde åt den anställde skall utsträckas att gälla egna företagare
och fria yrkesutövare. Med hänsyn bl. a. till att tillräckliga erfarenheter
av denna bidragsverksamhet ännu inte hunnit vinnas är jag inte beredd
att tillstyrka styrelsens förslag. Jag vill för övrigt erinra om att invalidi
tetsersättning enligt lagen om allmän försäkring torde kunna utgå i fler
talet fall för nu avsedda ändamål.
I detta sammanhang får jag anmäla en av De blindas förening gjord
framställning om bidrag till arbetsbiträde åt föreningens blinda eller svårt
synskadade konsulenter. Bidragssumman skulle maximalt kunna uppgå
till 120 000 kr. Med hänvisning till att bidrag till bl. a. föreningens konsu
lentverksamhet utgår från särskilt anslag under femte huvudtiteln avstyrker
jag framställningen.
Anslaget bör föras upp med ett till 57 (+ 17) milj. kr. avrundat belopp.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till driften av verkstäder för handikappade
för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
57 000 000 kr.

Bil. Centralt verk för invandrarfrågor
I riksstaten för innevarande budgetår har till Statens utlänningskommission: Avlöningar resp. Omkostnader tagits upp förslagsanslag av 4 847 000
resp. 455 000 kr. Vidare har till Anpassningsåtgärder för invandrare förts
upp ett reservationsanslag av 1 350 000 kr.
Enligt beslut av 1968 års riksdag vid dess höstsession (prop. 1968: 142,
SU 196, rskr 405) skall den nuvarande provisoriska utlänningsmyndigheten,
statens utlänningskommission, den 1 juli 1969 ersättas med ett fristående
permanent ämbetsverk för invandrarfrågor. Denna myndighet skall handläg
ga -—- förutom tillstånds- och kontrollfrågor — även anpassningsfrågor
för invandrare samt ärenden om svenskt medborgarskap. I prop. 1968: 142
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lades i organisatoriskt hänseende fram förslag endast om sammansättningen
av det nya verkets styrelse. Beredningen av organisationsfrågan i övrigt är
ännu inte avslutad. De anslag som berörs av det nya verkets tillkomst bör
därför föras upp med preliminärt beräknade belopp.
Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj :t före
slår riksdagen
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Cen
tralt verk för invandrarfrågor för budgetåret 1969/70 be
räkna ett förslagsanslag av 8 800 000 kr.

B 12. Omhändertagande av flyktingar
1967/68 Utgift .................................................... 7 114 125
1968/69 Anslag .................................................... 6 000 000
1969/70 Förslag
............................................... 6 300 000
Från anslaget bestrids utgifter för överföring av flyktingar till Sverige
och omhändertagande av de överförda flyktingarna till dess de kan place
ras på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsstyrelsen och socialstyrelsen sva
rar väsentligen för verksamheten. Från anslaget bestrids också kostnaderna
för återresan till hemlandet för sådana medellösa personer från utomnordiska länder, som frivilligt reser tillbaka sedan det visat sig att de inte kan
få arbete i Sverige.

A rbetsmarknadsstyr elsen
Den kollektiva överföringen av flyktingar under budgetåret 1967/68 om
fattade 736 personer mot 658 föregående budgetår. Enligt beslut av Kungl.
Maj :t får arbetsmarknadsstyrelsen i samråd med socialstyrelsen och sta
tens utlänningskommission till Sverige föra över ett 500-tal flyktingar från
europeiska flyktingläger under år 1968. Arbetsmarknadsstyrelsens utgifter
för verksamheten under budgetåret 1967/68 uppgick till 6 933 792 kr. me
dan utgifterna för innevarande budgetår inte väntas komma att överstiga
det beräknade beloppet, 5 milj. kr.
Flyktingsituationen i Europa är betydligt lättare än tidigare även om
läget fortfarande måste bedömas som labilt. Förenta Nationernas flykting
kommissarie önskar att Sverige fortsätter den hittillsvarande hjälpverk
samheten för flyktingar. Om det inte händer något som väsentligt förändrar
flyktingsituationen räknar styrelsen med oförändrat medelsbehov för sin
del av verksamheten under budgetåret 1969/70. Härtill kommer lönekostnadspålägget, som beräknas till 267 000 kr.
Vid anslagsberäkningen har inräknats medel för resebidrag till sådana

88

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 13: Inrikesdepartementet

personer från utomnordiska länder som reser tillbaka till hemlandet se
dan det visat sig att de inte kan få arbete här. Sådana bidrag har lämnats
i 36 fall under budgetåret 1967/68 till en sammanlagd kostnad av ca 25 000
kr. En av förutsättningarna för dylikt bidrag är att utlänningen enligt den
offentliga arbetsförmedlingens bedömning inte kan beredas sysselsättning
på den svenska arbetsmarknaden. Styrelsen hemställer att nämnda villkor
slopas för sådana utlänningar som på grund av den ändring av 38 § utlänningskungörelsen, som trädde i kraft den 1 mars 1967, inte kan beviljas
arbetstillstånd.

Socialstyrelsen
Under de senaste fem budgetåren har medicinalstyrelsen, numera social
styrelsen, ägt disponera 1 milj. kr. av anslaget. Anslagsbelastningen har
emellertid minskat, främst till följd av att antalet fall som förts över till
vårdanstalt i Sverige har gått ned. Styrelsens kostnader för verksamheten
under det förflutna budgetåret uppgick till 180 333 kr. Endast elva flyk
tingar stod under styrelsens omvårdnad vid innevarande budgetårs början.
Socialstyrelsen avser att ge verksamheten en något annorlunda inrikt
ning än tidigare genom en noggrannare uttagning och uppföljning. För
budgetåret 1969/70 beräknas styrelsens utgifter under anslaget till 1 milj. kr.

Departementschefen
Under år 1968 togs betydligt flera flyktingar ut för överföring till Sverige
än under närmast föregående år. I fjol uppgick antalet till närmare 1 200
mot ca 700 år 1967. Detta hänger till viss del samman med händelserna
i Tjeckoslovakien i augusti 1968. Av flyktingarna, som till övervägande
delen togs ut i flyktingläger i Österrike och Italien, var ca 200 tjeckoslova
kiska medborgare.
Vid utgången av november hade 860 av flyktingarna förts över till Sve
rige. Vid samma tidpunkt fanns 655 av dessa flyktingar kvar i mottagningsförläggningarna. Sistnämnda flyktingar har nästan genomgående an
länt till Sverige under oktober och november månader. Bland samtliga ut
tagna flyktingar finns drygt 50 personer som behöver vård i någon form.
I detta sammanhang bör anmälas för riksdagen att förevarande anslag
— efter beslut av Kungl. Maj :t den 13 september 1968 —- anlitas för bistånd
åt tjeckoslovakiska medborgare som, utan att vara att betrakta som flyk
tingar, kommit till Sverige eller i samband med besök i landet stannat kvar
här på grund av händelserna i hemlandet. Enligt beslutet får arbetsmark
nadsstyrelsen ta hand om och bistå dessa personer på motsvarande sätt
som gäller för flyktingar.
De speciella omständigheter som jag nu har nämnt kan väntas medföra
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att kostnaderna under förevarande anslag kommer att överstiga anvisade
medel.
Det är f. n. inte möjligt att bedöma i vilken omfattning kollektiv över
föring av flyktingar till Sverige kan behöva ske i fortsättningen eller i vad
mån åtgärder i övrigt som bekostas från anslaget behöver vidtas. Jag räk
nar för nästa budgetår därför endast med en anslagsökning som motsva
rar löne- och prisomräkning samt lönekostnadspålägg. Därvid förutsätter
jag att Kungl. Maj :t i enlighet med hittills tillämpade principer också i fort
sättningen kan besluta om överföring av flyktingar samt om åtgärder
i övrigt av det slag jag har berört i det föregående, även om kostnaderna
skulle komma att bli större än det belopp som beräknas under anslaget.
Bidrag till hemresa för medellösa icke-nordbor som inte har kunnat få
arbete i Sverige har utgått endast i ett fåtal fall under det senaste budget
året. I likhet med arbetsmarknadsstyrelsen anser jag att hemresekostnader
bör kunna täckas även för sådana medellösa utlänningar som på grund av
att de inte har arbetstillstånd vid inresan i landet inte kan få sina syssel
sättningsmöjligheter prövade. Det ankommer på Kungl. Maj :t att meddela
bestämmelser i ämnet.
För löne- och prisomräkning samt lönekostnadspålägg beräknar jag 0,3
milj. kr. Anslaget bör alltså föras upp med 6,3 (+0,3) milj. kr. Jag hem
ställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Omhändertagande av flyktingar för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 6 300 000 kr.

B 13. Anpassningsåtgärder för invandrare
Under åberopande av vad jag har anfört under punkten Bil hemställer
jag, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Anpassningsåtgärder för invandrare för budgetåret 1969/70 be
räkna ett reservationsanslag av 2 000 000 kr.

B 14. Arbetsdomstolen
1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag
1

362 117»
.
....................................................

404000»
510 000

Anslagen Arbetsdomstolen: Avlöningar och Arbetsdomstolen: Omkostnader

Arbetsdomstolen tar upp och avgör mål rörande kollektivavtal samt andra
mål enligt särskilda bestämmelser. Domstolen består av ordförande och
åtta ledamöter.

90

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 13: Inrikesdepartementet
Beräknad ändring 1969/70

1968/69

Arbets
domstolen

Dep.chefen

3
3

—

—

Personal

Handläggande personal......................................................
Övrig personal.....................................................................

6

Anslag

Avlöningar till tjänstemän.................................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation..............
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70................
Arvoden och särskilda ersättningar.................................
Lönekostnadspålägg...........................................................
Sjukvård m. m.....................................................................
Reseersättningar.................................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande lokaler...........
b) Beräknad ändring av lokalhyror till budgetåret
1969/70...........................................................................
c) Bränsle, lyse, vatten.....................................................
d) Övriga expenser.............................................................
Publikationstryck...............................................................

182 000

+ 18 000

+

—

+ 44 000
+ 2 000
+ 4 000
+ 24 000
+ 1 000
—

+ 49 000
+ 4 000
+ 24 000
+
500
—

+

+

188

000

—
300
4 000
—

20 000

—
4 500
25 200
30 000
434 000

+

1000

7 500

20 000

—
+

1 000

—
+ 114 000

—
+ 106 000

+ 114 000

+ 106 000

Särskilda uppbördsmedel

Inkomster vid försäljning av publikationen »Arbetsdom
stolens domar*.................................................................

30 000
404 000

Arbetsdomstolen
1. Löne- och prisomräkning m. m. 104 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 90 000 kr.
2. För extra arbetskraft beräknas en ökning med 10 000 kr.
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att till Arbetsdomstolen för budgetåret 1969/70 anvisa ett
förslagsanslag av 510 000 kr.

B 15. Statens förlikningsmannaexpedition
1967/68 Utgift
.................................................... 2313951
1968/69 Anslag
450 0001
1969/70 Förslag .................................................... 520 000
1 Anslagen Statens förlikningsmannaexpedition:' Avlöningar och Statens förlikningsmanna
expedition: Omkostnader.

Statens förlikningsmannaexpedition är central myndighet för det statliga
förlikningsväsendet.
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Beräknad ändring 1969/70
Statens
förliknings1968/69
mannaexp.
Dep.cheten
Personal

2

Handläggande personal
Övrig personal...............

3
5

Anslag

Avlöningar till tjänstemän..........................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation........
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70..........
Arvoden och särskilda ersättningar...........................
Sjukvård m. ...................................................................
Reseersättningar...........................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande lokaler...
b) Beräknad ändring av lokalhyror till budgetåret
1969/70.....................................................................
c) Bränsle, lyse, vatten...............................................
d) Övriga expenser för eget behov............................
e) Expenser för annat än eget behov.......................

+ 10 000

205 000
+ 46 000

+ 48 000

+ 10 000

+ 10 000

+ 2 000

+ 2 000

+ 58 000

+70 000

210 000
200
22 800

500
500
3 000
450 000
8

Statens förlikningsmannaexpedition
Löne- och prisomräkning 58 000 kr., varav lönekostnadspålägg och lokal
hyror 56 000 kr.
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att till Statens förlikningsmannaexpedition för budget
året 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 520 000 kr.

B 16. Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

11 170
9 000
9 000

Från anslaget bestrids utgifter för statens nämnd för arbetstagares upp
finningar. Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat
belopp. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 9 000 kr.
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C. Regional utveckling
Inledning
Den lokaliseringspolitiska verksamheten bedrivs enligt riksdagens beslut
år 1964 efter två huvudlinjer. Den ena av dessa innebär ett arbete med att
förbättra den regionala samhällsplaneringen i avsikt att få till stånd en
mera målmedveten och samordnad fördelning av utbyggnadsresurserna.
Detta arbete har sin tyngdpunkt i länen. Metodutveckling och samordning
sker inom inrikesdepartementet i nära anknytning till regional forskningsoch utredningsverksamhet. Innehållet i denna verksamhet är vidare än vad
som vanligen avses med termen lokaliseringspolitik och synes riktigare kun
na betecknas som regionalpolitik. Den andra huvudlinjen är det direkta
lokaliseringsstödet i form av lån och bidrag till industriell verksamhet.
Stödgivningen har karaktären av försöksverksamhet under en period av
fem år.
Med hänsyn till de begränsade möjligheterna att med lokaliseringsstöd
påverka utvecklingen i den rena glesbygden har särskild uppmärksamhet äg
nats åt frågan om lämpliga åtgärder för att bemästra glesbygdsproblemen. In
om ramen för regionalpolitiken handläggs i inrikesdepartementet också ären
den angående kreditstöd till hantverk och småindustri.
Innan jag går in på frågan om anslag för den regionalpolitiska stödverk
samheten under nästa budgetår vill jag lämna en redovisning av den regio
nala utvecklingsplanering som nyligen genomförts under beteckningen länsplanering 1967 samt ange vilka slutsatser den genomförda planeringen enligt
min mening bör föranleda.

Länsplanering 1967
Läns planeringens syfte och utformning
Genom beslut av 1964 års riksdag om riktlinjer för en aktiv lokaliserings
politik (prop. 1964: 185, BaU 48, rskr 408) angavs målet för lokaliserings
politiken vara att främja en sådan lokalisering av näringslivet
1) att landets tillgångar av kapital och arbetskraft blir fullt utnyttjade
och fördelade på ett sådant sätt att ett snabbt ekonomiskt framåtskridande
främjas,
2) att det stigande välståndet fördelas på ett sådant sätt att människorna
i olika delar av landet erbjuds en tillfredsställande social och kulturell
service,
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3) att strukturomvandlingen och den ekonomiska expansionen sker i
sådana former och i sådan takt att de enskilda individernas trygghet vär
nas,
4) att rikets försvar underlättas.
Medlen för att nå dessa mål skulle i huvudsak vara en aktivare samhälls
planering, rådgivning åt företag m. fl. om lokaliseringsbetingelserna i olika
delar av landet samt ekonomiskt stöd vid industrilokalisering till områden
med akuta omställningsproblem. I fråga om samhällsplaneringen uttalades
att denna främst skulle inriktas på att skapa en effektiv samhällelig ser
vicestruktur i form av skolor, sjukhus, vägar och övriga kommunikationer
samt annan offentlig service. Samverkan borde ske mellan stat, kommun
och näringsliv på ett sådant sätt att samlade insatser kunde åstadkommas
på lämpliga orter. Konkreta planer och handlingsprogram borde utarbetas,
i vilka bl. a. cn avvägning av olika regionala intressen i fråga om samhälle
lig service och andra offentliga verksamheter skulle ske. Tyngdpunkten i
denna planering och den härför behövliga utredningsverksamheten skulle
ligga i länen.
Ansvaret för verksamheten lades på länsstyrelserna som fick utökade
utredningsresurser och förstärktes med ett särskilt planeringsråd som skul
le delta i länsstyrelsens arbete med dessa frågor. Rådet har rådgivande be
fogenheter men dess uppfattning skall enligt riksdagens uttalande tillmä
tas särskild vikt.
För att den berörda planeringen skulle få erforderlig stadga och likfor
mighet i alla län uppdrog Kungl. Maj:t i februari 1967 åt länsstyrelserna/
planeringsråden att i enlighet med anvisningar som utarbetats inom inri
kesdepartementet genomföra cn försöksplanering med lokaliseringspolitisk inriktning. I dessa anvisningar framhölls bl. a. följande.
Planeringen skall syfta till att ge vägledning t. ex. i lokaliseringsfrågor
och vid fördelning av resurser som ställs till länets förfogande såsom låne
ramar för bostadsbyggande o. dyl. I första hand är planeringen avsedd
att vara till ledning för den statliga verksamheten inom olika områden. Det
är emellertid nödvändigt att denna planering också samordnas med den
kommunala planeringen och de värderingar och målsättningar som denna
är ett uttryck för. Ett system behöver därför tillskapas, där man genom
ett fortlöpande samspel mellan kommunerna och länsstyrelsen/planeringsrådet gör det möjligt att formulera realistiska lokaliscringspolitiska hand
lingsprogram för olika län och länsdelar.
Ett huvudsyfte med länsplaneringen var att lägga grunden till en bättre
samordning av de statliga länsorganens beslut om fördelning av utbyggnadsresurser mellan olika orter och regioner. F. n. saknas ofta en uttalad
gemensam målsättning för sådana beslut av skilda länsorgan. De mer eller
mindre bestämda föreställningar om en önskad regional utveckling som får
antas ligga till grund för besluten utformas utan öppen debatt. Möjlighe
terna till påverkan från andra samhällsorgan, t. ex. kommuner, är därige
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nom otillfredsställande. Det har därför framstått som angeläget att söka
utveckla ett system som ger bl. a. kommuner och näringsliv större möj
ligheter att medverka vid utstakandet av riktlinjer för fördelningen av
ulbyggnadsresurser mellan olika länsdelar. Detta syfte har i länsplanering 1967 tillgodosetts främst genom planeringsrådens direkta medverkan
i planeringen men även därigenom att planeringen först utarbetats i en
preliminär version som landstingens förvaltningsutskott och kommun
blockens samarbetsnämnder m. fl. har fått yttra sig över.
Med undantag för storstadsområdena, där flera kommunblock betraktas
som en regional enhet, har planeringen fått formen av en avvägning mel
lan kommunblocken, medan resursfördelningen inom blocken har betrak
tats som en kommunal angelägenhet.
Ändamålet med länsplaneringen var att nå fram till en regionalpolitisk
målsättning, som kunde bli vägledande vid fördelningsbeslut av olika slag.
För att målsättningen skulle tillgodose detta ändamål bedömdes det som
lämpligt att ge den så konkret form som möjligt. I länsplanering 1967 har
detta lösts så att länsstyrelsen/planeringsrådet har låtit sin målsättning
komma till uttryck i vissa ramvärden för befolkningen i kommunblocken
år 1980.
Enligt anvisningarna skulle länsstyrelsen/planeringsrådet som underlag
för sina bedömningar ha tre huvudtyper av informationsunderlag.
1) En prognos, i det följande betecknad som »prognos 1», vilken räk
nats fram på grundval av vissa gemensamt för hela landet fixerade anta
ganden i fråga om befolknings- och näringslivsutveckling i kominunblocken fram till år 1980 och på enkla enhetliga utredningsmetoder. Syftet med
detta prognosalternativ har främst varit att ge stadga åt redovisningssys
temet och underlätta jämförelser mellan länen. På grund av sin uppbygg
nad kan dock prognos 1 inte betraktas som mer än ett räkneexempel.
2) En prognos som anger länsstyrelsernas uppfattning om innebörden av
rådande utvecklingstendenser i fråga om blockens framtida befolkning,
sysselsättningsutveckling m. m. Några metodiska anvisningar för arbetet
med detta alternativ gavs inte. Med hänsyn till verksamhetens försökskaraktär bedömdes det som riktigast att låta varje länsstyrelse använda de
metoder som syntes lämpligast. Länsstyrelsernas prognos betecknas i fort
sättningen »prognos 2».
3) Information om målsättningen för kommunernas planering. En full
ständig redovisning härav är svår att åstadkomma. Av praktiska skäl re
kommenderades att de kommunala bostadsbyggnadsprogrammen skulle an
vändas som främsta källa.
Syftet med prognosarbetet var att ge länsstyrelserna/planeringsrådcn ett
underlag för att bedöma vilken utveckling i fråga om befolkning och sys
selsättning i kommunblocken som kunde väntas fram till år 1980 under
oförändrade förutsättningar i fråga om medlen för att påverka utveck
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lingen. Med utgångspunkt i denna bedömning hade länsstyrelsen/planeringsrådet därefter att formulera en målsättning, angiven i befolkningstal
för varje kommunblock år 1980. Målsättningen skulle alltså ge uttryck
för länsstyrelsens/planeringsrådets uppfattning huruvida den enligt progno
serna förutsebara utvecklingen är acceptabel från regionalpolitisk synpunkt
eller ej. Om befolkningstalen i målsättningen avviker från de värden prognos
2 anger innebär detta med andra ord att länsstyrelsen/planeringsrådet har
ansett det motiverat att korrigera den prognoserade utvecklingen. Det ligger
i sakens natur att detta i många fall förutsätter särskilda åtgärder för att
länka den näringsgeografiska utvecklingen i önskade banor.
Jämförbarheten mellan skilda län
Som framgått av det föregående fick länsstyrelserna fritt utforma prog
nos 2. Detta betyder — även om planeringsnivån i allmänhet är rimlig —
att resultaten i de skilda länen inte är fullt jämförbara. Prognos 1 hade till
syfte att motverka olägenheterna härav. Det har emellertid befunnits nöd
vändigt att något vidareutveckla detta prognosalternativ för att få ett mera
tillfredsställande underlag för jämförelser mellan länen. Detta vidareut
vecklade prognosalternativ har utarbetats inom inrikesdepartementets pla
neringssekretariat, varvid även de skilda länsresultaten har sammanställts
och värderats. Alternativet benämnes i det följande »prognos 0». Även i
sin vidareutvecklade version bör detta jämförelsealternativ betraktas som
ett räkneexempel. Prognosen bygger bl. a. på följande antaganden om ut
vecklingen inom näringslivet.
För jordbruket är utgångspunkten lantbruksstyrelsens inventering av
åkerarealens troliga omfattning år 1980. I fråga om skogsbruket har an
tagits att avverkningen år 1980 skall bli lika med den beräknade avverk
ningen per år under budgetåren 1956/57—1965/66 för Värmlands, Koppar
bergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbot
tens län. För Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Kristianstads, Malmöhus,
Hallands, Göteborgs och Bohus samt Älvsborgs län beräknas avverkningen
år 1980 komma att ligga 50 % över samt i övriga län 83 % över detta värde.
När det gäller industrin har länsstyrelsernas bedömningar, i brist på an
nan information, i allmänhet godtagits. Vissa justeringar har dock gjorts
för sådana län i vilka prognos 2 grundats på uppgifter från 1960 års folk
räkning. Justeringarna har i dessa fall gjorts med beaktande av folkräkningsmaterialet för år 1965.
Eftersom länsstyrelsernas antaganden om industriutvecklingen inte är
jämförbara blir prognos 0 också behäftad med brist på jämförbarhet. I
vissa län, som i prognos 2 räknat med hög industritillväxt och förhållande
vis svag utveckling inom servicesektorn, innebär prognos 0 i allmänhet ett
accepterande av industritillväxten och en uppjustering av servicesysselsätt
ningen, vilket resulterar i en betydligt högre befolkningssiffra för år 1980
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i prognos 0 än i prognos 2, t. ex. i Jönköpings och Kalmar län. I dessa län
synes prognos 2 ge en tillförlitligare bild av befolkningsutvecklingen än
prognos 0, medan däremot prognos 0 synes ange en troligare näringsgrensfördelning.
Utvecklingen inom byggnadsverksamheten har gjorts beroende av den
beräknade befolkningsutvecklingen i kommunblocken på ett sådant sätt
att överensstämmelse i stort sett kommer alt råda med långtidsutredning
ens resultat för riket.
Serviceverksamheterna har för varje kommunblock delats i två delar.
Den ena delen avser service som till sin omfattning helt eller huvudsakligen
bestäms av befolkningens storlek i det egna blocket (t. ex. detaljhandel),
medan den andra avser service som betjänar befolkning även utanför bloc
ket (t. ex. kvalificerad sjukvård). Den förstnämnda typen av service har
alltså i prognosen gjorts direkt beroende av den beräknade befolkningsut
vecklingen, under det att den sistnämnda, som i fortsättningen betecknas
autonom service, i huvudsak anpassats till långtidsutredningens antagan
den.
När det slutligen gäller yrkesverksamheten hos befolkningen har antagits
att det av långtidsutredningen antagna riksgenomsnittet för år 1980 skall
gälla för män i samtliga kommunblock i riket. Kvinnornas yrkesverksamhetsgrad i block, där denna f. n. ligger under riksgenomsnittet, har antagits
komma att närma sig detta värde för år 1980 med 5, 10 eller 15 års förse
ning beroende på avvikelsen från riksgenomsnittet år 1965. För kommun
block som redan i utgångsläget har legat över riksgenomsnittet har antagits
stabilisering på en nivå som genomsnittligt innebär en mindre förändring
per år än den som observerats mellan åren 1960 och 1965.
Resultat av länsplanering 1967
Befolkningsprognoser och befolkningsramvärden. Om folkmängden i de
skilda länen förändras enligt de utvecklingstendenser i fråga om flyttningar,
nativitet och dödlighet som har observerats för början av 1960-talet skulle
den år 1980 tillsammantaget i riket uppgå till ca 8,7 milj. (tab. 1, prognos
1). Statistiska centralbyråns nyligen redovisade framräkning för riket
(Statistiska Meddelanden Be 1968:3) anger som trolig folkmängd år 1980
ca 8 570 000. Skillnaderna torde framför allt bero på att prognos 1 inne
fattar antaganden om samma årliga immigrationsöverskott som under
perioden 1964—1966, vilket var större än de 10 000 per år som antagits
i statistiska centralbyråns senaste framräkning.
Prognos 0, som har utarbetats i samband med analys och värdering av
resultaten från länsplanering 1967, ger en folkmängd i riket år 1980 om
8 800 000.
Länsstyrelsens prognosalternativ (tab. 1 prognos 2), som i allmänhet utgår
från bedömningar av den troliga framtida utvecklingen inom näringslivet.

Procentuell förändring per 5-årsperiod

Totala befolkningen
Län

Enl. folkräkningen Prognos 1 Prognos 2
1960

1965

1980

1980

Komm. Länens
Prognos 0
målsättn. målsättn.
1980

1980

1980

1

sam t. N r 1. Bil. 13

1 277 029 1 384 973 1 820 100 1 832 240 1 969 930 1 832 240 1 805 000
—
247100
289 698
275 800
194 837
244 507
178 847
248 100
265 214
266 472
276 362
276 600
212 939
226 511
419 800
399 818
425 770
449 246
457 700
361 524
369 020
364 600
324 168
344 200
332 840
348 000
288 530
299 036
—
184 800
169 056
181 751
153 214
158 695
181 751
—
261 300
237 077
248 538
255 452
238 721
238 635
—
47 000
56 000
51 930
50 660
54 322
53 751
164 100
165 258
164 745
168 463
144 468
149 148
175 051
275 500
273 031
279 133
312 981
281 300
258 007
252 238
848 600
867 000
801 126
867 300
885 200
631 046
671 871
211 000
208 100
216 200
234 910
221 400
164 253
173 080
—
809 600
0
824 070
799 184
823 830
631 037
673 571
—
424 800
378 959
404 363
427 787
438 600
P
364 103
277 700
276 200
276 200
257 275
271 723
298 453
R
252 764
292 200
279 600
280 893
285 700
291 085
287 194
309 600
S
—
300 600
303 500
282 042
299 569
T
263 138
268 646
—
285 200
297 798
301 210
247 121
298 753
U
230 311
263 700
266 361
268 859
286 000
285 859
282 136
306 800
W
292 999
313 900 296 000
292 584
309 781
327 239
293 070
X
256 500
286 000
257 820
274 700
285 620
277 328
291 431
Y
—
95 300
110 527
112 450
139 000
Z
139 800
131 049
223 500
214 399
249 089
250 700
239 625
233 427
319 658
AC
208 500
258 186
193 500
BD
259 484
261 672
— 258 500
9 187 786 8 798 200
Hela riket 7 495 129 7 766 424 U 696 93» 8 974 307
A+B
C
D
E
F
G
H
I
I<
L
M
N

Prognos Prognos
1

2

Komm. Länens Prognos
0
måls. målsättn

1960—65 1965—80 1965 —80 1965 —80 1965—80 1965 — 80
+ 8,45
+ 8,94
+ 6,32
+ 2,07
+ 3,66
+ 3,58
+ 0,04
—1,05
+ 3,24
+ 2,29
+ 6,47
-f- 5,37
+ 6,74
+ 4,08
+ 1,79
—1,34
+ 2,09
+ 7,29
—1,30
—0,17
—2,90
—6,26
—2,59
—0,84
+ 3,62

+ 9,5
+ 7,7
+ 5,7
+ 2,6
+ 2,6
+ 2,1
+ 0,2
—1,2
+ 3,5
+ 2,0
+ 6,0
+ 6,3
+ 6,0
+ 2,2
+ 2,0
—0,7
+ 1,6
+ 5,7
—1,9
+ 0,1
—2,4
—7,0
—2,7
—0,2
+ 3,8

+ 9,8
+ 14,2
+ 5,4
+ 4,8
+ 3,5
+ 4,8
+ 1,3

+ 12,6
—
+ 6,9
+ 6,7
+ 5,2
—
—

—

2,0

—

+
+
+
+
+
+
+
—
+
+
—
+
—
—
+
—
+

3,2

+ 5,5
+ 6,6
+ 9,6
+ 10,7
—
—
+ 5,1
+ 2,5

2,6

8,9
7,7
6,9
4,1
2,2
0,2

3,8

—

6,6

—

1,6

+ 2,8
+ 3,8
+ 1,7

2,0

0,3
4,9

—

2,2

+n,o

9,3
4,9

—
—

+ 9,8
+ 12,4
+ 6,9
+ 7,4
+ 4,8
+ 4,8
+ 2,2
+ 1,3
+ 4,1
+ 2,9
+ 8,9
+ 8,5
+ 6,9
+ 5,0
+ 2,2
+ 0,6
+ 4,2
+ 6,9
+ 0,4
+ 2,4
+ 1,0
+ 2,0
+ 2,2
— 0,1
+ 5,8

+
+
+
+
+
+
+
—
+
+
+
+
+
+
+
—

9,2
8,3
3,1
4,4
6,8

5,2
3,1
4,4
3,2
2,2
8,6

6,7
6,3
3,9
2,6
1,0

+ 3,8
+ 4,9
— 2,2
+ 0,3
— 2,6
—10,0
— 1,4
F
7,0
■
+ 4,3
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Tabell 1. Folkmängdens storlek och förändringar i länen
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antyder en folkmängd i riket år 1980 om ca 8 970 000. Skillnaden mellan
prognos 1 och prognos 2 uppgår till 3,2 % (tab. 2).
Summan av de befolkningsramvärden som länsstyrelserna/planeringsråden föreslår som riktmärken för planeringen i länen uppgår till 9 180 000,
ett värde som med ca 5,6 % överstiger prognos 1 och med ca 2,4 % prognos 2.
Skillnaderna mellan prognosalternativen liksom mellan prognoser och
målsättning kan med hänsyn till länsplaneringens syfte betraktas som
begränsade. Även om dessa skillnader sålunda är små om man ser till
hela landet, kan de vara rätt betydande i en del län. Störst skillnad mel
lan prognoserna uppvisar Norrbottens, Uppsala och Västerbottens län
i nu nämnd ordning. I det förstnämnda länet förutses en befolkningsut
veckling som avviker kraftigt negativt från de observerade tendenserna
åren 1960—1966 (prognos 1). I de bägge senare länen är denna avvikelse
kraftigt positiv (tab. 2).
De befolkningsramvärden som länsstyrelsen/planeringsrådet anger i sin
målsättning ligger i flertalet fall mycket nära prognos 2. I 16 län överens
stämmer befolkningsramvärdena i målsättningen med de i prognos 2 be-

Tabell 2. Det relativa förhållandet mellan totalbefolkningens storlek i olika
prognos- och målsättningsalternativ.
Befolkning 1980
Län

Prognos 1 = 100
Prognos 2

A+B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
Y
Z
AC
BD
Summa

100,7
118,4
99,5
106,5
102,7
107,5
104,9
97,6
99,7

102,2

108,2
103,9
103,1
105,8

101,6
101,7
106,2

102,0

100,9
105,7
106,5
101,5
116,2
74,9
103,2

Målsättning

Prognos 2 = 100
Prognos 0

Målsättning

112,8

99,2

100,0

101,1

103,8
114,5
106,2
107,5
107,8
107,8
101,9
103,0
108,2
106,4
103,1
108,5

93,1
105,0
112,5
109,3

95,2
104,3
107,5
103,4

101,6

102,2

100,7

104,0
107,4
102,9
107,4
107,1
110,9
125,8
116,9

110,2

90,6
99,3
100,9
105,9
101,4
101,3
105,1
99,5
106,6
97,4
99,0

101,0
99,5

86,2

100,1

104,3
80,8

105,6

101,2

100,0
102,8
110,5
102,3

100,8
100,0
102,4

100,0
102,5

100,0
102,3

101,1
100,8
106,4
101,3
104,1
123,9

100,6
133,6
102,4
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räknade värdena eller avviker med högst 3 % från dessa. I fem län upp
går den korrigering som länsstyrelsen/planeringsrådet vill göra av befolk
ningstalen enligt prognos 2 till mer än 5 %, nämligen (med angivande av lä
nen efter avtagande storlek på avvikelsen) Norrbottens, Jämtlands, Got
lands, Östergötlands och Kopparbergs län. Studerar man förhållandet mel
lan de båda prognoserna samt mellan prognos 2 och målsättningen i resp.
län (fig. 1) kan följande konstateras.
I Kristianstads, Hallands, Västmanlands, Kopparbergs, Gävleborgs och
Jämtlands län innebär prognos 2 en snabbare tillväxt i de större kommun
blocken eller en relativt sett kraftigare tillbakagång eller långsammare
tillväxt i de mindre blocken än om utvecklingen skulle följa tendenserna
1 början av 1960-talet (prognos 1). I Södermanlands, Skaraborgs och Västernorrlands län är situationen omvänd, medan i Kalmar, Blekinge och Öre
bro län skillnaderna i utveckling mellan blocken enligt prognos 2 skulle
bli mindre än vad utvecklingen under första hälften av detta decennium
antyder. För återstående tolv län är det svårt att urskilja något speciellt
mönster utom för Norrbottens län där utvecklingen är sämre enligt prognos
2 än enligt prognos 1 för samtliga kommunblock.
När det gäller förhållandet mellan prognos 2 och målsättningen är bilden
1 stort sett följande. I Jönköpings och Hallands län innebär den lokaliseringspolitiska målsättningen en koncentration av befolkningsökningen till
de största blocken. I Östergötlands, Kristianstads, Älvsborgs, Värmlands, Öre
bro, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands och Västerbottens län in
nebär målsättningen en utjämning av blockens utvecklingstakt jämfört
med prognos 2. I Stockholms, Kronobergs, Malmöhus, Göteborgs och Bohus
samt Skaraborgs län innebär målsättningen att en utveckling enligt prognos
2 accepteras. I allmänhet innebär detta en fortsatt koncentration av be
folkningen till större orter. Beträffande de återstående åtta länen har mål
sättningen i förhållande till prognos 2 inte någon bestämd karaktär. I fem
av dessa län (Södermanlands, Blekinge, Kopparbergs, Jämtlands och Norr
bottens län) innebär målsättningen en allmän uppjustering av prognos 2.
Den redovisade jämförelsen mellan de för skilda län observerade skill
naderna mellan prognos 1 och prognos 2 samt mellan sistnämnda prognos
och målsättningen ger endast en ofullständig bild av tendensen i länsstyrelsernas/planeringsrådens regionalpolitiska intentioner. De allmänna iakt
tagelser som på detta sätt kan göras direkt på grundval av det redovisade
siffermaterialet nyanseras i hög grad genom den av länsstyrelserna/planeringsråden redovisade motiveringen, vari målsättningens innebörd ut
vecklas närmare. Länsstyrelsernas/planeringsrådens målsättningsdiskussion
återges i korthet i det följande.
Utvecklingen inom näringslivet. Jordbruk, skogsbruk och
fiske m. m. I det siffermaterial som redovisas om jordbruket m. m. i
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det följande har eu korrigering skett så att uppgifterna över antalet för
värvsarbetande i det egentliga jordbruket skall motsvara definitionerna i
1960 års folkräkning.
Under perioden 1960—1965 minskade antalet sysselsatta i jordbruk, skogs
bruk och fiske från 447 000 till 354 000 (tab. 3).
Enligt långtidsutredningen (SOU 1966: 1) beräknades antalet sysselsatta
under perioden 1965—1980 minska med ca 230 000 personer. I den revide
rade långtidsutredningen har minskningen av sysselsättningen under perio
den 1965—1970 antagits gå snabbare än vad som förutsågs i de ursprung
liga bedömningarna. Om den antagna snabbare minskningstakten 1965—
1970 skulle bli bestående även under 1970-talet skulle sysselsättningen i
näringsgrenen år 1980 inte omfatta mer än ca 110 000 personer.
Prognos 2 i länsplaneringen anger att sysselsättningen år 1980 skulle
uppgå till 156 300 personer. Enligt prognos 0 slutligen skulle näringsgrenen
år 1980 sysselsätta 131 200 personer. Denna prognos ligger nära den ore
viderade långtidsutredningens resultat.
Vid en jämförelse mellan prognosresultaten i de skilda länen finner man
att en långsammare minskning under perioden 1965—1980 än under åren
1960—1965 förutses endast i Kalmar och Jämtlands län. I Uppsala, Öster
götlands, Gotlands, Malmöhus, Skaraborgs, Kopparbergs, Västernorrlands,
Västerbottens och Norrbottens län sammanfaller den enligt prognos 2 för
utsedda minskningstakten i det närmaste med minskningstakten åren 1960
—1965. I övriga län antas minskningstakten efter år 1965 bli högre än tidi
gare. Den riksgenomsnittliga minskningstakten per 5-årsperiod skulle där
för stiga från ca 21 % åren 1960—1965 till 24 % perioden 1965—1980.
Det kan tilläggas att —■ bortsett från två extremvärden i prognosen —
spridningen kring den riksgenomsnittliga minskningstakten inte är större
1965—1980 än 1960—1965.
Med undantag för Kristianstads, Värmlands och Västmanlands län för
utser prognos 0 i samtliga fall en kraftigare nedgång i sysselsättningen än
prognos 2. Enligt prognos 0 skulle den största sysselsättningsminskningen
inträffa i Stockholms, Jönköpings, Kronobergs, Värmlands, Kopparbergs,
Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län. Minskningen
per femårsperiod skulle i dessa län överstiga 30 %.
Om det egentliga jordbruket och skogsbruket åtskiljes, finner man att
utvecklingen enligt prognoserna 2 och 0 är ganska samstämmiga, när det
gäller det egentliga jordbruket. Enligt de båda prognoserna väntas minsk
ningar i sysselsättningen under hela perioden 1965—1980 på ca 62 %
resp. ca 68 %. När det gäller skogsbruket skiljer sig prognoserna mer.
Prognos 2 förutser en minskning med ca 35 % medan prognos 0 ånger en
minskning med ca 48 %.
I kolumnerna 9—12 i tab. 3 har angivits länens andel av den i hela riket
sysselsatta arbetskraften i jordbrukssektorn. En jämförelse mellan prog-

Tabell 3. Förvärvsarbetande inom jordbruk, skogsbruk och fiske.

Län

A+B..................
C..........................
D.........................
E..........................
F..........................
G..........................
H.........................
I..........................
I<.........................
L..........................
M.........................
N.........................
O.........................
P..........................
R.........................
S..........................
T..........................
U.........................
W........................
X.........................
Y.........................
Z..........................
AC.......................
BD......................
Hela riket..........

Folkräkningen

Proc. förändring per 5-årsperiod

Prognos 2

Prognos 0

Folkräkn.

Prognos 2 Prognos 0

1960

1965

1980

1980

1960—65

1965—80

1965—80

16 122
12 196
11 429
21 401
19 701
15 244
20 801
7 594
9 668
26 219
33 688
16 392
18 053
24 566
25 653
25 330
13 503
10 583
19 213
19 544
19 502
17 707
24 001
18 842

12 840
9 530
9 009
16 428
15 593
12 030
16 628
6 213
7 781
20 926
26 985
13 985
15 149
20 297
20 913
19 200
10 697
8 576
15 053
15 245
15 089
13 707
18 397
14 093

5
4
3
7

3 600
4 000
3 500
6 600
5 200
4 100
6 900
2 500
3 300
9 000
10 700

—26,3
—23,8
—24,6
—22,5
—25,7
—27,3
—15,1
—19,3
—24,1
—29,6
—20,3
—21,1
—23,1
—28,0
—20,8
—36,0
—25,5
—25,9
—21,9
—26,4
—24,1
—19,2
—22,7
—23,0

446 952

354 364

—20,36
—21,86
—21,17
—23,24
—20,85
—21,08
—20,06
—18,19
—19,52
—20,19
—19,90
—14,68
—16,09
—17,38
—18,48
—24,20
—20,78
—18,96
—21,65
—22,00
—22,63
—22,59
—23,35
—25,20
—20,72

—34,6
—24,8
—27,1
—26,2
—30,9
—30,3
—25,5
—26,0
—24,7
—24,4
—26,5
—24,4
—25,4
—29,5
—23,9
—34,7
—25,8
—24,1
—33,8
—30,9
—31,2
—32,6
—31,1
—28,8
—28,2

095
212
862
651
6 447
4 619
10 177
3 260
3 402
7 312
13 636
6 875
6 889
7 569
10 390
5 024
4 421
3 488
7 162
6 064
6 612
7 236
8 500
6 437
156 340

6 000

300
7 100
9 200
5 400
4 400
3 800
4 400
5 000
4 900
4 200
6

6 000

5 100
131 200

—23,8

Riksandelen av jordbrukssysselsättning
Folkräkningen

Prognos 2 Prognos 0

1960

1965

1980

1980

3,61
2.73
2,56
4,79
4.40
3.41
4,65
1,70
2,16
5,87
7,54
3.67
4,04
5,50
5.74
5.67
3,02
2.37
4,30
4.37
4.36
3,96
5.37
4,22

3.62
2.69
2,54
4,64
4.40
3.40
4.69
1,75

3,26
2,69
2,47
4,89
4,12
2,95
6,51
2,09
2,18
4,68
8,72
4.40
4.41
4,84
6,65
3,21
2,83
2.23
4,58

2.74
3.08

100,00

2,20

5,91
7.62
3,95
4,28
5,73
5,90
5.42
3,02
2.42
4.25
4,30
4.26
3,87
5,19
3,98
100,00

3,88

4.23
4,63
5,44
4,12
100,00

2,66

5.03
3,96
3,11
5,24
1,92
2,53
6,89
8,17
4,61
4,79
5,42
7.03
4.08
3,33
2,86

3,33
3,83
3.75
3,19
4,59
3,88

100,00
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nos 2 och prognos 0 visar att — med undantag för de nordligaste länen
—- bedömningarna av tendenserna i jordbrukets regionala omfördelning är
ganska samstämmiga.
Industri. Enligt prognos 2 kommer sysselsättningen inom industrin
att öka med drygt 12 % för hela perioden 1960—1980. ökningen antas ske
relativt jämnt fördelad i tiden med ca 7 % under 1960-talet och 5 % under
1970-talet.
Långtidsutredningens bedömningar ånger för samma tidsperiod en mot
svarande tillväxt men till skillnad från länsprognoserna beräknas hela
expansionen vara koncentrerad till 1960-talet.
En antydan om rimligheten i prognos 2 fram till år 1970 ger den faktiska
utvecklingen åren 1960—1965 och den reviderade långtidsutredningen. En
ligt industristatistiken ökade sysselsättningen under första hälften av 1960talet med ca 8 %. Den reviderade långtidsutredningen kalkylerar med en
•nedgång på 2,5 % mellan 1965 och 1970. Totalt skulle i så fall en ökning
med ca 6 % komma att ske under 1960-talet vilket alltså ganska väl stäm
mer med tillväxten enligt prognos 2.
Sysselsättningsminskningen inom industrin uppgick mellan åren 1965
och 1967 i genomsnitt till 2,5 % per år (SOU 1968: 24). Industristatistiken
för åren 1965—1966 visar betydande regionala olikheter i utvecklingen. I
samtliga fem norrlandslän skedde en ökning av antalet industrisysselsatta.
Minskningen hänför sig i första hand till storstadslänen.
Som framgår av tab. 4 skulle tillväxttakten för riket som helhet succes
sivt avta enligt prognos 2. Under första hälften av 1960-talet var den fak
tiska ökningen 7,8 %. Ökningen beräknas under andra hälften av 1960talet bli reducerad till 4,8 % för att under 1970-talet uppgå till endast 2,4 %
i genomsnitt per femårsperiod.
De betydande regionala skillnader som industriutvecklingen uppvisade
åren 1960—1965 kommer enligt prognos 2 inte att prägla den fortsatta ut
vecklingen. Detta framgår av att variationsbredden i industrins regionala
förändringstakt krymper under 1970-talet jämfört med 1960-talet. För 1970talet är det endast fem län (Jönköpings, Kronobergs, Hallands, Göteborgs
och Bohus samt Västerbottens län) som redovisar en industrikalkyl, som
markant avviker från den genomsnittliga för riket.
Av de län som hade snabb tillväxt åren 1960—1965 kalkylerar samtliga
utom Södermanlands län med en fortsatt snabb expansion fram till år 1970.
I de nyssnämnda fem länen förutses den höga tillväxttakten bestå även
under 1970-talet. För Gotlands del är ökningen helt koncentrerad till första
hälften av prognosperioden.
Samtliga storstadslän räknar med uppgång av industrisysselsättningen.
Kraftigast skulle ökningen bli i Göteborgs och Bohus län. För Stockholms
läns del ligger den beräknade ökningen under den riksgenomsnittliga vil
ket var fallet även åren 1960—1965. En mellanställning intar Malmöhus
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Tabell 4. Förvärvsarbetande inom industri.
Antal förv.arbetande enligt
FoB1
1965
A + B..........
C..................
D.................
E.................
F.................
G.................
H.................
I..................
K.................
L.................
M.................
N.................
O.................
P.................
R.................
S..................
T.................
U.................
W................
X.................
Y.................
Z..................
AC...............
BD.............

163 606
22 311
42 413
64 600
57 468
25 952
36 765
4 291
24 806
38 788
105 873
24 438
102 707
80 484
38 927
43 126
50 327
50 326
45 492
46 411
35 509
7 505
21 818
23 711
Hela riket 1 157 654 1

1

Prognos 2
1970
167
23
42
67
61
29
40
5
26
42
113
27

840
882
873
569
390
946
427
260
145
212

470
380
111 392
85 721
41 295
43 373
48 688
53 876
44 380
46 845
32 389
7 601
26 282
23 524
213 760 1

1980
172 345
25 749
43 819
72 710
69 050
33 126
42 585
5 250
25 863
43 653
116 000
31 320
123 517
85 721
45 516
43 888
48 439
58 236
42 290
48 928
33 227
7 310
32 195
23 154
273 891

Riksandelen av
ind.sysselsättning

Proc.förändring per
5-årsperiod
Industri
stat.

Industristatistiken

Prognos 2

1960—65 1965—70 1970- 80 1960
+ 3,5
+ 14,2
+ 14,3
+ 10,1
+ 10,9
+ 16,0
+ 11,9
+ 14,0
+ 7,3
+ 20,3
+ 6,7
+ 17,6
+ 7,5
+ 6,3
+ 6,1
+ 0,6
+ 2,3
+ 6,2
+ 1,4
+ 7,1
+ 4,5
+ 8,7
+ 10,0
— 1,7
+ 7,0

+ 2,6
+ 7,0
+ 1,1
+ 4,6
+ 6,8
+ 15,2
+ 10,0
+ 22,4
+ 5,4
+ 8,8
+ 7,2
+ 12,0
+ 8,5
+ 6,5
+ 5,0
+ 0,6
— 3,3
+ 7,1
— 2,4
+ 0,9
— 8,8
+ 1,3
+ 20,5
— 0,8
+ 4,8

+
+
+
+
+
+
+

6,1

14,21
1,95
3,84
5,74
4,83

5,2

2,22

2,6

3,02
0,24
2,26
2,81
9,35
1,79
8,92
7,06
3,12
3,95
4,80
4,80
4,18
4,09
2,81
0,44
1,65
2,04

1,3
3,2
1,1

3,7

0,0

—
+
+
+
+

0,5
1,7
1,1

7,0
5,3
0,0

+ 5,0
+ 0,6
— 0,3
+ 4,0
— 2,4
+ 2,3
+ 1,3
— 1,9
+ 10,7
— 1,6
+ 2,4

Prog
nos 2

1965

1980

13,74
1,95
4,03
5,84
5,01
2,42
3,14
0,31
2,25
3,19
9,27

13,52

2,00

8,89
7,01
3,37
3,67
4,51
4,67
3,92
4,03
2,72
0,45
1,73
1,88

2,02

3,44
5,71
5,42
2,60
3,34
0,41
2,03
3,43
9,11
2,46
9,70
6,73
3,57
3,45
3,80
4,57
3,32
3,84
2,61
0,57
2,53
1,82

100,00 100,00 100,00

FoB = Folk- och bostadsräkningen.

län, vars prognos anger en utveckling i nära anslutning till den riksgenomsnittliga.
I endast fem län (Örebro, Kopparbergs, Västernorrlands, Jämtlands och
Norrbottens län) förutses en nedgång i industrisysselsättningen mellan åren
1965 och 1980.
Om utvecklingen skulle följa länsprognoserna skulle omfördelningar och
förskjutningar av den framtida industrisysselsättningen komma att ske både
mellan och inom länen.
1 12 län däribland storstadslänen minskade andelen av rikets industrisysselsatta under perioden 1960—1965 medan omfördelningsvinster tillföll
11 län (tab. 4 kolumnerna 8—10). I Uppsala län var andelen oförändrad.
Bland vinstlänen märks främst Kristianstads (+ 0,38), Skaraborgs (+ 0,25),
Hallands (+0,21) och Kronobergs län (+ 0,20). Bland de län som förlorade
position märks Stockholms (— 0,47), Örebro (— 0,29), Värmlands (— 0,28)
och Kopparbergs (— 0,26) län. Som exempel kan nämnas att Stockholms läns
förlu standel motsvarade ca 5 500 industrisysselsatta.
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För perioden 1965—1980 är omfördelningsmönstret i princip detsamma.
Endast för Södermanlands, Östergötlands samt Göteborgs och Bohus län
ånger prognoserna en annan bild. De högsta omfördelningsvinsterna kom
mer enligt beräkningarna att tillfalla Göteborgs och Bohus ( + 0,81), Väster
bottens (+0,80), Hallands (+ 0,46) samt Jönköpings (+ 0,41) län. Bland för
lustlänen märks främst Örebro (-0,71), Kopparbergs (-0,60), Älvsborgs
(— 0,28), Malmöhus (— 0,24) samt Stockholms (— 0,22) län.
Följden av de antagna omfördelningarna blir en smärre förskjutning av
industrins tyngdpunkt mot Smålandslänen, Hallands, Göteborgs och Bohus
samt Västerbottens län.
Vad gäller förhållandena inom länen kännetecknas prognoserna för Götaoch Svealandslänen av ökad spridning av de industrisysselsatta. Undantag
är Göteborgs och Bohus samt Kronobergs län i vilka prognoserna pekar
mot stark koncentration till den största orten i resp. län. Utmärkande för
Norrlandslänen är en koncentration av industrin till ett fåtal kommunblock.
Byggnadsverksamhet. I hela riket uppgick antalet förvärvsarbe
tande inom byggnadsverksamheten år 1965 till 330 000 eller 9,4 % av totala
antalet sysselsatta. Enligt den reviderade långtidsutredningen skulle antalet
förvärvsarbetande inom byggnadsverksamheten i hela riket bli oförändrat
under perioden 1965—1970. Samtidigt väntas det totala antalet förvärvs
arbetande i riket öka med ca 1,5 %. Andelen förvärvsarbetande inom bygg
nadsverksamhet skulle därför bli 9,3 % år 1970. Långtidsutredningens
prognos för år 1980 har inte reviderats, men det torde vara en rimlig be
dömning att antalet förvärvsarbetande i branschen blir i stort sett oföränd
rat även mellan åren 1970 och 1980. Totala antalet förvärvsarbetande väntas
emellertid öka under samma tid varför andelen sysselsatta inom byggnadsbranschen skulle minska något eller till 9,1 %.
En sammanräkning av det enligt prognos 2 förutsedda antalet syssel
satta inom byggnadsverksamhet ger för år 1980 ca 382 000 förvärvsarbe
tande, vilket innebär 9,8 % av de sysselsatta (tab. 5). Motsvarande siffror
för år 1980 enligt prognos 0 är 342 000, vilket motsvarar en andel av 9,3 %
av de förvärvsarbetande enligt denna prognos.
Om man jämför den för skilda län förutsedda andelen förvärvsarbetande
inom byggnadsverksamhet år 1980, finner man att variationerna mellan
länen är avsevärt större än år 1965. Orsakerna till den större spridningen
kan vara flera, men man kan anta att den speglar såväl en betydande osäker
het om byggnadsverksamhetens framtida utveckling som metodiska olik
heter.
Bland de metoder som kommit till användning vid beräkningen av antalet
förvärvsarbetande inom byggnadsverksamheten dominerar de som på ett
eller annat sätt anknyter till den oreviderade långtidsutredningen. Vanligen
anknyter prognos 2 till den av långtidsutredningen beräknade trendmässiga
utvecklingen eller till den ram som det av utredningen beräknade totala

Procentuella förändringen i kommunblockens befolkning mellan 1960 och
Beräkningar enligt prognosalternativ 2. Streckade
ytor aarkerar block i vilka aälsättningen innebär
en elnst 7 procentenheter gynnsaaaare
'M
förändring.

. 20^>
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Tabell 5. Förvärvsarbetande inom byggnads- och anläggningsverksamhet.
Proc. förändring per 5-årsperiod

Antal förvärvsarbetande
Folkräkningen

A+B......................
C...............................
D..............................
E..............................
F...............................
G..............................
H..............................
I................................
K..............................
L...............................

M.........................
N..........................
O...........................
P...............................

R..........................
s...........................

T.........................
U.........................
w.............................

X..............................
Y..............................
Z...............................
AC...........................
BD..........................
Summa

Prognos 2 Prognos 0 Folkräkn. Prognos 2 Prognos 0

1960

1965

1980

1980

51
7
8
12
9
5
8
1
4
8
22
6
23
12
8
11
10
8
13
11
14
7
13
15

60
9
9
14
10
6
9
2
5
10
28
7
29
14
9
11
10
10
12
12
13
7
10
13

78
15
11
15
12
7
8
2
6
12
36
11
40
17
10
11
11
14
10
10
13
5
11
5

69
10
10
15
12
7
9
1
6
10
34
9
34
15
9
10
12
11
9
11
9

126
597
108
597
482
227
334
631
887
698
174
264
542
032
254
478
086
574
193
455
111
552
558
033

294 993

199
496
658
160
620
481
129
154
995
601
208
520
555
629
372
589
904
517
350
090
407
095
559
990

330 278

220
228
963
000
860
528
415
350
518
862
180
710
955
209
704
335
960
238
720
326
216
230
907
692

382 326

700
300
100
700
700
200
400
800
200
500
800
600
800
300
700
200
100
200
700
100
900
3 500
8 400
8 300

342 200

1960—65

+
-F
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
—
+
—
—
—
—

17,75
25,00
19,12
12,41
12 00
23,99
9,54
32,07
22,67
21,88
27,21
20,05
25,54
21,58
13,54
1,00
8,11
22,66
6,39
5,54
4,99
6,05
22,12
6,94

+ 11,96

1965—80

+
+
+
+
+
+

—
—
—
—
+
—

9,1
17,0
7,4
2,0
6,6
5,1
2,7
2,9
2,9
6,6
8,6
16,0
11,5
5,6
4,5
0,7
3,1
10,6
4,6
5,6
0,5
9,6
4,1
25,9

+

5,0

—

+
+
+
+
~h
+
+
+
—

+
+

1965—80

—
—
—
—
—
—

5,0
2,7
1,6
3,5
6,3
3,5
1,0
7,0
1,0
0,3
7,2
8,7
5,6
1,6
1,3
4,4
3,4
2,0
8,0
2,9
9,9
21,0
7,2
15,8

+

1,1

+
+
+
+
+
+
+
—

+
—
+
+
+
+
+
—

+
+

antalet förvärvsarbetande i branschen utgör. Flera länsprognoser bygger
emellertid på självständiga beräkningar eller på enkäter utförda inom
länet. I de självständiga beräkningarna anknyts vanligen byggnadsverksam
hetens utveckling till den förväntade utvecklingen inom näringslivet i övrigt.
Service. Antalet servicesysselsatta i hela riket skulle enligt prognos 2
komma att öka med 55 % mellan åren 1960 och 1980. Långtidsutredningen
kalkylerar för motsvarande period med 50 % ökning. Att prognoserna ligger
så nära varandra förklaras av att de flesta länen har antagit en utveckling
som ligger i linje med långtidsutredningens bedömningar.
I samtliga län utom Norrbottens och Jämtlands län förutses en uppgång
i antalet servicesysselsatta. Den största relativa ökningen (över 70 %)
väntas i Uppsala, Kronobergs, Malmöhus och Västmanlands län i nu nämnd
ordning. I Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Blekinge, Kristian
stads, Hallands, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Örebro län ligger av
vikelsen för prognos 2 i förhållande till riksgenomsnittet inom eller mycket
nära intervallet ± 10 %. De återstående länens bedömningar kännetecknas
av en jämförelsevis moderat tillväxt.
Förklaringen till dessa skillnader ligger bl. a. i olikheter i den förutsedda
4* — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 13
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regionala befolkningsutvecklingen, vilken förutsättes påverka basen för
serviceverksamheterna.
År 1960 var i riket som helhet 180 personer per 1 000 invånare verksamma
i serviceverksamheter och enligt långtidsutredningen ökar antalet till 229
servicesysselsatta per 1 000 invånare år 1980. Länsprognoserna samman
tagna kalkylerar med 233 personer per 1 000 invånare år 1980 (tab. 6).
Mellan länen föreligger stora skillnader. År 1960 var det endast Stock
holms, Malmöhus och Göteborgs och Bohus län soin hade sysselsättningsandelar överstigande den genomsnittliga för riket. De övriga länen låg på
betydligt lägre nivåer.
Enligt prognos 2 förutses andelen sysselsatta inom servicebranscherna i de
flesta länen öka i ungefär samma takt. Jämfört med långtidsutredningen
antas en snabbare tillväxt i Östergötlands, Kronobergs, Malmöhus och
Västernorrlands län. En långsammare ökning väntas i Uppsala, Jönköpings,
Kalmar, Göteborgs och Bohus samt Norrbottens län. De återstående länen
kalkylerar med en utveckling som ligger nära långtidsutredningen.
Variationerna i servicenivån utgångsåret 1965 och olikheterna i ser
viceprognoserna förklaras bl. a. av befolkningsutvecklingen och den efter
släpning som ofta råder i fråga om servicenäringarnas anpassning till ett
visst befolkningsunderlag. I expansiva regioner tenderar denna eftersläp
ning att resultera i en underdimensionerad service, medan resultatet i
minskningsregioner ofta blir en överdimensionerad serviceapparat. Av vikt
är också att vissa län i utgångsläget har en betydande del av servicesyssel
sättningen koncentrerad till ett fåtal kommunblock eller väntas få detta
enligt prognoserna.
I många län bär antagandena i prognos 2 grundats på långtidsutredningen,
vilket resulterat i en konservering av blockens inbördes relationer i fråga
om andelen servicesysselsatta. Detta strider mot de tendenser som nu råder.
Enligt dessa förefaller servicetillväxten bli störst i de folkrikaste kommun
blocken.
Prognos 0 anger för perioden 1960—1980 en ökning av antalet service
sysselsatta med 45 %. Jämfört med prognos 2 och långtidsutredningen inne
bär detta en något långsammare tillväxt. Att prognos 0 ligger på en lägre
nivå beror dels på prognosens uppbyggnad, dels på antagandena. En bety
dande del av servicesysselsättningen förutsättes bli en direkt konsekvens
av vad som händer i de primära verksamheterna (industri, autonom service,
jordbruk in. m.). Prognosantagandena har formulerats på ett sådant sätt
att de skall beakta den tröghet som kan iakttas när det gäller serviceverk
samheternas anpassning till förändring i befolkningsunderlaget.
Prognos 0 antyder för de flesta länen en lägre ökningstakt än prognos
2. I endast tre län (Jönköpings, Kalmar och Norrbottens län) ger beräk
ningarna för prognos 0 en högre servicesysselsättning. Prognos 0 antyder
en lägre servicetillväxt speciellt i Uppsala, Västernorrlands och Jämtlands

Antal förvärvsarbetande
Län

A+B................................
C........................................
D.......................................
E........................................
F........................................
G........................................
H.......................................
I........................................
K.......................................
L........................................
M.......................................
N.......................................
O........................................
P........................................
R.......................................
S........................................
T........................................
U.......................................
W......................................
X.......................................
Y.......................................
Z........................................
AC.....................................
BD....................................
Hela riket........................

Folkräkningen
1960

1965

358 797
31 616
30 667
54 728
40 628
20 291
32 808
9 127
22 517
37 473
124 095
24 525
131 604
51 578
34 157
42 157
38 471
30 876
39 749
43 851
47 308
23 054
34 623
41 563
1 346 263

419 307
39 587
37 367
62 905
46 796
23 925
36 014
9 667
25 270
42 401
148 540
29 260
155 198
59 619
39 213
45 700
44 813
38 036
43 698
48 014
51 576
23 782
39 268
46 244
1 556 200

Prognos 2 Prognos 0
1980
609 525
76 060
51 136
90 030
57 060
37 116
38 585
10 200

32 584
53 715
219 300
43 630
198 019
81 604
49 700
52 997
59 251
53 754
51 426
59 637
63 594
23 560
43 650
36 080
2 092 213

1980
576 500
59 300
44 100
78 200
64 200
31 600
43 600
9 300
29 400
48 200
202 600
40 900
186 800
74 800
45 600
50 100
57 600
47 100
47 100
51 200
53 500
19 500
42 800
42 800
1 946 900

Proc. förändring per 5-årsperiod

Förvärvsarb. i promille av
totalbefolkningen

Folkräkn. Prognos 2 Prognos 0

Folkräkn. Prognos 2 Prognos 0

1960—65
+ 16,86
+ 25,21
+ 21,85
+ 14,94
+ 15,18
+ 17,91
+ 9,77
+ 5,92
+ 12,23
+ 13,15
+ 19,70
+ 19,31
+ 17,93
+ 15,59
+ 14,80
+ 8,40
+ 16,50
+ 23,19
+ 9,93
+ 9,49
+ 9,02
+ 3,16
+ 13,42
+ 11,25
+ 15,59 |

1965—80

1965—80

1965

1980

1980

-f-13,3
+ 24,3
+ 13,6
+ 12,7
+ 6,7
+ 15,8
+ 2,3
+ 1,8
+ 8,9
+ 8,2
+ 13,9
+ 14,3
+ 8,5
+ 11,0
+ 8,2
+ 5,1
+ 9,8
+ 12,2
+ 5,6
+ 7,5
+ 7,2
— 0,3
+ 3,6
— 7,9
+10,4

+ 11,2
+ 14,4
+ 5,7
+ 7,5
+ 11,1
+ 9,7
+ 6,5
— 1,3
+ 5,2
+ 4,4
+ 10,9
+ 11,8
+ 6,4
+ 7,9
+ 5,2
+ 3,2
+ 8,7
+ 7,4
+ 2,5
+ 2,2
+ 1,2
— 6,4
+ 2,9
— 2,5
+ 7,8

303
203
165
170
156
151
151
180
169
164

333
263
193

198
192
253

319
240
178
186
176
171
167
197
179
175
239

202

200

240
191
180
185
198
180
191
193
232

231
173
164
179
192
165
179
173
208
205
191
205

221

169
230
157
152
159
167
154
155
164
186
181
168
178
200

211

171
204
155
201

210

173
186
233

221
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Tabell 6. Förvärvsarbetande inom serviceverksamheter.
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län. Med tanke på den stelhet som serviceapparaten hittills har uppvisat
vid anpassning till ändrade förhållanden är det troligt att prognos 0 har
underskattat servicesysselsättningens omfattning i vissa glesbygdslän, sär
skilt Jämtlands län.
På kommunblocksnivå kännetecknas prognos 0 framför allt av att de
slöra och medelstora blockens ställning som servicecentra har stärkts i för
hållande till de mindre.
Arbetskraftsbalans
Enligt den reviderade långtidsutredningens beräkningar kommer den
tillgängliga arbetskraften år 1980 att uppgå till ca 3 538 000 personer för
hela riket. Om man applicerar de antaganden om förvärvsfrekvensen som
ligger till grund för prognos 2 på en befolkningsframskrivning utan flyttningsantaganden blir resultatet en arbetskraftstillgång som ligger ca 154 000
personer över långtidsutredningens värde. Skillnaden beror i huvudsak på
att man i bl. a. Jönköpings, Kronobergs, Malmöhus, Älvsborgs samt Västernorrlands län har antagit en kraftig ökning av den kvinnliga yrkesintensiteten.
Gör man motsvarande beräkning på grundval av den förvärvsfrekvens
som antas i prognos 0 erhåller man ett arbetskraftsutbud år 1980 av ungefär
samma storlek som enligt långtidsutredningens beräkning. Prognos 2 kalky
lerar med högre förvärvstal än prognos 0 för samtliga län utom Värmlands
och Norrbottens län.
Om man jämför här redovisade utbudsberäkningar med det arbetskrafts
behov som prognos 2 anger för år 1980 finner man att efterfrågan är större
än vart och ett av utbudsalternativen. Avstämningen ger ett arbetskraftsunderskott på 247 000 om arbetskraftstillgångarna antas uppgå till det värde
som erhålles vid en befolkningsframskrivning utan flyttningsantaganden
och med samma förvärvsfrekvens som har förutsatts i prognos 2. Länsstyrelsernas/planeringsrådens regionalpolitiska målsättningar implicerar en
ännu större arbetskraftsbrist nämligen 360 000 personer.
Arbetskraftsunderskottet har av allt att döma överskattats. Något immigrationsöverskott har inte inräknats på tillgångssidan och för överskottsområdena (oftast glesbygdsblock) har man kalkylerat med lägre förvärvs
frekvenser än som gäller för de områden där detta överskott rimligen kom
mer att sysselsättas.
I fig. 2 redovisas arbetskraftsbalansen länsvis (ackumulerade värden
1960—1980). För att jämförbarhet skall erhållas mellan de olika länen har
vissa omräkningar av länsstyrelsernas beräkningar gjorts. För varje län
redovisas ett diagram där den vänstra streckade stapeln visar situationen
enligt prognos 2 och den högra stapeln de troliga förhållandena om befolk
ningen i resp. län år 1980 skall uppgå till de ramvärden som länsstyrelserna/planeringsråden anger i sina regionalpolitiska målsättningar. Staplar
som pekar nedåt från den horisontella linjen anger arbetskraftsunderskott,
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Fig. 2. ArbetskrafIsbalans 1960—1980. Förklaring: se texten.
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medan staplar som pekar uppåt anger överskott. Varje kvadrat i staplarna
motsvarar 10 000 förvärvsarbetande.
En jämförelse mellan prognos 2 och målsättningarna för skilda län visar
att länsstyrelserna/planeringsråden i allmänhet accepterat en planerings
nivå som innebär stort arbetskraftsunderskott, medan man i län med över
skott genomgående eftersträvat en sådan korrigering av den prognoserade
utvecklingen att överskottet skall minska eller försvinna.
Enligt prognos 2 skulle balans praktiskt taget komma att råda mellan
tillgång och efterfrågan i Kalmar, Blekinge, Kristianstads och Skaraborgs
län. Egentligt arbetskraftsöverskott skulle med undantag för Gotlands län
komma i fråga endast i norrlandslänen samt Värmlands och Kopparbergs
län. De största underskotten skulle uppstå i storstadslänen och Uppsala län.

Länens målsättning m. m.
Stockholms län
Folkmängd
1980
1967
prognos 2
Antal............................

1 423 092
100,0

1 832 200
128,6

målsättning
1 832 200
128,6

prognos 0
1 805 000
126,8

Prognoser. Länet hade år 1967 1 423 092 invånare. Enligt prognos 2
skulle folkmängden år 1980 komma att uppgå till ca 1 832 000 invånare.
Prognosen anger för flertalet kommunblock i länet en mycket gynnsam
befolkningsutveckling. Östhammars- och Hallstaviksblocken skulle få vid
kännas en befolkningsminskning medan i Rimboblocket folkmängden skul
le förbli i stort sett oförändrad.
Prognos 0 antyder en befolkning år 1980 av ungefär 1 805 000 invånare.
När det gäller Stor-Stockholm sammanfaller de två prognoserna medan
prognos 0 för övriga block ger något lägre värden än prognos 2.
Målsättning. Länsstyrelsen/planeringsrådet framhåller att den sponta
na utvecklingen i länet är mycket positiv. Detta utgör ett skäl för att inte
räkna med högre befolkningstal i målsättningen än som anges i prognos 2.
Särskilt de delar av näringslivet som är inriktade på forsknings- och ut
vecklingsarbete, administration och försäljning, konsultverksamhet och
annan kvalificerad service har fördelar av lokalisering och utveckling i stor
stadsregionerna. Länsstyrelsen/planeringsrådet framhåller emellertid att
bostadsbyggandets nuvarande omfattning är en restriktiv faktor för befolk
ningsutvecklingen i länet. Länsstyrelsen/planeringsrådet framhåller vidare
att länet vid sidan av tillväxtproblemet också har glesbygdsproblem fram
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för allt i delar av Roslagen där stadsnäringarnas utveckling inte helt kun
nat kompensera nedgången inom jordbruksnäringarna.
Yttranden. Stockholms stad framhåller att de bedömningar man utgår
från i planeringen i huvudsak överensstämmer med vad som anges i prognos
2. Liknande synpunkter framförs av Storstockholms planeringsnämnd. Södertäljeblocket framhåller att prognos 2 är bäst ägnad att ligga till grund
för fortsatta överväganden. Hallstaviksblocket och landstingets förvaltnings
utskott har inga erinringar mot planeringens resultat och målsättning me
dan Norrtälje-, Rimbo- och östhammarsblocken framhåller att länsplaneringen tydligen utgått från att den norra länsdelen främst skall bli bas för
fritidsverksamheter samt att utvecklingsmöjligheterna inom näringslivet
underskattats.

Uppsala län
Folkmängd
1980
1967
prognos
203 561
Index............................

100,0

2

289 700
142,3

målsättning
275 800
135,5

prognos

0

247 100
121,4

Prognoser. Länet hade år 1967 203 561 invånare. Enligt prognos 2 skulle
befolkningen år 1980 uppgå till ca 289 700 invånare, dvs. öka med ca 42 %.
Befolkningsminskning skulle enligt prognosen inträffa endast i örbyhus/
österbybruksblocket.
Enligt prognos 0 skulle folkmängden i länet uppgå till 247 100 invånare
år 1980. Skillnaden i förhållande till prognos 2 hänför sig i huvudsak till
Uppsala och Kungsängens kommunblock.
Målsättning. Länsstyrelsen/planeringsrådet framhåller att utvecklingsbilden är olika i de södra och norra delarna av länet. Den södra delen
karakteriseras av en kontinuerlig befolkningstillväxt medan utvecklingen
i den norra delen varit mindre gynnsam. Med den näringsstruktur som lä
nets norra del uppvisar och genom avsaknaden av en stark centralort i om
rådet blir denna del av länet särskilt känslig för strukturförändringar i nä
ringslivet. Länsstyrelsen/planeringsrådet vill därför främja utvecklingen
i länets norra del samt framhåller att det är nödvändigt att särskilt satsa
på en ort som kan tjäna som centralort för detta område. Den lämpligaste
orten i sammanhanget synes därvid vara Tierp.
I fråga om Enköpings- och Skutskärsblocken anger målsättningen högre
befolkningstal än prognos 2. Höjningen motiveras med närheten till Stock
holm resp. Gävle.
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Södermanlands län
Folkmängd
1980

1967
prognos
Antal..........................
Index............................

230 486
100,0

2

265 200
115,1

målsättning
276 600
120,0

prognos

0

248 100
107,6

Prognoser. Länet hade år 1967 230 486 invånare. Enligt prognos 2 skul
le folkmängden år 1980 uppgå till ca 265 200 invånare, dvs. öka med ca
15 %. Prognosen ånger en relativt kraftig befolkningsutveckling för Ny
köpings/Oxelösunds samt Eskilstuna kommunblock medan övriga block
skulle få en något svagare befolkningsökning.
Enligt prognos 0 skulle folkmängden komma att uppgå till 248 100 in
vånare år 1980. Prognosen utvisar för samtliga kommunblock lägre vär
den än prognos 2.
Målsättning. Det allmänna motivet för att höja befolkningsramvärdena
utöver prognosens nivå är länets naturtillgångar och gynnsamma läge med
nära anknytning till Storstockholmsområdet. Utvecklingen i det senare om
rådet anses komma att påverka förhållandena i bl. a. Södermanlands län
1 positiv riktning. För vissa block (t. ex. Flen) är motivet för en höjning av
befolkningsramvärdena att man vill stödja utvecklingen där tillväxten
stagnerat.
Målsättningen innefattar en ökning av antalet sysselsatta i basnäring
ar fram till år 1980 med ca 3 400 utöver det antal som anges i prognos
2 och 7 200 utöver prognos 0.
Yttranden. Handelskammaren för Östergötland och Södermanland anför
att målsättningen för länet är för optimistisk. I motsats härtill anser samarbetsnämnden i Nyköpingsblocket att prognos 2 ger för låga värden för
det egna blocket. Samarbetsnämnderna i Nyköpings- och Oxelösundsblocken
accepterar emellertid målsättningen 73 000 invånare för dessa bägge block
tillsammantagna. Katrin.eholmsblocket framhåller att den sydvästra de
len av länet borde kunna räkna på en större del av länets tillväxt medan
Eskilstuna- och Flenblocken samt landstingets förvaltningsutskott accep
terar målsättningen.
Östergötlands län
Folkmängd
1980

1967
prognos
Antal............................
Index............................

372 916
100,0

425 800
114,2

2

målsättning

prognos

457 700
112,6

0
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Prognoser. Länet hade år 1967 372 916 invånare. Enligt prognos 2 skulle
folkmängden i länet år 1980 uppgå till ca 425 800 invånare dvs. öka med ca
14 %. Prognosen ånger befolkningsminskning framför allt i ödeshögs,
Österbymo och Kisa kommunblock men även i Boxholms-, Söderköpingsoch Valdemarsviksblocken. Befolkningsökningar förutses främst i Lin
köpings-, Mjölby- och Åtvidabergsblocken men också i Norrköpings, Mo
tala och Finspångs kommunblock.
Prognos 0 antyder en folkmängd år 1980 av 419 800 invånare. I jämfö
relse med prognos 2 innebär prognos 0 en gynnsammare befolkningsut
veckling i bl. a. Motala och Åtvidabergs kommunblock och mer ogynn
sam befolkningsutveckling i bl. a. Kisa, österbymo och Norrköpings kom
munblock.
Målsättning. I länsstyrelsens/planeringsrådets målsättningsdiskussion
framhålles bl. a. att länets centrala del utgör landets fjärde stadsregion,
att länet har ett fördelaktigt läge från transportekonomisk synpunkt och
att länet har tillförts åtskilliga serviceanläggningar de senaste åren, vilket
uppfattats som en satsning på länet från statsmakternas sida.
Målsättningen för länet innebär att befolkningsramvärdena ligger över
prognos 2 för samtliga kommunblock utom Åtvidaberg. Höjningen av pla
neringsnivån är relativt störst i de kommunblock som i prognos 2 förutses
få en negativ befolkningsutveckling.
Målsättningen innefattar en ökning av antalet sysselsatta i basnäringar
med drygt 9 000 utöver vad prognos 2 anger.
Yttranden. Landstingets förvaltningsutskott finner målsättningen allt
för optimistisk och anser att den bör läggas på samma nivå som prognos 2.
Liknande synpunkter framföres av handelskammaren för Östergötland och
Södermanland. Linköpingsblock et understryker att länets utvecklingsmöj
ligheter är goda men att det på längre sikt måste vara ett hela länets in
tresse att det i första hand satsas på att utveckla den centrala delen av
länet. Målsättningen går enligt samarbetsnämndens mening alltför mycket ut
på att stimulera utvecklingen i länets perifera delar. Liknande synpunkter
framföres av Norrköpingsblocket.

Jönköpings län
Folkmängd
1980
1967
prognos

Index............................

302 581

332 800

100,0

110,0

2

målsättning
344 200
113,8

prognos
364 600
120,5

0
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Prognoser. Länet hade år 1967 302 581 invånare. Enligt prognos 2 skulle
befolkningen år 1980 uppgå till ca 332 800 invånare dvs. öka med ca
10 %. Prognosen anger befolkningsminskning i Aneby och Hyltebruks
kommunblock, medan övriga block, och då främst Värnamo-, Gislaveds-,
Gnosjö- och Jönköpingsblocken, skulle få en gynnsam befolkningsutveck
ling.
Enligt prognos 0 skulle folkmängden uppgå till 364 600 invånare år
1980 eller ca 31 800 fler än enligt prognos 2. I förhållande till prognos
2 innebär prognos 0 en höjning av befolkningstalet i samtliga block så
när som på Anebyblocket.
Målsättning. Länsstyrelsen/planeringsrådet framhåller att den differen
tierade näringsstrukturen ger gynnsamma betingelser för en expansiv ut
veckling i länet. Med hänsyn till värdet av ett alternativ till landets tre
storstadsregioner bör de expansiva regionernas utveckling stödjas.
Målsättningen anger en befolkning av 344 200 invånare, vilket med
drygt 11 000 överstiger prognos 2. Den största höjningen faller härvid på
Jönköpingsblocket. I övrigt fördelar sig höjningen i huvudsak på de fem
största blocken.
Satsningen på Jönköpingsblocket motiveras med blockets fördelaktiga
läge, goda tillgångar på industriområden samt regionens störa folkmängd
vilken utgör underlag för en mångsidig service. Höjningar i övriga block
motiveras med föreliggande förutsättningar och pågående eller planerade
utbyggnader, vilka tyder på en fortsatt expansion.
Målsättningen innebär att antalet arbetstillfällen inom basnäringar skulle
öka med 1 300 utöver det antal som anges i prognos 2.
Yttranden. I yttranden över den preliminära målsättningen yrkade samarbetsnämnderna i Eksjö, Hyltebruks, Vetlanda och Sävsjö kommunblock
att befolkningsramvärdena i slutliga målsättningen skulle höjas för dessa
block med sammanlagt 4 600 invånare. I den slutliga målsättningen höjde
länsstyrelsen/planeringsrådet ramvärdena för de tre förstnämnda med sam
manlagt 1 000 invånare. Övriga kommunblock i länet har accepterat länsstyrelsens/planeringsrådets målsättning.

Kronobergs län
Folkmängd
1980

1967
prognos
Antal............................
Index............................

2

målsättning

161 952

181 800

181 800

100,0

112,2

112,2

prognos
184 800
114,1

0
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Prognoser. Länet hade år 1967 161 952 invånare. Enligt prognos 2 skulle
befolkningen år 1980 uppgå till ca 181 800 invånare, dvs. öka med ca 12 %.
Prognosen anger befolkningsökningar i framför allt Växjöblocket men
även i Markaryd/Strömsnäsbruks samt Ljungby kommunblock. I Åseda/
Lenhovda, Tingsryds och Älmhults kommunblock väntas befolkningsminskningar.
Enligt prognos 0 skulle folkmängden uppgå till ca 184 800 invånare år
1980. I jämförelse med prognos 2 innebär prognos 0 en omfördelning av
länsbefolkningen till förmån för bl. a. Växjö- och Lesseboblocken. För
Ljungby- och Tingsrydsblocken anger prognos 0 en ogynnsammare befolk
ningsutveckling än prognos 2.
Målsättning. Länsstyrelsen/planeringsrådet framhåller att Kronobergs län
undergår en snabbare expansion än något annat län i södra Sverige. Den
hittillsvarande positiva utvecklingen inom stadsnäringarna visar att förut
sättningar finns för en utveckling i enlighet med prognos 2. Länet har
visat sig kunna konkurrera också med storstadsregionerna i fråga om lokaliseringsobjekt och arbetskraft. Tyngdpunkten för expansionen i syd
östra Sverige har förskjutits till Växjöområdet, som genom sitt centrala
läge i denna landsdel blivit den från kommunikations-, transport- och resekostnadssynpunkt fördelaktigaste lokaliseringsorten.
Yttranden. Landstingets förvaltningsutskott anser prognosen vara objek
tiv och neutral. För tillväxtregionerna accepterar utskottet i princip mål
sättningen, men för de svaga kommunblocken kunde målsättningen ha va
rit mera optimistisk.
Samarbetsnämnderna i blocken med prognoserad folkökning accepterar
målsättningen, medan nämnderna i blocken med en enligt prognosen vikan
de folkmängd anser att ramvärdena i målsättningen skall ange oförändrad
eller ökad folkmägd.
Kalmar län
Folkmängd
1980
1967
prognos
239 297
Index.............................

100,0

2

248 500
103,9

målsättning
255 500
106,8

prognos

0

261 300
109,2

Prognoser. Länet hade år 1967 239 297 invånare. Enligt prognos 2 skulle
befolkningen i länet år 1980 uppgå till ca 248 500 invånare, dvs. öka med
ca 3,9 %. Prognosen anger folkmängdsökningar främst i Kalmarblocket
men även i Oskarshamns, Nybro, Västerviks och Mönsterås kommunblock.
Folkminskning väntas på Öland samt i Torsås och Högsby kommunblock.
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Enligt prognos 0 skulle folkmängden i länet uppgå till ca 261 300 invå
nare år 1980, vilket utgör 12 800 fler än enligt prognos 2. Prognos 0 anger
högre befolkningstal än prognos 2 framför allt i Västerviks- och Kalmarblocken men även i Mörbylånga- och Oskarshamnsblocken. För Torsås
och Emmaboda kommunblock innebär prognos 0 en sänkning på sam
manlagt ca 1 000 invånare.
Målsättning. Länet erbjuder lämplig lokalisering för en rad basindust
rier som söker sig till kustorter. Vissa förhållanden anses tyda på att ost
kusten i framtiden får ett förbättrat konkurrensläge jämfört med västkust
en, och i någon mån med Stockholmsområdet.
Målsättningen anger ett befolkningstal för år 1980 av 255 500 invånare.
Den definitiva målsättningen innebär en satsning på fyra tätortsområ
den, nämligen Västervik, Oskarshamn, Kalmar/Nybro och Hultsfred/Vimmerby. Ett stärkande av Kalmarblockets ställning anses positivt inverka på
hela sydöstra Sveriges framtida utvecklingsmöjligheter.
Med hänsyn till riskerna för rubbningar i underlaget för den nödvändi
ga servicestrukturen har befolkningsramvärdena höjts för Borgholms och
Torsås kommunblock. Höjningen för Mörbylångablocket motiveras med att
ölandsbron väntas medföra ökad bosättning på Öland av förvärvsarbetan
de i Kalmar.
Målsättningen innebär att sysselsättningen i basnäringar fram till år 1980
skulle öka med 1 600 personer utöver vad prognos 2 ånger.
Yttranden. Kalmar läns norra landsting samt Hultsfreds/Virserums, Kal
mar, Nybro, Oskarshamns, Vimmerby och Västerviks kommunblock accep
terar i huvudsak en satsning på vissa utvecklingsbara regioner. Kalmar läns
södra landsting samt Emmaboda, Högsby, Mönsterås, Torsås, Borgholms
och Mörbylånga kommunblock accepterar däremot inte denna linje utan
anser att en satsning bör ske på hela länet. Södra landstinget anser bl. a.
att sysselsättning bör beredas hela den ökning av arbetskraften som blir ett
resultat av den naturliga befolkningsökningen. Flera remissinstanser an
ser att en lokaliseringspolitisk satsning skall avse stöd till kommunblock
med den svagaste utvecklingen.
Västerviksblocket anser att befolkningsramvärdet för dess del bort höjas
med 3 500 invånare utöver det värde målsättningen anger.
Gotlands län
Folkmängd
1980
1967
prognos
Antal............................
Index............................

53 999
100,0

50 700
93,8

2

målsättning
56 000
103,7

prognos
47 000
87,1

0
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Prognoser. Länet hade år 1967 53 999 invånare. Enligt prognos 2 skulle
befolkningen i länet år 1980 uppgå till ca 50 700 invånare, dvs. minska
med ca 6 %.
Enligt prognos 0 skulle folkmängden i länet uppgå till 47 000 invånare
år 1980, vilket är ca 3 700 färre än enligt prognos 2.
Målsättning. Inom väsentliga verksamhetsområden måste Gotland ha en
hög grad av självförsörjning, och denna ambitionsnivå förutsätter att länet
får en gynnsam befolkningsutveckling, rikare differentierat näringsliv och
serviceinstitutioner med tidsenlig utformning. Länsstyrelsen/planeringsrådet
fixerar befolkningsramvärdet i målsättningen till 56 000 personer år 1980.
Målsättningen innebär att sysselsättningen i basnäringar skulle öka med
1 200 personer till år 1980 utöver prognos 2 och 2 200 personer utöver prog
nos 0.
Länsstyrelsen/planeringsrådet anser att målsättningen är realistisk under
förutsättning att förslaget om ekonomiskt stöd för att nedbringa kostna
derna för godsbefordran mellan Gotland och fastlandet genomförs och att
Gotland i fråga om statligt lokaliseringsstöd behandlas som om det tillhör
de stödområdet.
Yttranden. Landstingets förvaltningsutskott och samarbetsnåmnden för
Gotlands kommuner biträder den angivna målsättningen.

Blekinge län
Folkmängd
1980
1967
prognos
150 897
Index............................

100,0

164 700
109,2

2

målsättning
168 500
111,6

prognos

0

164 100
108,8

Prognoser. Länet hade år 1967 150 897 invånare. Enligt prognos 2 skulle
befolkningen i länet år 1980 uppgå till ca 164 700 invånare, dvs. öka med
ca 9 %. Prognosen förutser fölkmängdsökningar i samtliga kommunblock,
dock framför allt i Olofströms- och Karlshamnsblocken.
Enligt prognos 0 skulle folkmängden i länet uppgå till ca 164 100 invå
nare år 1980. I förhållande till prognos 2 innebär prognos 0 en moderat om
fördelning till förmån för Karlskronablocket på bekostnad av Olofströms
och Sölvesborgs kommunblock.
Målsättning. Länsstyrelsen/planeringsrådet har vid bedömningen av den
framtida befolkningsutvecklingen antagit att länet får samma relativa för
ändring som övriga riket. Någon inbördes befolkningsförskjutning förutsättes
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inte komma att ske. Befolkningsramvärdet för år 1980 anges i målsättning
en till 168 500 invånare.
Målsättningen innebär att sysselsättningen i basnäringar fram till år 1980
skulle öka med 700 personer utöver prognos 2 och med 1 800 personer ut
över prognos 0.
Yttranden. Landstingets förvaltningsutskott samt Karlskrona, Ronneby
och Karlshamns kommunblock accepterar i huvudsak målsättningen. Söl
vesborgs- och Olofströmsblocken förordar något högre befolkningstal för
de egna blocken.

Kristianstads län
Folkmängd
1980
1967
prognos
Antal............................
Index............................

261 247
100,0

279 100
106,8

2

målsättning
281 300
107,7

prognos

0

275 500
105,4

Prognoser. Länet hade år 1967 261 247 invånare. Enligt prognos 2 skulle
befolkningen i länet år 1980 uppgå till ca 279 100 invånare, dvs. öka med
ca 6,8 %. Prognosen förutser folkmängdsökningar främst i Perstorps, Bro
mölla, Åstorps, Broby och Klippans kommunblock. Folkminskningar väntas
i Tomelilla, Simrishamns, Båstads, örkelljunga och Osby kommunblock.
Enligt prognos 0 skulle folkmängden i länet uppgå till ca 275 500 invå
nare år 1980, vilket understiger prognos 2 med ca 3 600. Prognos 0 inne
bär en omfördelning av befolkningen i länet till förmån för Tomelilla, Bro
mölla, Broby och Kristianstads kommunblock på bekostnad av bl. a. Bå
stads-, Åstorps- och Ängelholmsblocken.
Målsättning. Länsstyrelsens/planeringsrådets målsättning anger en be
folkning på 281 300 invånare i hela länet år 1980, vilket är 2 200 fler än vad
prognos 2 anger.
För de kommunblock i södra och nordvästra länsdelen (Simrishamn, To
melilla, Örkelljunga, Osby och Båstad), som väntas få en fortsatt negativ
befolkningsutveckling, har de prognoserade befolkningstalen höjts i mål
sättningen. I målsättningen för andra block (Broby, Perstorp, Klippan och
Ängelholm) med positiv befolkningsutveckling, har länsstyrelsen/planeringsrådet sänkt befolkningstalen. Motivet är att prognosen bedömts ge
orealistiskt höga värden.
Målsättningen innebär att sysselsättningen inom basnäringar fram till
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år 1980 skulle öka med 500 personer utöver prognos 2 och 1 700 personer
utöver prognos 0.
Yttranden. Den fastställda målsättningen accepteras av landstingets för
valtningsutskott och av flertalet kommunblock. Broby, Bromölla, Tomelilla,
Åstorps och Ängelholms kommunblock anser en höjning av befolkningsramvärden för de egna blocken med sammanlagt 3 300 personer motiverad.

Malmöhus län
Folkmängd
1980
1967
prognos
692 404
100,0

867 300
125,3

2

målsättning
867 300
125,3

prognos

0

848 600
122,6

Prognoser. Länet hade år 1967 692 404 invånare. Enligt prognos 2 skulle
befolkningen i länet år 1980 uppgå till ca 867 300 invånare, dvs. öka med
ca 25 %. Prognosen anger folkmängdsökningar framför allt i Malmö-Lundområdet men även i Hälsingborgs, Trelleborgs, Landskrona, Eslövs, Höga
näs och Bjuvs kommunblock. I flertalet övriga block väntas en tillbaka
gång i befolkningsutvecklingen.
Enligt prognos 0 skulle folkmängden i länet uppgå till ca 848 600 invå
nare år 1980. I förhållande till prognos 2 innebär prognos 0 en omfördel
ning av befolkningen till förmån för Malmö-Lund-området samt Trelle
borgs- och Hälsingborgsblocken på bekostnad framför allt av Höganäs och
Sjöbo kommunblock.
Målsättning. Befolkningsramvärdena i målsättningen överensstämmer
med de värden som prognos 2 anger. Länet har från transportlägessynpunkt
goda utvecklingsförutsättningar. Särskilt gynnsamma är dessa för företag
som exporterar en relativt stor del av sin produktion. Transportläget är
mest gynnsamt i länets västra delar, och dessa kommer vidare att gynnas
av utvecklingen inom servicenäringarna. Malmö/Lund kommer att få sin
ställning stärkt som ekonomiskt centrum för hela södra Sverige och bli
lokaliseringsplats för service som behöver hela detta områdes folkmängd
som befolkningsunderlag.
Enligt länsstyrelsens/planeringsrådets mening bör näringsliv och befolk
ning grupperas kring ett antal regioncentra med ett befolkningsunderlag
av minst 60 000 invånare i regionen. För närvarande har endast Malmö,
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Lund, Hälsingborg och Ystad så stor folkmängd i sina regioner. Lands
krona, Trelleborg och Eslöv torde dock inom överskådlig tid komma upp
till detta underlag. Näringsliv och bosättning bör därför grupperas kring
dessa sju centra.
Inom regionerna bör emellertid eftersträvas även en gruppering av be
byggelsen kring mindre orter. Länsstyrelsen/planeringsrådet har valt 10 000
invånare i orten och dess omland som riktpunkt vid valet av de orter som
näst efter regioncentra bör bli de viktigaste servicecentra. Samtliga kommunblockscentra anses vara lämpliga härför.
Förekomsten av en storstad är en viktig faktor för en gynnsam ut
veckling i hela länet. Målsättningen bygger därför på att Malmö/Lund
skall fungera som kommersiellt och kulturellt centrum för länet såväl som
för övriga Sydsverige. Man måste emellertid beakta risken för att en alltför
kompakt stadsbebyggelse med otillfredsställande samhällsmiljö kan uppkom
ma efter år 1980. Genom en koncentration inom ramen för en öppen regio
nal struktur anser länsstyrelsen/planeringsrådet det möjligt att behålla
befolkningskoncentrationens fördelar men undgå några av den kompakta
storstadens nackdelar.
Beträffande blocken i sydöstra Skåne framhålls att prognosen för dem
förutsätter att näringslivet i regionen byggs ut. Länsstyrelsen/planerings
rådet anser läget i sydöstra Skåne vara så allvarligt att statligt lokalise
ringsstöd bör utgå till industriföretag som etablerar sig eller bygger ut
i området.
Yttranden. Landstingets förvaltningsutskott samt Nordvästra Skånes
kommunalförbund ifrågasätter om inte länsprognosen är för optimistisk.
Hälsingborgs och Landskrona kommunblock anser att folkökningen kom
mer att bli större än vad prognosen visar. I övrigt har ingå erinringar fram
förts mot prognosresultatet.
Förslaget om sju regioncentra har accepterats eller lämnats utan erin
ran av remissinstanserna med undantag av de kommunala organen i sydväst
ra Skåne.
Landstingets förvaltningsutskott varnar för att ställa upp bestämda krav
på befolkningsunderlag för service och regioncentra. Sydvästra Skånes
kommunalförbund, Malmö och Kävlinge kommunblock framhåller att något
behov att avlasta tillväxten i sydvästra Skåne inte har påvisats och att några
olägenheter hittills inte förmärkts. Några remissinstanser, bl. a. Svenska
kommunförbundets länsavdelning och överlantmätaren instämmer i länsstyrelsens/planeringsrådets uppfattning om önskvärdheten av öppna om
råden mellan tätorterna och menar att förutsättningen härför i sydvästra
Skåne är att expansionen i området dämpas. Nordvästra Skånes kommunal
förbund noterar med tillfredsställelse länsplanens uttalande att övriga de
lar av länet och landskapet åtminstone på sikt får större del av expansio
nen.
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Hallands län
Folkmängd
1980
1967
prognos
178 176
Index............................

100,0

216 200
121,3

2

målsättning
221 400
124,3

prognos

0

211 000

118,4

Prognoser. Länet hade år 1967 178 176 invånare. Enligt prognos 2 skulle
befolkningen i länet år 1980 uppgå till ca 216 200 invånare, dvs. öka med
ca 21 %. Prognosen anger folkmängdsökningar främst i Kungsbacka,
Halmstads och Varbergs kommunblock. Laholmsblocket väntas få en näs
tan oförändrad befolkning.
Enligt prognos 0 skulle folkmängden uppgå till ca 211 000 invånare år
1980, vilket är ca 5 200 färre än enligt prognos 2. Jämfört med prognos 2
innebär prognos 0 en minskning av befolkningen i Varbergs och i Kungs
backa konnnunblock och en ökning i Falkenbergsblocket.
Målsättning. Hallands län har ett gynnsamt läge mellan de expanderande
Göteborgs- och öresundsområdena och länets tätorter bör kunna expandera
till följd av näringslivets förskjutning mot västkusten.
I målsättningen anges ett befolkningsramvärde för år 1980 till 221 400 i
kommunblockslänet eller 5 200 flera än i prognosen. Huvudparten av ök
ningen eller 3 900 faller på Halmstadsblocket.
Halmstads-, Falkenbergs- och Varbergsblocken anses kunna bilda en
flerkärnig region med stor samlad attraktionskraft som gör regionen till
ett alternativ till storstadsregionerna vid företagslokaliseringar. Höjningen
av befolkningsramvärdet för Halmstadsblocket motiveras bl. a. med att
prognosen anses innebära en underskattning av servicesektorns utveckling.
Målsättningen för Varbergsblocket beaktar planerad utbyggnad i Värö.
Länsstyrelsen/planeringsrådet har emellertid inte kunnat överblicka och
räkna in eventuell ytterligare lokalisering som kan bli följden av den in
dustriella utbyggnaden, varför den prognos för blocket som också utgör
målsättningen måste betraktas som en minimiprognos.
För Falkenbergsblocket har det prognoserade befolkningsramvärdet höjts
med 1 000 invånare bl. a. med hänvisning till blockets goda förutsätt
ningar att dra till sig nya industriföretag samt till underskattningen av ser
vicesektorns utveckling.
När det gäller Kungsbackablocket fastställs prognos 2 som målsättning.
En snabbare folkökning skulle försvåra den planering som behövs för att
nå en mera balanserad utveckling i fråga om arbetsmöjligheter, bostadsför
sörjning och servicetillgång.
Målsättningen innebär att sysselsättningen i basnäringar fram till år

122

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 13: Inrikesdepartementet

1980 skulle öka med 600 personer utöver prognos 2 och 2 700 personer
utöver prognos 0.
Yttranden. Landstingets förvaltningsutskott anser planeringen bygga på
väl grundade antaganden. Varbergsblocket anser att befolkningsramvärdet
för det egna blocket bör höjas med 4 800 utöver det värde målsättningen
anger.
Göteborgs och Bohus län
Folkmängd
1980

1967
prognos
Antal............................
Index............................

689 250
100,0

823 800
119,5

2

målsättning
824 100
119,6

prognos

0

809 600
117,5

Prognoser. Länet hade år 1967 689 250 invånare. Enligt prognos 2 skulle
befolkningen i länet år 1980 uppgå till 823 800 invånare dvs. öka med ca
20 %. Prognosen förutser en positiv befolkningsutveckling endast för StorGöteborg och Uddevalla kommunblock. Lysekils kommunblock väntas få
oförändrad befolkning, medan övriga block förutses få en negativ befolk
ningsutveckling.
Enligt prognos 0 skulle folkmängden i länet uppgå till ca 809 600 invånare
år 1980, vilket är ca 14 000 färre än enligt prognos 2. Minskningen faller näs
tan helt på Stor-Göteborg. För övriga block innebär prognos 0 en viss om
fördelning till förmån för Uddevalla- och Strömstadsblocken.
Målsättning. Göteborg är överordnat centrum för Västsverige. Det är där
för angeläget att resurser (kommunikationer, bostäder) tilldelas regionen i
tillräcklig omfattning.
Inom länet utanför Göteborgsregionen kännetecknas utvecklingen av
stagnation eller tillbakagång. För att denna utveckling skall kunna vändas
till det bättre krävs en ökad satsning från samhällets sida. Den behövliga
utökningen av den lokaliseringspolitiska aktiviteten bör i första hand kon
centreras till Uddevalla så att en centralort av hög dignitet kan behållas och
utvecklas i denna del av länet. För att bättre samordna resursfördelningen i
detta område bör enligt länsstyrelsen/planeringsrådet ett regionplaneförbund bildas av trestadsområdet (Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg)
samt Munkedals- och Lysekilsblocken. För att norra delen av länet inte skall
lämnas utan en större centralort krävs satsning även på detta områdes natur
liga centralort, Strömstad.
Målsättningen ånger ett befolkningsramvärde för år 1980 av 824 100 in
vånare. ökningen med 300 personer, jämfört med prognos 2, avser Strömstadsblocket.
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Yttranden. Prognos 2 accepteras i stort sett av Stor-Göteborgs samarbetskommitté och Uddevallablocket medan Lysekils, Gravarne, Orusts, Munkedals, Tanumshede och Strömstads kommunblock finner prognosen alltför
ogynnsam.

Älvsborgs län
Folkmängd
1980
1967
prognos

Index............................

385 040

427 800

100,0

111,1

2

målsättning
438 600
113,9

prognos

0

424 800
110,3

Prognoser. Länet hade år 1967 385 040 invånare. Enligt prognos 2 skulle
befolkningen i länet år 1980 uppgå till ca 427 800 invånare dvs. öka med ca
11 %. Prognosen anger folkmängdsökningar i förortsblocken till Göteborg
(Lerum och Surte) samt i Alingsås och Trollhättans kommunblock medan
Dalslandsblocken jämte Svenljungablocket förutses få en vikande befolk
ningsutveckling.
Enligt prognos 0 skulle folkmängden i länet uppgå till 424 800 invånare
år 1980 vilket är något färre än enligt prognos 2. I förhållande till prognos 2
innebär prognos 0 en höjning av befolkningstalet bl. a. i Borås-, Väners
borgs-, Melleruds- och Åmålsblocken, på bekostnad av bl. a. Rinna, Ulrice
hamns, Alingsås, Tranemo och Lilla Edets kommunblock.
Målsättning. Inom Dalsland bör fortsatta lokaliseringspolitiska insatser
i första hand inriktas på en utbyggnad av industrin och viss offentlig service
inom Åmåls stad, som är den största tätorten inom denna del av länet. Även
i övrigt torde fortsatt lokaliseringsstöd vara nödvändigt för att stabilisera
sysselsättnings- och befolkningsutvecklingen i Dalsland. Med hänsyn till det
fortfarande relativt stora antalet sysselsatta inom jord- och skogsbruket i
Bengtsfors, Melleruds och Färgelanda kommunblock torde det dock vara
svårt att undvika en viss nedgång i befolkningstalen.
Textil- och konfektionsindustrins dominans inom den södra länsdelen
innebär speciella svårigheter vid framtidsbedömningar av den totala indu
strisysselsättningen inom denna del av länet. Pa sikt framstar en mera mång
sidig branschsammansättning som nödvändig. För att åstadkomma detta
måste man sannolikt räkna med statliga stödåtgärder för att underlätta ny
etablering av företag inom mera expansiva branscher. Under överskådlig tid
kommer dock utvecklingen inom textil- och konfektionsindustrin att ha stort
inflytande på den totala industrisysselsättningen.
Statligt lokaliseringsstöd kan även i fortsättningen bli aktuellt i samband
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med större företagsnedläggningar eller andra krisartade förhållanden för
att orter med en redan utbyggd samhällsservice skall kunna bestå.
Målsättningen anger ett befolkningsramvärde för länet i dess helhet på
438 600 invånare. I förhållande till prognos 2 innebär målsättningen ökningar
för Surte, Lerums, Svenljunga och Trollhättans kommunblock samt Dalslandsblocken och en minskning för Alingsås, Vårgårda, Lilla Edels och
Kinna kommunblock.
Målsättningen innebär att antalet arbetstillfällen inom basnäringar fram
till år 1980 skulle öka med 3 900 utöver prognos 2 och 4 800 utöver prognos 0.

Skaraborgs län
Folkmängd
1980

1967
Antal..........................
Index............................

258 565

100,0

prognos 2

målsättning

prognos 0

276 200
106,8

276 200
106,8

277 700
107,4

Prognoser. Länet hade år 1967 258 565 invånare. Enligt prognos 2 skulle
befolkningen i länet år 1980 uppgå till ca 276 200 invånare dvs. öka med ca
7 %. Prognosen antyder den kraftigaste befolkningstillväxen i Skövde,
Lidköpings, Falköpings och Skara kommunblock. Grästorps, Nossebro, Karlsborgs och Vara kommunblock förutses få en fortsatt klart ogynnsam utveck
ling medan övriga block väntas behålla nuvarande befolkningsstorlek.
Enligt prognos 0 skulle folkmängden i länet uppgå till ca 277 700 invånare
år 1980 vilket är något fler än enligt prognos 2. I förhållande till prognos 2
innebär prognos 0 en höjning av befolkningstalen för Falköpings, Mariestads
och Habo kommunblock, medan framför allt Skövde, Nossebro och Töreboda
kommunblock skulle få en mindre gynnsam befolkningsutveckling.
Målsättning. Befolkningsramvärdena i målsättningen överensstämmer
med motsvarande värden i prognos 2. Länsstyrelsen/planeringsrådet hän
visar bl. a. till den goda tillgången på arbetskraft för industri, länets strate
giska läge mellan stora avsättningsområden, jordbrukets bestående bety
delse som faktor i länets näringsliv, tillgången till sötvatten för industrin
samt den gynnsamma utvecklingen inom industrin.
Länsstyrelsen/planeringsrådet anför bl. a. att länets resurser bör under
kastas en samordnad ekonomisk-fysisk planering, varvid bl. a. bör utredas
frågan om en central stadsregion vari Skövde ingår.
Yttranden. Målsättningen för totalbefolkningen accepteras inte av Lidköpingsblocket, som anser att länet bör behålla andelen av rikets totalbefolk
ning, vilket för år 1980 skulle innebära en befolkning i länet om 290 000
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invånare. Landstingets förvaltningsutskott betonar vikten av att den nu
varande länsindelningen behålles samt att inom länet skapas »ett eller flera
utvecklingskraftiga centra».
Uppbyggnaden av en central attraktiv stadsregion har föranlett erinringar
och synpunkter av flertalet remissinstanser.

Värmlands län
Folkmängd
1980
1967

286 665
Index............................

100,0

prognos 2

målsättning

prognos 0

285 700
99,7

292 200
101,9

279 600
97,5

Prognoser. Länet hade år 1967 286 665 invånare. Enligt prognos 2 skulle
befolkningen i länet år 1980 uppgå till ca 285 700 invånare. Prognosen ånger
en tillväxt av befolkningen i Karlstads- och Skoghallsblocken, medan invå
narantalet i Kils-, Grums-, Säffle- och Kristinehamnsblocken skulle bli i stort
sett oförändrat.
Enligt prognos 0 skulle folkmängden i länet komma att uppgå till 279 600
invånare är 1980 vilket är ungefär 6 100 färre än enligt prognos 2. I förhål
lande till prognos 2 innebär prognos 0 en höjning av invånarantalet i Kristi
nehamns- och Arvikablocken samt i någon mån i Filipstads kommunblock.
För Karlstad/Skoghall förutser prognos 0 färre invånare än prognos 2.
Målsättning. Länsstyrelsen/planeringsrådet delar in kommunblocken i tre
grupper: (1) block där befolkningsminskningen går så hastigt att den inte
kan accepteras från välfärdssynpunkt, (2) block som är naturliga växtcentra
och slutligen (3) bruksorterna. När det gäller den första gruppen av kom
munblock, till vilken hänföres Ärjängs, Ämotfors, Sunne, Torsby, Sysslebäcks och Kyrkhedens kommunblock, konstateras att en stor del av den
utflyttning som måste ske för att balans skall åstadkommas på arbetsmark
naden kommer att drabba generationer som normalt sett har liten flyttningsbenägenhet. För dessa block har man därför eftersträvat en sådan sysselsätt
ningsutveckling att ingen skall behöva flytta efter 40 ars ålder. Uppjuste
ringen i förhållande till prognos 2 uppgår totalt för dessa block till ca
4 Ö00 personer. Av dessa block har Torsby en bättre utvecklad samhällelig
service än de andra blocken.
Till växtcentra räknas Arvika, Säffle, Filipstads, Karlstads och Kristine
hamns kommunblock. Målsättningen anger inom denna grupp högre be
folkningstal än prognos 2 för Filipstads, Säffle och Arvika kommunblock.
Till bruksorterna hänförs Storfors, Hagfors, Munkfors, Forshaga och
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Grums kommunblock. Samtliga orter domineras av ett enda företag men
för Forshaga och Grums påverkas situationen betydligt av angränsande
större orters arbetsmarknad. Problemet för de isolerade bruksorterna är
framför allt frågan hur man skall kunna öka den kvinnliga sysselsättningen.
Om en sådan ökning inte kan uppnås finns det enligt länsstyrelsen/planeringsrådet berättigad anledning betvivla att varaktig balans kan åstadkom
mas på arbetsmarknaden i dessa orter.
Målsättningen anger ett befolkningsramvärde för år 1980 på 292 200
invånare.
Målsättningen innebär att antalet sysselsatta inom basnäringar fram till
år 1980 skulle öka med ca 1 650 personer utöver prognos 2 och med 2 800
personer utöver prognos 0.
Yttranden. Säffte, Årjängs, Åmotfors, Arvika, Sunne, Torsby, Sysslebäcks
och Kyrkhedens kommunblock har enats om en gemensam granskning av
prognos 2. Granskningen, som genomförts i samarbete med Svenska kom
munförbundet, lämnar alternativa prognoser för såväl sysselsättning som
totalbefolkning. Resultaten ligger i allmänhet på en högre nivå än prognos 2.
Flera samarbetsnämnder anser att prognos 2 inte präglas av godtagbar objek
tivitet och neutralitet.
Målsättningen accepteras av Fitipstads-, Karlstads/Skoghalls-, Kils-,
Grums-, Arvika-, Hagfors- och Munkforsblocken. Övriga block föreslår en
uppjustering av målsättningen med sammanlagt ca 17 000 invånare, varav
en dryg tredjedel faller på Kristinehamnsblocket.

Örebro län
Folkmängd
1980

1967
Antal............................
Index......................

271 334

100,0

prognos 2

målsättning

prognos 0

299 600
110,4

303 500

300 600

111,8

110,8

Prognoser. Länet hade år 1967 271 334 invånare. Enligt prognos 2 skulle
befolkningen i länet år 1980 uppgå till ca 299 600 invånare dvs. öka med ca
10 %. Prognosen anger en klart gynnsam befolkningsutveckling i Örebro,
Karlskoga, Laxå, Hallsbergs och Rumla kommunblock. I övriga block antas
befolkningsutvecklingen gå tillbaka eller stagnera.
Enligt prognos 0 skulle folkmängden i länet uppgå till ca 300 600 invånare
år 1980 vilket är ca 1 000 fler än enligt prognos 2.1 förhållande till prognos 2
innebär prognos 0 en kraftig ökning av befolkningstalet framför allt i Karl
skoga, Lindesberg och Rumla kommunblock samt i någon mån i Hallsbergs-
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och Pålsbodablocken, medan särskilt örebroblocket men även Hällefors och
Degerfors kommunblock skulle få en minskning.
Målsättning. Länsstyrelsen/planeringsrådet önskar med statsmakternas
stöd vidareutveckla Örebro som landsdelscentrum. Lokaliseringen av lämp
liga servicefunktioner till regioncentra såsom Hallsbergs, Karlskoga och
Lindesbergs kommunblock bör också fortsätta. Att stärka Lindesbergsblocket anses särskilt angeläget. Den starka befolkningsminskningen i block
med väl utrustade servicecentra är inte acceptabel. Till sådana block efter
strävas en lokalisering av primär näringsverksamhet, framför allt industri.
Målsättningen anger ett befolkningsramvärde för hela länet på 303 500
invånare. Målsättningen innebär höjningar av befolkningstalen enligt pro
gnos 2 i Lindesbergs, Askersunds, Hällefors, Hallsbergs och Kopparbergs
kommunblock.
Målsättningen innebär att sysselsättningen i basnäringar fram till år 1980
skulle öka med 1 100 personer utöver prognos 2.
Yttranden. Landstingets förvaltningsutskott samt Örebro, Kumla, Asker
sunds, Nora, Lindesbergs och Kopparbergs kommunblock accepterar i huvud
sak länsstyrelsens/planeringsrådets målsättning. Övriga kommunklock an
ser att planeringen bör inriktas på en större folkmängd än som redovisas i
länsstyrelsens prognos och målsättning.

Västmanlands län
Folkmängd
1980
1967

253 159
Index............................

100,0

prognos 2

målsättning

prognos 0

298 800
118,0

301 200
119,0

285 200
112,7

Prognoser. Länet hade år 1967 253 159 invånare. Enligt prognos 2 skulle
befolkningen i länet år 1980 uppgå till ca 298 800 invånare dvs. öka med ca
18 %. Prognosen anger befolkningsökningar för flertalet kommunblock sär
skilt Västerås, Hallstahammar och Köping. Minskning förutses i Skinnskattebergs-, Norbergs-, Sala- och Hebyblocken.
Enligt prognos 0 skulle folkmängden i länet uppgå till ca 285 200 invånare
år 1980 vilket är 13 600 färre än enligt prognos 2. Minskningen faller främst
på Västerås-, Sala-, Heby- och Köpingsblocken medan framför allt Hallstahammars men även Surahammars kommunblock skulle få vissa ökningar
jämfört med prognos 2.
Målsättning. Länet kan uppdelas i två relativt homogena delar av vilka
den ena karaktäriseras av hög andel och snabb tillväxt av industrisyssel
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sättningen och den andra -—- länets nordöstra del — i hög grad präglas av
tillbakagående jord- och skogsbruk. Viss regional omfördelning av befolk
ningen följer av dynamiken i näringslivet. Det finns emellertid anledning
att ingripa när takten i folkminskningen medför alltför snabb avskrivning
av samhällskapital eller hotar att undergräva basen för samhällsservice.
Länsstyrelsen/planeringsrådet betonar vikten av att ett differentierat och
stabiliserat näringsliv skapas i Fagerstaregionen samt att särskilda an
strängningar ägnas utvecklingen i Salaregionen.
Målsättningen ånger ett befolkningsramvärde för år 1980 på 301 200 in
vånare. Målsättningen innebär en höjning för Norbergs kommunblock och
Salaregionen. Vid en jämförelse mellan dessa bedöms förutsättningarna
som gynnsammare för Norbergsblocket. Motivet för höjningen är att mildra
effekterna av den snabba rationaliseringen inom gruvindustrin respektive
minskningen inom jord- och skogsbrukssysselsättningen.
Målsättningen innebär att sysselsättningen i basnäringar fram till år 1980
skulle öka med 1 150 personer utöver prognos 2 och 4 200 personer utöver
prognos 0.
Yttranden. Enligt Västerås stad överensstämmer prognos 2 väl med sta
dens egen prognos. Flera samarbetsnämnder bl. a. i Köpings-, Arboga- och
Hebgblocken hävdar att prognos 2 anger en alltför hög minskningstakt inom
jord- och skogsbruk.
Fagerstablocket ifrågasätter om inte ansträngningarna att förbättra ut
vecklingen i regionen skulle få ett bättre resultat om stöd för näringslivet
kunde utgå även till andra kommunblock än Norberg. Norbergs- och Salablocken anser att folkmängden bör ligga på en högre nivå år 1980 än vad
målsättningen ånger. Flera kommunblock framhåller att en utveckling en
ligt målsättningen förutsätter bättre vägförbindelser med Stockholm samt
en fördjupad mälarled.
Kopparbergs län
Folkmängd
1980
1967

281 100

100,0

prognos 2

målsättning1

prognos 0

268 900
95,6

286 000
101,7

263 700
93,8

Prognoser. Länet hade år 1967 281 100 invånare. Enligt prognos 2 skulle
befolkningen i länet år 1980 uppgå till ca 268 900 invånare dvs. minska med
ca 4 %. Prognosen förutser folkökning endast i Falu- och Borlängeblocken.
För Mora och Avesta kommunblock väntas befolkningsutvecklingen stag
nera medan minskande befolkning förutses i övriga block. Särskilt stark
minskningstakt väntas i de nordliga delarna av länet.
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Enligt prognos 0 skulle folkmängden i länet uppgå till ca 263 700 invånare
år 1980 vilket är ungefär 5 200 färre än enligt prognos 2. I förhållande till
prognos 2 innebär prognos 0 en gynnsammare befolkningsutveckling i fram
för allt Falu-, Hedemora- och Ludvikablocken men en mindre gynnsam ut
veckling i Borlänge och Rättviks kommunblock samt de fyra nordligaste
blocken.
Målsättning. Utvecklingen präglas av konkurrens inte mellan tätorter
och glesbygd utan mellan olika tätorter och tätortsregioner. I denna kon
kurrens förefaller det som om ökad agglomerationsgrad ger stora fördelar,
ett förhållande som måste beaktas vid fördelning av samhällets investeringar
och vid inriktningen av den lokaliseringspolitiska stimulansen i länet. Det
innebär stor risk för produktionsutvecklingen och levnadsstandarden att slå
vakt om ett alltför stort antal små tätorter. Det är emellertid inte styrkt att
en spridning av expansionen i riket till ett antal tätortsregioner med t. ex.
100 000 invånare inte skulle vara ekonomiskt gynnsammare än t. ex. Stor
stockholms expansion. Det är därför rimligt att tillvarata de möjligheter till
vidareutveckling som finns i Falu—Borlängeregionen.
I block med vikande näringsliv bör det vara en allmän målsättning att
begränsa eller i bästa fall avhjälpa konsekvenserna av näringslivsutvecklingen.
Målsättningen anger ett befolkningsramvärde på 286 000 invånare eller
17 100 fler än enligt prognos 2. Av höjningen faller ca 7 000 på Falun—Bor
länge, resten är tämligen jämnt fördelad på övriga block.
Målsättningen innebär att sysselsättningen i basnäringar fram till år 1980
skulle öka med 4 020 personer utöver prognos 2 och 6 000 personer utöver
prognos 0. En ungefärlig uppskattning av de investeringar som målsätt
ningen innefattar anger en kostnad på inemot 1 miljard kr. En betydande
del av dessa investeringar måste enligt länsstyrelsen/planeringsrådet komma
till stånd under statlig medverkan.
Yttranden. Ett stort antal remissinstanser finner prognoserna pessimis
tiska i synnerhet beträffande jord- och skogsbruk. Några kommunblock
jämte länsavdelningen av Svenska kommunförbundet ifrågasätter om pro
gnos 2 är neutral och objektiv och framhåller att den gynnar vissa av de
större blocken på bekostnad av vissa av de mindre.
Gävleborgs län
Folkmängd
1980
1967

294 977

prognos 2

['målsättning

prognos 0

309 800

313 900

296 000
100,3

106,4
105,0
100,0
5 — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 13
Index.............................
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Prognoser. Länet hade år 1967 294 977 invånare. Enligt prognos 2 skulle
befolkningen i länet år 1980 uppgå till ca 309 800 invånare dvs. öka med ca
5 %. Prognosen tyder på en positiv befolkningsutveckling i Gävle, Sand
vikens och Hudiksvalls kommunblock. Hofors-, Söderhamns- och Bollnäs
blocken väntas få en i det närmaste oförändrad befolkning medan övriga
block i länet förutses få en negativ utveckling.
Enligt prognos 0 skulle folkmängden uppgå till ca 296 000 invånare år
1980 vilket är ungefär 14 000 färre än enligt prognos 2. I förhållande till
prognos 2 innebär prognos 0 en omfördelning av befolkningen till förmån
för Sandvikens och Hofors kommunblock och på bekostnad av framför allt
Gävle- och Bollnäsblocken.
Målsättning. Omflyttningar inom länet kan inte undvikas. I detta sam
manhang bör ansträngningarna inriktas på att främja en gynnsam utveck
ling av länets A-regioner och i synnerhet centralorterna i dessa. I block med
ogynnsam befolkningsutveckling är det emellertid angeläget att bevara un
derlaget för tillfredsställande service.
Målsättningen anger ett befolkningsramvärde för år 1980 på 313 900 invå
nare. Höjningar jämfört med prognos 2 har genomförts för fyra block, näm
ligen Bollnäs, Edsbyn, Ljusdal och Bergsjö. Motivet är att tillförsäkra dessa
block underlag för tillfredsställande eller redan befintlig service, bl. a. på
skolväsendets område. Ljusdalsblockets strategiskt viktiga roll i nordvästra
länsdelen gör att blockets folkmängd på sikt inte bör få understiga 25 000
invånare. För att uppfylla detta krav torde statliga stödåtgärder bli nöd
vändiga. Redan en utveckling enligt prognos 2 förutsätter sådana åtgärder.
Gävle kommunblock utgör ett viktigt ekonomiskt och kulturellt centrum
för länet och angränsande områden. Länsstyrelsen/planeringsrådet är be
rett att stödja den spontana tillväxt som prognos 2 ånger.
Målsättningen innebär att sysselsättningen i basnäringar fram till år 1980
skulle öka med 900 personer utöver prognos 2 och 3 300 personer utöver
prognos 0.
Västernorrlands län
Folkmängd
1980
1967

277 583

100,0

fprognos 2

målsättning

prognos 0

274 700
99,0

286 000
103,0

256 500
92,4

Prognoser Länet hade år 1967 277 583 invånare. Enligt prognos 2 skulle
befolkningen i länet år 1980 uppgå till ca 274 700 invånare dvs. minska med
ca 1 %. Prognosen anger en kraftig expansion i Sundsvallsblocket, medan
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örnsköldsviks, Tiinrå och Härnösands kommunblock förutses få oförändrad
befolkningsstorlek. I övriga block, särskilt Ramsele- och Ångeblocken, vän
tas en rätt ogynnsam befolkningsutveckling.
Enligt prognos 0 skulle folkmängden uppgå till ca 256 500 invånare år
1980 vilket är ca 18 000 färre än enligt prognos 2. I förhållande till prognos
2 innebär prognos 0 en ökning av befolkningsramvärdet för Kramforsblocket
och en minskning för övriga block, särskilt Sundsvall, Timrå, Örnsköldsvik,
Ramsele och Sollefteå.
Målsättning. Länsstyrelsen/planeringsrådet vill i första hand möjliggöra
fortsatt expansion i Sundsvalls och örnsköldsviks kommunblock samt ge
Härnösand-Kramforsregionen en bas för framtida expansion och i andra
hand motverka folkminskningen i nordvästra Ångermanland och västra
Medelpad.
Målsättningen anger ett befolkningsramvärde för år 1980 på 286 000
invånare eller 11 300 fler än enligt prognos 2. Höjningen av befolknings
talen är relativt sett störst i de mest tillbakagående blocken Kramfors, Sol
lefteå, Ånge och Ramsele.
Höjningarna för Ånge- och Ramseleblocken motiveras med att central
orterna bör kunna tjäna som bostadsorter och servicecentra för sysselsatta
inom skogsbruket, samt att tillräckligt underlag måste skapas för gymnasia
la skolor resp. grundskolans högstadium. Målsättningen för Sundsvallsområdet (inkl. Timrå- och Matforsblocken) är att området skall kunna ut
vecklas till ett storcentrum inte bara för mellersta Norrland utan i viss mån
även för hela Norrland. Med målsättningen för Härnösand vill länsstyrel
sen/planeringsrådet mildra effekten av den ogynnsamma befolkningsut
vecklingen i Ådalen och samtidigt skapa underlag för kvalificerad service
i fråga om sjukvård m. m. I Kramforsblocket kvarstår ett behov av nya
arbetstillfällen inom verkstadsindustrin. För att behövligt underlag för
samhällsservice skall finnas bör folkmängden i blocket år 1980 uppgå till
ca 30 000 invånare. När det gäller Sollefteåblocket motiveras höjningen av
blockets betydelse för den framtida skogsindustrin i nordvästra Ångerman
land och av önskemålet att bevara underlaget för nu befintlig service. I fråga
om örnsköldsviksblocket har målsättningen förestavats av önskan att be
vara underlaget för gymnasium och lasarett.
Länsstyrelsen/planeringsrådet anför slutligen att målsättningen för sva
ga block inte har högre angelägenhetsgrad än målsättningen för de starka
blocken. Bidragsprocenten i samband med statligt lokaliseringsstöd bör
dock differentieras till förmån för svagare kommunblock.
Målsättningen innebär att antalet sysselsatta i basnäringar fram till år
1980 skulle öka med 2 700 personer utöver prognos 2 och 7 100 personer
utöver prognos 0.
Yttranden. Sundsvallsblocket framhåller vikten av att målet för länet
som helhet kan uppnås. Om målsättningen inte kan uppfyllas i något block
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är det angeläget att de mera expansiva blocken bereds tillfälle att öka ytter
ligare för att den totala målsättningen skall kunna uppnås.
Kramfors kommunblock förordar en målsättning som ligger ca 4 000 in
vånare högre än vad planeringsrådet förordat för år 1980 medan Sollefteåblocket vill justera upp målsättningen så att nuvarande folkmängd kan
behållas.
Ett stort antal samarbetsnämnder bl. a. i Ange, Kramfors, Sollefteå, Ram
sele och Timrå kommunblock anser av olika skäl att prognoserna är alltför
pessimistiska.
Jämtlands län
Folkmängd
1980
1967

129 275

100,0

prognos 2

målsättning

prognos 0

112 450
87,0

139 000
107,5

95 300
73,7

Prognoser. Länet hade år 1907 129 275 invånare. Enligt prognos 2 skulle
befolkningen i länet år 1980 uppgå till ca 112 450 invånare dvs. minska med
13 %. Prognosen förutser ökning av folkmängden i östersundsblocket
(inkl. Lits kommun). Övriga block i länet antas emellertid få en kraftig
folkminskning, 20 % eller mer. Särskilt ogynnsam utveckling förutses i
Svenstaviks-, Järpen- och Svegblocken.
Enligt prognos 0 skulle folkmängden uppgå till ca 95 300 invånare år
1980 vilket är ungefär 17 100 färre än enligt prognos 2.
Målsättning. Utgångspunkter i länsstyrelsens/planeringsrådets målfor
mulering har varit att
1) näringslivet i länet bör göras mer differentierat,
2) avfolkningstakten inte får bli så hög att omställningssvårigheter uppstår,
3) sysselsättning inom länet bör beredas åt länets arbetskraftstillgångar,
4) länets olika delar på ett tillfredsställande sätt bör kunna försörjas med
service.
Eftersom möjligheterna att erbjuda viss service är beroende av kon
sumentunderlaget betraktas målsättningen för serviceförsörjningen som
utgångspunkt och utslagsgivande faktor vid bestämning av ramvärden för
länet som helhet såväl som för enskilda block. Östersund är den enda ort
i länet där verkligt kvalificerad service kan erhållas. Om inte länets befolk
ning skall tvingas söka denna service på mycket stort avstånd från länet,
måste befolkningsunderlaget i såväl länet som östersundsblocket vara så
dant att nuvarande service kan upprätthållas. Länsstyrelsen/planeringsrådet anser därför att länets folkmängd inte får minska ytterligare.
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Målsättningen anger ett befolkningsramvärde för år 1980 på 139 000
invånare, vilket är 26 500 fler än enligt prognos 2. Av denna höjning faller
ca 15 000 på östersundsblocket (inkl. Lit) medan ca 5 700 faller på Svegs
och Strömsunds kommunblock tillhopa.
På grund av de stora avstånden i länet är det nödvändigt att utöver
Östersund ha orter som kan erbjuda service mellan kommunblocks- och
länsnivå. Orter som kan komma i fråga är Strömsund och Sveg. Som
lämpligt tröskelvärde på det minsta befolkningsunderlaget för sådan ser
vice har angivits underlaget för gymnasium. Man finner att Strömsunds
kommunblock med större sannolikhet än Svegblocket kan uppnå erforder
lig folkmängd år 1980.
Järpens och Svegs kommunblock kommer enligt prognos 2 inte att ha un
derlag för tillfredsställande kommersiell och samhällsservice. Detta har ut
gjort motiv för att i målsättningen ange högre befolkningstal för dessa block
än prognos 2 utvisar.
För den händelse länet skulle tillföras resurser i form av nya arbets
tillfällen utöver dem som följer av den spontana utvecklingen har länsstyrelsen/planeringsrådet gjort ett försök att rangordna tänkbara lokali
seringsorter. Därvid har sammanvägts sådana faktorer som avståndet till
alternativa serviceorter, det nedlagda realkapitalets värde i resp. ort, ortens
spontana utvecklingsmöjligheter m. m. Resultatet har blivit fyra priori
teringsgrupper: I) Östersund, II) Strömsund, III) Sveg, Järpen och Bräcke samt IV) Hammarstrand och Svenstavik.
Målsättningen innebär att sysselsättningen i basnäringar tram till år 1980
skulle öka med 4 800 personer utöver prognos 2 och 12 300 personer utöver
prognos 0. Av nämnda 4 800 arbetstillfällen skulle 1 800 krävas inom om
råden där resultatet av den hittills bedrivna lokaliseringspolitiken tyder på
att målsättningen inte kan uppnås med nuvarande medel medan c:a 3 000
krävs inom områden (främst östersundsblocket) där nuvarande medel
kan väntas få vissa om än otillräckliga resultat med hänsyn till uppställda
mål.
Länsstyrelsen/planeringsrådet har efter redovisningen av länsplanering
1967 gjort vissa uttalanden om åtgärder för att främja en gynnsammare
utveckling i länet. Innehållet är i korthet följande.
Den sysselsättningstillväxt som erfordras om målsättningen skall kunna
nås måste till övervägande del ske genom utveckling av industrisektorn.
Även andra delar av näringslivet berörs emellertid. Länsstyrelsen/plane
ringsrådet föreslår bl. a.
1) särskilda produktionsstimulerande åtgärder inom jordbruket i vissa
delar av länet,
2) intensifierat statligt stöd till skogsbruket inom råvaruområdena för
den i länet utbyggda skogsindustrin,
3) intensifiering av malmprospekteringen,
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4) differentiering av lokaliseringsstödets storlek och villkor inom stöd
området så att nyetablering och omflyttning av företag stimuleras,
5) ökade statliga bidrag för gemensamhetsanläggningar inom turistnä
ringen i länet,
6) ytterligare lokalisering till länet av idrottsanläggningar och riksanläggningar för hälso- och sjukvård,
7) förnyat övervägande av Östersunds lämplighet som universitetsfilial.
Yttranden. Östersunds kommunblock anser att prognos 2 är realistisk,
medan ett antal andra kommunblock hävdar att bedömningen av jord
brukets utveckling är alltför pessimistisk. Svenstaviksblocket anser att tu
rismens betydelse underskattats.
Målsättningen accepteras av landstingets förvaltningsutskott samt Ös
tersunds och Krokoms kommunblock. Strömsundsblocket anser att en
något annorlunda relation bör gälla i resursfördelningen mellan blocken.
Även Järpens kommunblock ställer sig kritiskt på denna senare punkt. Prio
riteringen av de olika orterna godtas inte av Hammarstrands, Svegs, Bräcke
och Svenstaviks kommunblock.
Västerbottens län
Folkmängd
1980
1967
Antal............................
Index............................

235 230

100,0

prognos 2

målsättning

prognos 0

249 100
105,9

250 700
106,6

223 500
95,0

Prognoser. Länet hade år 1967 235 230 invånare. Enligt prognos 2 skulle
befolkningen år 1980 uppgå till ca 249 100 invånare dvs. öka med ca
6 %. Prognosen visar på folkökning i de två största blocken Umeå och
Skellefteå och därtill synnerligen kraftigt i det förstnämnda blocket. I öv
riga block emotses en mycket ogynnsam befolkningsutveckling.
Enligt prognos 0 skulle folkmängden i länet uppgå till ca 223 500 in
vånare år 1980 vilket är ungefär 25 500 färre än enligt prognos 2. Skill
naden faller nästan helt på Umeå och Skellefteå kommunblock. För övriga
block avviker prognos 0 inte radikalt från prognos 2.
Målsättning. En viss folkmängdsminskning i inlandet är oundviklig. Med
hänsyn till risken för kapitalförstöring bör dock en snabbare befolkningsminskning än 2 % i ett kommunblock inte accepteras.
Lyckseles karaktär av centralort för hela inlandet gör utvecklingen där
av strategisk betydelse. Om möjligt bör blockets folkmängd behållas oför
ändrad.
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Målsättningen ånger ett befolkningsramvärde för år 1980 av 250 700 in
vånare, vilket innebär en höjning med 1 600 invånare jämfört med prognos
2. Höjningar i framför allt Lyckseleblocket och andra inlandsblock har
kompenserats med sänkningar av ramvärdena för Umeå och Skellefteå
kommunblock. Denna sänkning är att betrakta som en korrigering av pro
gnos 2 vilken inte beaktade pendlingen mellan blocken och därför överskat
tade befolkningsutvecklingen i nämnda block.
För att förverkliga målsättningen föreslår länsstyrelsen/planeringsrådet
följande åtgärder:
1) Lokaliseringsstödet bör göras mer generöst i inlandet än i kustom
rådena och turistnäringen i inlandet bör jämställas med industri. Vidare
bör någon form av bidrag utgå till företag som investerar i bättre orga
nisation.
2) Förutom stöd till det enskilda näringslivet bör lokalisering av olika
former av statlig verksamhet ske till inlandet.
3) Samhällsplaneringen bör förbättras, bl. a. i syfte att dokumentera
samhällets beslutsamhet att på lång sikt bevara och satsa på inlandets cen
tralorter, främst Lvcksele, Vilhelmina och Storuman. Inlandsorternas för
bindelser bör förbättras.
4) Stöd bör ges åt inlandets skogsbruk för att på lång sikt trygga skogs
produktionen.
5) Malmletningen i inlandet bör intensifieras. Ett positivt beslut om
gruvbrytning vid Stekenjokk bör fattas snarast.
6) Vindelälven bör byggas ut. Blir så inte fallet bör kompenserande
utbyggnad av vägar och turistföretag ske.
7) Stöd bör ges åt äldre jordbrukare så att de kan fortsätta verksamhe
ten under sin återstående yrkesverksamma tid.
Länsstyrelsen/planeringsrådet framhåller att socialpolitiska åtgärder
måste tillgripas om de uppställda befolkningsramvärdena inte kan uppnås.
Målsättningen innebär att sysselsättningen inom basnäringar fram till
år 1980 skulle öka med 370 personer utöver prognos 2 och med 6 300 per
soner utöver prognos 0. Den tämligen låga siffran 370 förklaras av att om
fördelningar mellan Umeå-Skellefteåregionerna och Lyckseleregionen förutsättes ske. I den senare regionen uppgår behovet av ytterligare arbetstill
fällen till ca 2 400.
I fråga om Vindelälvens utbyggnad har tre av planerings rådets ledamöter
avgivit särskilda yttranden. En reservant i rådet anser att en befolkningsminskning med 2 % per år inte bör accepteras.
Yttranden. Flora samarbetsnämnder finner det märkligt att folkräkningsdata från år 1965 inte beaktats i prognos 2. Lycksele, Åsele, Vindelns
och Storumans kommunblock har låtit utföra alternativa prognoser vilka
antyder en annan utveckling än prognos 2.
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Landstingets förvaltningsutskott jämte ett antal kommunblock ifrågasät
ter starkt om en befolkningsminskning med 2 % per år kan accepteras,
eftersom flyttarna framför allt består av unga människor. Länsavdelningen
av Svenska kommunförbundet finner att om en procentgräns skall användas
bör den sättas till 1,55 %. Länsarbetsnämnden understryker behovet att
satsa på Lyckseleblocket men anser att ytterligare några orter har betydelse
för utvecklingen i området. Umeå- och Skellefteåblocken tillstyrker målsätt
ningen i stort, medan övriga kommunblock har större eller mindre invänd
ningar att göra. Preciserade krav på ändring av ramvärdena för år 1980
ställs av Vännäs (12 000 inv. år 1980), Lycksele (16 600 inv. år 1980),
Storuman (8 500 inv. år 1980) och Robertsfors (7 500—8 000 inv. år 1980).
Några kommunblock anser att en planering som anger att de lokaliseringspolitiska insatserna skall koncentreras till vissa orter är skadlig.

Norrbottens län
Folkmängd
1980
1967

260 918

100,0

prognos 2

målsättning

prognos 0

193 500
74,2

258 500
99,1

208 500
79,9

Prognoser. Länet hade år 1967 260 918 invånare. Enligt prognos 2 skulle
befolkningen i länet år 1980 uppgå till ca 193 500 invånare dvs. minska
med ca 26 %. Prognosen förutser en ogynnsam befolkningsutveckling för
samtliga block. I vissa fall är den förutsedda utvecklingen synnerligen
negativ, sålunda skulle t. ex. Paj ala- och Överkalixblocken få en folkmängdsminskning på omkring 70 % under tiden 1960—1980.
Enligt prognos 0 skulle folkmängden i länet uppgå till ca 208 500 in
vånare år 1980 vilket är ungefär 15 000 fler än enligt prognos 2. I för
hållande till prognos 2 innebär prognos 0 en höjning av befolkningstalet i
Luleå-, Piteå-, Älvsbyn- och Bodenblocken med sammanlagt 15 700 samt i
Kiruna kommunblock med ca 1 700. För övriga block ligger prognos 0 under
prognos 2.
Målsättning. Målsättningen anger ett befolkningstamvärde av 258 500 in
vånare vilket innebär att det enligt prognos 2 förutsedda befolkningstalet
höjs med 45 000. Länsstyrelsen/planeringsrådet vill genom att satsa på
Luleå, Piteå, Boden, Älvsbyn och Kalix utveckla dessa block till en tätortsregion av sådan storlek och struktur att den får samma spontana tillväxtkraft som observerats för Sundsvallsområdet och Gävle-Sandviken.
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För Kiruna, Gällivare och Arvidsjaurs kommunblock motiveras befolkningsramvärdena (som är uppjusteringar av prognos 2) av att en utveck
ling enligt prognosen skulle innebära risker för att man i framtiden inte
kan ta till vara skogs- och malmtillgångarna i inlandet.
Höjningen för övriga block motiveras med att befolkningsunderlaget
enligt prognos 2 blir otillräckligt i fråga om både kommersiell och institu
tionell service. Detta argument gäller särskilt för övertorneå som omnämns
som enda tänkbara centralort på mellannivå för mellersta Tornedalen.
Underlaget för grundskolans högstadium är i fara om utvecklingen skulle
tillåtas följa prognosen. Detta är även motiv för målsättningen för Paj ala
och Jokkmokks kommunblock.
Länsstyrelsen/planeringsrådet föreslår följande åtgärder för att förverk
liga målsättningen:
a) När det gäller gruvbrytning föreslås (1) att prospekteringskapaciteten
ökas (utökning av SGU) samt (2) att möjligheterna till snabb teknisk och
ekonomisk undersökning av olika fynds brytningsförutsättningar förbättras.
bj I fråga om industrin föreslås (1) att samhället griper in och i inlan
det skapar sysselsättning i första hand i Gällivare och Arvidsjaur, (2) att
den medvetna lokaliseringspolitik fortsätter som genom frisläppandet av
investeringsfondmedel ledde till att åren 1964—1966 fyra industriföretag
nyetablerades i kustlandet (8—10 sådana företagsetableringar fram till
1980 skulle leda till ett realiserande av den målsättning som ställts upp för
detta område), (3) att det till Norrbotten nylokaliserade näringslivets krav
på samhällsservice beaktas så att inte förutsättningarna för utvecklingen
försämras genom isolerade beslut inom en viss samhällssektor samt (4) att
företagareföreningens kapacitet byggs ut.
c) Beträffande de areella näringarna lämnas en rad generella förslag
bl. a. om socialt betingat investeringsstöd till äldre jordbrukare, stöd och
lån för bär- och grönsaksodlingar samt intensifierade skogsvårds- och återväxtåtgärder för att förbättra utgångsläget för framtida avverkningar.
d) (1) Utbyggnaden av turistnäringen bör koncentreras till trakterna
av den blivande Graddisvägen (Arjeplog), till Gällivare-Jokkmokksområdet
och Torne träsk och (2) lokaliseringsstödets tillämpning när det gäller
turistverksamhet bör omprövas (bl. a. föreslås att bidrag skall utgå).
e) I fråga om den icke befolkningsbestämda servicen föreslås (1) att
Norrbotten i framtiden prövas som lokaliseringsområde för sådan service
verksamhet som är avsedd att betjäna regioner större än länet, (2) att en
eventuell utbyggnad av mera kvalificerad omskolningsverksamhet för övre
Norrland förläggs till länet samt (3) att frågan om högre teknisk utbild
ning i Luleå omprövas.
f) En »aktiv och omfattande arbetsmarknadspolitik» måste säkerställas.
Målsättningen innebär att sysselsättningen i basnäringar fram till år
1980 skulle öka med 16 700 personer utöver prognos 2 och 11 870 arbets5* —Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 13
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tillfällen utöver prognos 0. Av de nämnda 16 700 arbetstillfällena behövs
ca 10 700 i områden där utvecklingstendenserna och resultatet av den hit
tillsvarande lokaliseringspolitiken är sådana att en rimlig del av målsätt
ningen bör kunna realiseras med hjälp av nuvarande medel.
Yttranden. Remissinstanserna har i allmänhet accepterat länsstyrelsens
prognoser som en lämplig utgångspunkt för planeringsdiskussionen men
understrukit att de inte får utgöra målsättning för planeringen.
Luleå, Piteå, Älvsbyns och Bodens kommunblock accepterar den lokaliseringspolitiska satsning som länsstyrelsen/planeringsrådet vill göra. Piteåoch Luleå-blocken anser dock att befolkningsramvärdena för dessa block
är för låga. Kalix- och Arvidsjaur sblocken accepterar målsättningen medan
övriga kommunblock föreslår en uppjustering av länsstyrelsens/planeringsrådets målsättning.
Arvidsjaurs kommunblock anser att samplanering hör ske inte med
Jokkmokksblocket utan med angränsande kommunblock i Västerbottens
län. Arjeplogsblocket framhåller vikten av att Vindelälven byggs ut. Flera
av kommunblocken i Tornedalen anser att länsstyrelsen/planeringsrådet
inte tagit hänsyn till de möjligheter som området erbjuder i egenskap av
gränsbygd.
Departementschefen
Till regionalpolitiken kan hänföras olika strävanden, som har till syfte
att förena ett effektivare resursutnyttjande och ökad ekonomisk tillväxt
med förbättrad jämvikt i den näringsgeografiska utvecklingen och däri
genom skapa ökad jämlikhet i ekonomiskt och socialt avseende mellan
de människor som bor i olika regioner. De insatser som brukat samman
fattas i begreppet lokaliseringspolitik är ett av de mera påtagliga uttrycken
för sådana strävanden.
Uppenbarligen kan emellertid de regionalpolitiska insatserna inte be
gränsas till stimulansåtgärder i syfte att öka den ekonomiska tillväxten i
utvecklingsbara regioner där den spontana utvecklingen är för svag. Om
man skall nå vad som enligt min uppfattning måste vara ett av regional
politikens huvudsyften, nämligen att öka graden av jämlikhet i samhället,
måste den också innefatta åtgärder för att trygga acceptabla levnadsförhål
landen i orter och regioner, där en långsiktig bedömning ger vid handen
att en vikande utveckling i och för sig är ofrånkomlig. Det kan också fin
nas skäl för samhället — inte minst av stabiliseringspolitiska hänsyn —
att medverka till en mera dämpad och balanserad utveckling i de starkast
expanderande regionerna.
När 1964 års riksdag fattade beslut om en aktiv samhällelig lokaliserings
politik och utstakade riktlinjer för denna politik fastslogs att en aktivare
samhällsplanering skulle utgöra ett viktigt medel i den nya verksamheten.
Bakgrunden härtill var självfallet insikten om att samhället genom sina pla
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nerande och resursfördclande beslut medverkar till att inom olika regioner
forma de lokala betingelserna för den ekonomiska tillväxten och att dessa
beslut därigenom påverkar näringslivets val av lokaliseringsorter. Det rå
der knappast något tvivel om att valet av lokaliseringsort för en stor del
av de nutida företagen inom industri, handel och service i ökande utsträck
ning styrs av den tillväxtmiljö som skilda orter erbjuder på grund av
näringslivets och arbetsmarknadens grad av differentiering, tillgången på
institutioner för utbildning, forskning och utveckling samt försörjningen
med kommunikationer, bostäder och med social, kulturell och kommersiell
service. Mycket tyder på att faktorer av denna art blir mer och mer domi
nerande vid näringslivets val av lokaliseringsorter medan avstånden till
t. ex. råvarukällor synes få relativt minskad betydelse.
På grund av dessa förhållanden är det utomordentligt angeläget att sam
hälleliga beslut, som bestämmer lokaliseringen av viktiga offentliga insti
tutioner t. ex. för utbildning, forskning och service eller som avgör möjlig
heterna att i skilda orter och regioner bygga bostäder, skolor, vägar, sjukhus
och olika serviceanordningar, blir inbördes samordnade så att deras effekt
på den regionala utvecklingen står i samklang med samhällets regional
politiska strävanden. Syftet med länsplanering 1967, som innebar ett första
försök till en aktivare samhällsplanering med regionalpolitisk inriktning,
var att skapa en fastare grundval för sådana samhälleliga beslut om resurs
fördelning. Avsikten var att planeringen skulle leda fram till regionalpoli
tiska målsättningar i länen och att dessa målsättningar skulle utgöra ett
gemensamt underlag för överväganden och beslut av regionalpolitisk inne
börd inom länen.
Länsplanering 1967 har nu slutförts och en sammanfattande bedömning
av resultaten kan göras. Enligt min mening står det klart att försöksverk
samheten har varit framgångsrik i så måtto att det har visat sig möjligt
att på länsregional grund med en betydande grad av enighet inom planeringsråden och med god resonans bland kommunerna genomföra en utvecklingsplanering på en så realistisk nivå och med så klart uttalade priorite
ringar att den är ägnad att tjäna som vägledning för sådana resursfördelande beslut som jag förut talat om. Jag har styrkts i denna uppfattning vid
överläggningar som ägt rum inom den till inrikesdepartementet knutna lokaliseringsberedningen, vari ingår representanter för ämbetsverk, fackliga
sammanslutningar samt organisationer inom handel och industri.
Det ligger i sakens natur att en försöksverksamhet inte är utan brister.
Även länsplanering 1967 är utan tvivel behäftad med sådana. Bristerna är
emellertid enligt min uppfattning inte av så allvarlig art att de i nämnvärd
grad minskar länsplaneringens värde för de ändamål den är avsedd att
tjäna. Den fortsatta planeringsverksamheten bör därför utvecklas med
utnyttjande av de erfarenheter som försöksverksamheten gett. Ett arbete
med att vidareutveckla metoderna för planeringen pågår sedan någon tid
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inom Kungl. Maj :ts kansli.
De regionalpolitiska målsättningar som länsplanering 1967 har mynnat
ut i kan givetvis inte få några bindande verkningar. Detta har heller inte
varit syftet. I vissa avseenden finns det också skäl att anlägga ett delvis an
nat synsätt än det som avspeglas i de länsvis gjorda bedömningarna. Jag
återkommer strax till detta. På det hela taget anser jag emellertid att länsstyrelsernas/planeringsrådens målsättningar är väl ägnade att tillgodose sitt
syfte, nämligen att bilda ett allmänt vägledande, gemensamt underlag för
de skilda länsorganens avvägningar och beslut om fördelning av låneme
del, statsbidrag och olika fysiska ramar mellan skilda orter och länsdelar.
Jag vill i detta sammanhang uttala förhoppningen att det prognosmate
rial som ställts till förfogande genom länsplanering 1967 och de målsätt
ningar som länsstyrelserna/planeringsråden formulerat skall visa sig bli
av värde som vägledning också i samband med att näringslivet fattar be
slut om etableringar på nya orter eller omfördelning av sin verksamhet
mellan skilda orter. För att göra resultatet av länsplaneringen lättare till
gängligt för den som önskar ta del av information härom kommer genom
inrikesdepartementets försorg en särskild publikation att utges med en
sammanfattning av länsplaneringen.
Inom inrikesdepartementet övervägs nu i vilka former den regional
politiska utvecklingsplaneringen bör fortsätta. Närmast framstår det som
angeläget att mera ingående än som skett i anslutning till länsplaneringen
undersöka och belysa de konsekvenser i fråga om investeringar och andra
åtgärder som indirekt kan sägas vara innefattade i länsstyrelsernas/planeringsrådens målsättningar. Den försöksverksamhet avseende en långsiktig
kommunal investeringsplanering som har kommit till stånd i samverkan
mellan en arbetsgrupp i Kungl. Maj:ts kansli, bostadsstyrelsen, statistiska
centralbyrån och Svenska kommunförbundet torde kunna bli av stort värde
i det fortsatta arbetet.
Jag räknar med att de prognoser som bildar det viktigaste informationsunderlaget för länsstyrelsernas/planeringsrådens målsättningsbeslut skall
revideras så snart det låter sig göra. Detta arbete torde kunna påbörjas un
der senare hälften av detta år och slutföras under loppet av år 1970. Läns
planering 1967 betraktar jag som den första omgången i en rullande utvecklingsplanering. En ny sådan omgång torde kunna genomföras någon
gång under perioden 1972—1973.
Som framgått av min föregående redogörelse har länsplanering 1967 be
stått av dels olika typer av prognoser över utvecklingen av befolkning och
näringsliv fram till år 1980 i vart och ett av kommunblocken, dels en re
gionalpolitisk målsättning. Målsättningen har först utarbetats i en preli
minär version samt har efter remissbehandling hos bl. a. landstingens för
valtningsutskott och kommunblockens samarbetsnämnder fått sin slutli
ga utformning.
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Prognoserna har haft till syfte att ge så god information som möjligt om
den utveckling som nuvarande tendenser pekar fram mot. Särskilt gäller
detta prognos 2, som innehåller länsstyrelsernas bedömningar av den san
nolika utvecklingen i fråga om befolkning och näringsliv fram till år 1980.
Målsättningen har varit avsedd alt ge uttryck för länsstyrelsens/planeringsrådets uppfattning huruvida den i prognoserna antydda spontana utveck
lingen i de skilda kommunblocken är acceptabel från regionalpolitisk syn
punkt eller om den bör korrigeras med de medel som står till samhällets
förfogande. Målsättningen har formulerats i s. k. befolkningsramvärden,
varmed avses den ungefärliga fördelning av 1980 års beräknade länsbefolkning mellan kommunblocken som enligt länsstyrelsens/planeringsrådets
uppfattning bör utgöra riktpunkt i samband med att skilda länsorgan
fattar beslut som påverkar resursfördelningen mellan blocken.
Lokaliseringen av bostadsbyggande och offentlig verksamhet samt det
statliga lokaliseringsstödet är de viktigaste medel genom vilka samhället
kan påverka den regionala utvecklingen. Möjligheterna att med hjälp av
dessa medel åstadkomma radikala förändringar i den spontana näringsgeografiska utvecklingen måste emellertid i allmänhet betraktas som
begränsade. I den mån en väsentligt ändrad utveckling betraktas som nöd
vändig i vissa delar av landet måste därför andra medel tillgripas. Ett så
dant medel kan vara statlig eller halvstatlig företagslokalisering. Jag vill
erinra om att en av nuvarande chefen för industridepartementet tillkallad
delegation f. n. överväger möjligheterna till åtgärder av denna art. I det
följande kommer jag att föreslå att lokaliseringsstöd skall kunna beviljas
även statsägda företag.
Länsstyrelserna/planeringsråden har i sina målsättningsdiskussioner angett ett stort antal kommunblock där sådana mera genomgripande åtgärder
som nyss nämnts bedöms vara nödvändiga om utvecklingen skall överens
stämma med målsättningen. Det är ännu inte möjligt att överblicka förut
sättningarna för statliga insatser av ifrågavarande art. Det måste dock med
all sannolikhet anses uteslutet att den statliga företagsamhet som kan
komma i fråga koncentreras till områden som det enskilda näringslivet fin
ner vara mindre lämpliga som lokaliseringsorter. Det kan därför redan nu
sägas att alla de anspråk på sysselsättningsökning som målsättningarna
innefattar inte kan tillgodoses.
Flera länsstyrelser/planeringsråd framhåller i sin målsättning att vissa
expansiva kommunblock ensamma eller tillsammans med närliggande block
bör utvecklas till så livskraftiga stadsregioner att de kan erbjuda alternanativ till storstäderna i samband med lokalisering av olika verksamheter.
Tanken på sådana storstadsalternaliv förs fram i fråga om bl. a. Linkö
ping—Norrköping, Jönköping, Växjö, Halmstad—Varberg—Falkenberg,
Örebro, Falun—Borlänge och Gävle—Sandviken.
Enligt min mening finns det flera skäl som talar för att man bör inrikta
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sig på att dämpa den starka tillväxten, i de nuvarande tre storstadsregio
nerna något och fördela en del av expansionen på växtkraftiga stadsregioner
på skilda håll i landet. De strävanden av denna innebörd som kommer till
uttryck i målsättningarna bör därför stödjas, i synnerhet som målsättning
en i stort sett håller sig på en med hänsyn till utvecklingen i resp. län rim
lig planeringsnivå. Om det skall bli möjligt att förverkliga en så stark till
växt i de nämnda stadsregionerna att egentliga lokaliseringsalternativ till
storstadsområdena skapas torde det i vissa fall vara nödvändigt att i högre
grad än som gjorts i länsstyrelsernas/planeringsrådens målsättning koncen
trera utbyggnadsresurserna till de utvalda orterna och stödja en fortsatt
omflyttning av befolkningen inom länen i konsekvens härmed. Jag bedömer
det emellertid knappast som möjligt att nå en påtaglig effekt av sådana
strävanden om inte åtgärder samtidigt vidtas för att flytta ut verksamhe
ter från storstadsområdena eller i varje fall dämpa tillväxten av verksam
heter där.
Det statliga lokaliseringsstödet har haft till syfte bl. a. att främja en så
dan utveckling när det gäller industriell verksamhet. En inte oväsentlig
utflyttning av industriföretag har också skett framför allt från huvudstadsregionen. Expansionen i storstadsområdena grundar sig emellertid främst
på tillväxten inom servicenäringarna. En mera märkbar dämpning av storstadstillväxten kan därför åstadkommas bara om man aktivt påverkar ser
viceverksamheternas lokalisering.
Någon sådan påverkan förekommer f. n. inte i fråga om annat än stat
lig verksamhet. Jag vill också framhålla att vi liar rätt knapphändiga
kunskaper om vilka effekter som skulle uppkomma om man i stor omfatt
ning decentraliserar funktioner som nu är lokaliserade till storstadsregio
nerna. Den utredningsverksamhet som pågår bl. a. i anslutning till expert
gruppen för regional utredningsverksamhet bör därför avvaktas innan be
slut om mera genomgripande åtgärder kan fattas.
Detta hindrar inte att vissa åtgärder i decentraliserande syfte kan och
bör vidtas utan att utredningsresultaten inväntas. Jag anser sålunda att
en väsentligt ökad lokalisering utanför huvudstadsregionen bör övervägas
i anslutning till framtida beslut som innebär tillväxt av den statliga cen
tralförvaltningen. Åtgärder för att bromsa tillväxten i storstadsområdena
synes motiverade även med hänsyn till de svårigheter som i dessa om
råden gör sig gällande för att klara den behövliga samhällsutbyggnaden.
Dessa förhållanden talar emellertid också för att planeringsnivån i stor
stadsområdena tills vidare inte sänks under den nivå som prognos 2 ånger.
En högre nivå kan inte heller anses motiverad.
I Malmöhus län har länsstyrelsen/planeringsrådet uppställt som mål
att på sikt söka avlänka en viss del av den för Malmö-Lundregionen förut
sedda expansionen till vissa andra orter i länet. En sådan utveckling synes
i hög grad värd att främja och jag anser därför att denna målsättning bör
vara vägledande för de statliga länsorganens planering och åtgärder.
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De målsättningar som länsplanering 1967 har gett till resultat innebär
indirekt anspråk på nya arbetstillfällen inom basnäringar i betydande om
fattning. Om man jämför med den förutsedda spontana utvecklingen en
ligt prognos 2 betyder målsättningen att ytterligare 59 000 sådana arbets
tillfällen skulle behöva tillkomma.
Möjligheterna att skapa nya arbetstillfällen varierar regionalt. Likaså
varierar tyngden i de anspråk på ökad sysselsättning som målsättningen i
länsplaneringen innefattar. I syfte att få ett underlag för bedömning av
målsättningarna med hänsyn till förutsedda sysselsättningsbehov har inom
inrikesdepartementet sammanställts en tabell (tabell 7), i vilken redovisas
behovet av sysselsättningsskapande åtgärder för skilda län, dels med upp
delning på norra stödområdet samt resten av landet, dels efter en klassi
ficering av kommunblocken med hänsyn till de beräknade sysselsättnings
effekterna av hittillsvarande lokaliseringspolitiska medel. I denna klassi
ficering, som självfallet i viss mån grundas på subjektiva bedömningar,

Tabell 7. Beräknat behov av sysselsättningsökning i basnäringar för att uppnå
målsättningen i länsplanering 1967.

Län

Kommunblock i stödområdet

a

b

a
A + B............................
C....................................
D...................................
E....................................
F....................................
G....................................
H..................................
I....................................
K...................................
L....................................
M..................................
N...................................
0....................................
P....................................
R...................................
s....................................
T....................................
u...................................
w..................................
X...................................
Y...................................
z....................................
AC
..........................
BD................................

Kommunblock utanför
stödområdet

_
_
_
_
_
_
_
_
__

_
__

_
_
1 070
440

_
140
900
2 170
3 030
10 700
18 450

—
__
__
__
—
—
—
—
—
—
—
—
--- '
—
1 080
—
—
640
—
530
1 770
2 350
6 000
12 370

1
3
7
1

090
400
720
300
—
1 100
—
700
—
—
600
—
2 520
—
130
100
—
3 240
—
—
—
—
—

21 900

Summa

b

—
—
1 540
—
—
510
1 230
—
500
—
—
—
290
—
—
1 000
1 150
—
—
—
—
—
—
6 220

__
1 090
3 400
9 260
1 300
—
1 610
1 230
700
500
—
600
—
3 880
—
1 650
1 100
1 150
4 020
900
2 700
4 800
2 350
16 700
58 940

Tabellen bygger på en klassificering av kommunblocken enligt följande. Till grupp a har hän
förts kommunblock i vilka beräknade effekter av hittillsvarande lokaliseringspolitiska medel
(lokaliseringsstöd, investeringsfondsmedel, förbättring av infrastrukturen m. m.) tyder på att en
utveckling enligt målsättningen till rimlig del kan erhållas med nuvarande medel. Till grupp b
hänföres övriga block. Det bör observeras att siffrorna i de skilda länen inte är fullt jämförbara.
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har nästan samtliga kommunblock i Norrlands inland samt ett begränsat
antal block i södra och mellersta Sverige utanför stödområdet ansetts till
höra den kategori av block där påtagliga effekter enbart av nuvarande lokaliseringspolitiska medel inte kan påräknas med gällande begränsningsregler.
Behovet av åtgärder, om utvecklingen skall följa målsättningen i länsplaneringen, är sannolikt större i fråga om block inom stödområdet än i
övrigt. I de block inom stödområdet, där nuvarande lokaliseringspolitiska
medel inte har visat sig tillräckligt verksamma, kan någon radikal föränd
ring av en väntad negativ utveckling sannolikt inte åstadkommas utan loka
lisering av offentlig verksamhet eller statliga företag. I de block utanför
stödområdet där särskilda åtgärder bedöms som erforderliga skulle det
möjligen räcka att ställa lokaliseringsstöd enligt nuvarande regler till för
fogande. Jag vill erinra om att lokaliseringsstöd i vissa fall kan utgå även
vid lokalisering till orter utanför stödområdet, enligt praxis väsentligen för
att motverka akuta, mera omfattande sysselsättningsstörningar. Behovet
av insatser för denna kategori av block (6 200 arbetstillfällen) måste emel
lertid vägas mot behoven i de kommuner inom stödområdet där nuvarande
medel har visat sig kunna ge effekt och där denna effekt till huvudsaklig
del torde ha beaktats vid utarbetande av prognos 2. Det sist sagda gäller för
större delen av stödområdet där prognos 2 ånger en sysselsättningsökning
inom industrin under åren 1965—1980 på ca 6 300 sysselsatta.
Enligt prognos 2 i länsplanering 1967 skulle industrisysselsättningen öka
med ca 5 % åren 1965—1980. Långtidsutredningen synes däremot för denna
tidsperiod förutsätta en minskande sysselsättning inom industrin. Om an
talet arbetstillfällen inom industrin totalt sett blir mindre än som förutsetts
i prognos 2, måste en utveckling av industrisysselsättningen i en del av
landet i enlighet med prognosen förutsätta en ogynnsammare utveckling
i andra delar av landet. I än högre grad gäller detta om utvecklingen i en
del av landet skulle följa målsättningen i länsplaneringen, eftersom denna
i många fall innebär en höjning av prognosens befolkningstal. Regionala
omfördelningar av näringsliv och befolkning skulle alltså bli nödvändiga
inom den givna ramen. Målsättningar som innebär högre befolkningsramvärden än prognos 2 kan mot denna bakgrund inte godtas utan reservatio
ner. Den information som föreligger är inte tillräcklig för att i detalj ange
hur målsättningen bör modifieras. Vissa allmänna prioriteringar inom
ramen för det insatsbehov som anges i länsplaneringen synes dock möjliga.
Samtliga kommunblock utanför stödområdet, där länsstyrelserna/planeringsråden anser åtgärder nödvändiga för att motverka en förutsedd negativ
befolkningsutveckling, kan anses vara rätt väl belägna i förhållande till
större orter som förutses få en på längre sikt bestående sysselsättning och
service. Det kan enligt min mening inte anses motiverat att prioritera kom
munblock av denna typ framför blocken i stödområdet, med vilka de när
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mast bör jämföras när det gäller frågan om fördelning av det stöd som står
till buds. Även om prognos 2 får anses representera olika grad av realism
för de skilda länen bör man därför enligt min mening för de ifrågavarande
blocken utanför stödområdet kunna godta en utveckling i huvudsaklig över
ensstämmelse med prognos 2 där denna utvisar lägre befolkningstal år 1980
än målsättningen. Detsamma gäller generellt sådana kommunblock som
inte präglas av speciella utvecklingsproblem och som enligt prognos 2 vän
tas få en oförändrad eller ökande folkmängd.
Även i de län som helt eller delvis tillhör norra stödområdet finns det med
undantag för Jämtlands och Norrbottens län kommunblock för vilka prognos
2 visar på en betydande expansion. I samtliga sådana fall har länsstyrelserna/
plancringsråden i sin målsättning velat acceptera eller förstärka denna ut
veckling. Länsstyrelserna/plancringsråden anser alltså att en satsning bör
ske framför allt på de till synes mest utvecklingsbara delarna av länen. Detta
gäller även för de län (Jämtlands och Norrbottens län) där antalet block
med förväntad expansion är ringa. Denna länsstyrelsernas/planeringsrådens
satsning på områden med spontan tillväxtkraft bör enligt min mening under
stödjas.
För flertalet av kommunblocken inom stödområdet innebär målsätt
ningen en uppjustering av befolkningstalen för år 1980 jämfört med prognos
2. Den inom inrikesdepartementet gjorda sammanställningen (tabell 7)
visar att målsättningen i dessa fall innebär ett behov av ca 12 400 nya arbets
tillfällen i kommunblock där de nuvarande lokaliseringspolitiska medlen
har visat sig otillräckliga. En del av dessa block har huvuddelen av sin folk
mängd på betydande avstånd från större orter med bestående sysselsätt
ning och tillgång till kvalificerad service. Om nya sysselsättningstillfällen
skall skapas i alla dessa block i den omfattning målsättningarna antyder
skulle detta utan tvivel ställa anspråk på statlig nyetablering i mycket stor
utsträckning.
Det torde vara ofrånkomligt att som underlag för en meningsfull regional
planering på lång sikt rangordna de ifrågavarande blocken med hänsyn till
angelägenheten av offentliga insatser i syfte att öka sysselsättningen. Denna
prioritering bör ske utifrån de synpunkter som förut anförts om det troliga
utrymmet för sysselsättningsökningen inom industrin samt beakta att ny
statlig företagsamhet inte rimligen kan hänvisas uteslutande till de från
företagssynpunkt relativt ogynnsamma lägen som det här i allmänhet är
fråga om. Prioriteringen bör vidare utgå från den av länsstyrelserna/planeringsråden förda målsättningsdiskussionen samt beakta betydelsen av att
avståndet till bestående serviceorter inte blir orimligt stort i de utpräglade
glesbygdsområdena.
I flera län, även utanför stödområdet, har länsstyrelsen/planeringsrådet i
anslutning till sin målsättningsdiskussion ordnat tätorterna i resp. län
i en prioritetsordning när det gäller stöd för den framtida utvecklingen.
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I vissa fall är prioriteringen klart uttalad, i andra fall kan den härledas
ur relationen mellan befolkningsramvärdena i målsättningen. Enligt min
uppfattning är en sådan prioritering ett värdefullt inslag i en medveten
och målinriktad regional planering. Den rangordning som redovisas för
de ifrågavarande länen föranleder inga andra erinringar från min sida än
som följer av vad jag nyss anfört beträffande målsättningens nivå för block
med vikande befolkningsutveckling i vissa län.
I fråga om Gotland finns det risk för att den utveckling som prognos 2
anger kan vålla svårigheter när det gäller serviceförsörjningen på ön. Med
hänsyn härtill är vissa lokaliseringspolitiska insatser motiverade. Omfatt
ningen härav kan dock inte anges klart förrän den särskilda utredning om
serviceproblemen som nyligen redovisats av länsstyrelsen kunnat analyseras
närmare.
Några län, bl. a. Skaraborgs och Jämtlands län, har satt som mål för pla
neringen att tillvarata länets arbetskraft stillgångar. I den mån detta betyder
att outnyttjade tillgångar förutsätts bli tagna i anspråk genom ökad yrkes
verksamhet är en sådan målsättning helt i överensstämmelse med målen för
regionalpolitiken. En del län går emellertid längre och förutsätter att
sysselsättning inom länet bör skapas för hela det arbetskraftsutbud som den
nuvarande befolkningen vid balans mellan in- och utflyttning beräknas ge
upphov till år 1980.
I och för sig får det anses rimligt att man i möjlig mån söker begränsa de
avstånd inom vilka de ofrånkomliga flyttningarna måste ske. Den strävan
som kommer till uttryck i länsplaneringen bör också kunna understödjas i
så måtto att man söker få till stånd en utveckling som medför att det i varje
län finns minst en stadsregion med framtida spontan tillväxtkraft, till vilken
en betydande del av flyttningsströmmarna kan gå. Detta kan emellertid inte
få innebära att olika län garanteras en sådan sysselsättning att ingen nettoutflvttning skulle behöva ske från länen. En betydande befolkningsomflytt
ning är nödvändig även i framtiden om det skall bli möjligt att trygga fort
satt snabbt ekonomiskt framåtskridande och balans på arbetsmarknaden.
Detta är i både samhällets och de enskilda människornas intresse. Lika
litet som målsättningen uttryckt i befolkningsramvärden skall uppfattas
som en garanterad nivå för planeringen, lika litet kan en bestämd sysselsättningsnivå garanteras för varje område för sig.
I flera län ligger målsättningen för ett stort antal glesbygdsblock på en
högre nivå än vad prognos 2 anger. Motiveringen är att olika glesbygdspro
blem skulle uppstå om utvecklingen skulle följa prognosen, t. ex. otillfreds
ställande kommersiell och institutionell service, förluster på det insatta sam
hällskapitalet, försämrad åldersfördelning m. m.
Det framgår av vad jag tidigare anfört att regionalpolitiken också måste
innefatta strävanden att undvika eller mildra problem av denna art. Det
är emellertid inte realistiskt att tänka sig en lösning av problemen enbart
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eller huvudsakligen genom lokaliseringspolitiska åtgärder. När det gäller
serviceproblemen i de mest glesbefolkade delarna av landet måste dessa
lösas genom vidareutveckling av glesbygdsstödet. Det ankommer i första
hand på arbetsgruppen för glesbygdsfrågor att ta initiativ härtill.
Riskerna för kapitalförluster i avfolkningsområden kan naturligtvis i
många fall vara ett rimligt skäl att försöka dämpa befolkningsutflyttningen.
Emellertid måste kostnaderna för de åtgärder som skulle behöva vidtas för
att nå detta syfte vägas mot de befarade kapitalförlusternas storlek. Man
måste även beakta risken för att den ekonomiska tillväxten bromsas upp,
om riskerna för kapitalförluster i glesbygdsområdena allmänt skulle mot
verkas genom lokaliseringspolitiska insatser. Vissa kapitalförluster kan
inte undvikas i utflyttningsområdena. Att samhället solidariskt svarar för
en del av de kapitalförluster som drabbar enskilda människor i sådana
områden finner jag naturligt och nödvändigt.
När det slutligen gäller problemen med den försämrade åldersfördelningen
måste dessa i flertalet fall lösas med arbetsmarknads- och socialpolitiska
medel.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t beslutar
att vad jag i det föregående har anfört angående den
regionalpolitiska utvecklingsplaneringen anmäls för riks
dagen.

C 1. Lokaliseringsbidrag
1967/68 Utgift
................ 29 472 912 Reservation 103 601 613
1968/69 Anslag ................ 10 000 000
1969/70 Förslag ................ 10 000 000
Från anslaget lämnas bidrag enligt kungörelsen den 23 april 1965 (nr 101)
om statligt lokaliseringsstöd.
Medelsramen för lokaliseringsstöd under en femårsperiod med början
budgetåret 1965/66 bestämdes av riksdagen ursprungligen till 800 milj. kr.,
varav 300 milj. kr. i lokaliseringsbidrag och 500 milj. kr. i lokaliseringslån.
Genom beslut av 1967 och 1968 års riksdagar (senast prop. 1968: 1 bil. 13
s. 112, SU 63, rskr 171) har medelsramen ändrats så att den nu utgör för
lokaliseringsbidrag 250 milj. kr. och för lokaliseringslån 750 milj. kr.
För budgetåren 1965/66—1968/69 bar anvisats sammanlagt 190 milj. kr.
till lokaliseringsbidrag och 550 milj. kr. till lokaliseringslån. Kungl. Maj :t
har av riksdagen bemyndigats att under budgetåret 1968/69 bevilja lån med
högre belopp än som anvisats under anslaget Lokaliseringslån.
Under budgetåren 1965/66—1967/68 har bidrag beviljats med 57, 31 resp.
34 milj. kr., dvs. sammanlagt 122 milj. kr. Lån beviljades under perioden
med 129, 248 resp. 117 milj. kr., dvs. sammanlagt 494 milj. kr. På grund
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av anmälningar om att vissa planerade investeringar, till vilka stöd bevil
jats, inte kommer att genomföras är dock de belopp som är bundna genom
redan fattade beslut något lägre. Sålunda var medelsramen för lokaliserings
bidrag utnyttjad med ca 120 milj. kr. och ramen för lokaliseringslån med
ca 487 milj. kr.

Arbetsmarknadsstyrelsen
Styrelsen föreslår att anslaget för nästa budgetår förs upp med 60
milj. kr.
I avvaktan på den omprövning av riktlinjerna för verksamheten som
kan följa av pågående utredning har styrelsen tagit upp både förevarande
anslag och investeringsanslaget Lokaliseringslån till belopp som avpassats
efter de medelsramar som 1968 års riksdag fastställt för femårsperioden.

Departementschefen
Under den hittills förflutna delen av den femåriga försöksperioden för
stödverksamheten eller fr. o. in. den 1 juli 1965 t. o. m. den 30 november
1968 har lokaliseringsstöd beviljats 399 företag med sammanlagt 683 milj.
kr., därav 553 milj. kr. i lån och 130 milj. kr. i bidrag. Stödets omfattning
och geografiska fördelning framgår av följande tabell.

Antal
företag

Invest.kostn.
(milj. kr.)

Östergötlands ...................
Kronobergs .......................
Kalmar ................................
Gotlands ...........................
Blekinge ............................
Kristianstads ...................
Malmöhus
.......................
Göteborgs och Bohus ....
Älvsborgs ...........................
Skaraborgs .......................
Värmlands .......................
Örebro ................................
Västmanlands ...................
Kopparbergs .......................
Gävleborgs............................
Västernorrlands ...............
Jämtlands
.......................
Västerbottens ...................
Norrbottens .......................

7
1
6
2
1
2
1
11
21
1
54
3
2
47
32
45
44
60
59

49,6
2,9
28,8
2,5
42,0
2,7
1,8
33,7
145,9
3,1
142,9
7,7
4,3
114,9
66,8
321,9
53,1
173,0
76,5

Län

Lokaliseringsstöd (milj. kr.)
Bidrag

Lok.stödets
fördeln.
(%)

Lån

Summa

9,9
11,3
24,3
8,7
31,1
21,5

23,6
1,9
18,0
1,7
30,0
1,7
0,9
19,5
59,6
1,9
70,0
4,6
2,8
58,8
32,1
104,8
24,7
68,3
28,0

23,6
1,9
18,5
1,7
30,0
1,7
0,9
22,2
68,1
1,9
81,7
4,6
2,8
68,7
43,4
129,1
33,4
99,4
49,5

3,5
0,3
2,7
0,2
4,4
0,2
0,1
3,2
10,0
0,3
12,0
0,7
0,4
10,1
6,4
18,9
4,9
14,5
7,2

_
0,5
—

_
_
_
2,6
8,5
—

11,7

_

Summa ................................

399

1 274,1

130,1

552,9

683,1

100,0

Inom stödområdet ...........

343

923,6

127,5

367,3

494,8

72,4

Utom stödområdet...........

56

350,5

2,6

185,6

188,3

27,6
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Som en direkt följd av stödåtgärderna kan enligt företagens beräkningar
skapas nya sysselsättningstillfällen för totalt ca 12 500 personer. Därav
faller ca 8 300 inom norra stödområdet och ca 4 200 inom sådana regioner
i landet i övrigt där särskilda punktinsatser har varit nödvändiga. Effekten
av lokaliseringsstödet begränsar sig emellertid inte till enbart dessa ome
delbara sysselsättningsökningar. Den utveckling som har åstadkommits
framför allt inom industrisektorn kan nämligen beräknas ge en inte ovä
sentlig följdverkan på sysselsättningen inom handeln och serviceyrkena.
De senaste årens konjunkturnedgång medförde en dämpning av investe
ringarna inom industrin och ledde till minskad åtgång av lokaliseringsmedel under budgetåret 1967/68. Under inverkan av den fortgående struk
turrationaliseringen fick stödverksamheten också en i viss mån ändrad
inriktning. I ökad utsträckning har lokaliseringsinsatser gjorts i förebyg
gande syfte. Stöd har sålunda i högre grad än tidigare lämnats för att
genom investeringar i rationaliseringssyfte möjliggöra företagens fortsatta
verksamhet och därigenom bidra till att sysselsättningen kan upprätthållas.
Den möjlighet som har öppnats att samordna lokaliseringsstödet med stöd
i form av statlig kreditgaranti har visat sig vara av värde i sådana sam
manhang.
Omställningarna inom näringslivet har gett anledning till ökade punkt
insatser utanför det egentliga stödområdet. Under 12-månader sper ioden den
1 december 1967—den 30 november 1968 beviljades stöd till 84 företag med
sammanlagt 131 milj. kr. Därav var 37 företag belägna utanför stödområdet.
Till dessa utgick stöd med 67 milj. kr. Motsvarande siffror ett år tidigare
var 81 företag och 228 milj. kr. resp. 11 företag och 58 milj. kr.
Verkningarna av strukturrationaliseringen — särskilt inom jord- och
skogsbruket men även inom massa- och pappersindustrierna samt järnoch stålverken — som har föranlett omfattande friställning av arbetskraft
inom stödområdet, har endast delvis kunnat neutraliseras med hjälp av
nuvarande lokaliseringspolitiska medel. Inskränkningen av användnings
området för lokaliseringsstödet till direkta investeringar inom den en
skilda industrin och turisthotellnäringen har också begränsat möjligheterna
till aktiva insatser.
Som jag förut antytt har det visat sig svårt att med befintliga lokalise
ringspolitiska medel initiera riskvilligt kapital för nyetablering av in
dustrier, framför allt inom stödområdet. Statliga företag har hittills i prin
cip varit utestängda från att få lokaliseringsstöd. Det är enligt min mening
ofrånkomligt att denna begränsning undanröjs för att så många alterna
tiva lösningar som möjligt skall stå till buds i strävan att få sysselsättningsskapande lokaliseringar till stånd. Det framstår också från konkurrenssyn
punkt som naturligt att man inte i detta avseende gör skillnad mellan
enskilda och statliga företag. Jag förordar således att lokaliseringsstöd skall
kunna utgå till statliga företag. I dessa fall bör ärendena avgöras av
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Kungl. Maj :t. Det bör i detta sammanhang anmälas för riksdagen att
Kungl. Maj :t i ett fall nyligen beviljat stöd till ett företag, vari staten är
delägare, för investeringar i Oskarshamn, som har drabbats hårt av före
tagsnedläggningar.
Liksom under tidigare år har under budgetåret 1967/68 åtgången av lå
nemedel varit relativt större än av bidragsmedel. Under budgetåret bevilja
des lokaliseringsbidrag med 34 milj. kr., medan lokaliseringslån beviljades
med 117 milj. kr. Tendensen har varit densamma under den hittills
gångna delen av innevarande budgetår.
Trots att ramen för lokaliseringslån ökats från ursprungligen 500 milj.
kr. till 750 milj. kr. har åtgången på lånemedel inneburit att större delen
av den utvidgade ramen redan har tagits i anspråk. Med hänsyn härtill samt
till mina förslag i det föregående om vidgad användning av stödet förordar
jag att ramen för lokaliseringslån under försöksperioden vidgas med yt
terligare 150 milj. kr. till 900 milj. kr. Till följd av den begränsade åt
gången av bidragsmedel och den föreliggande reservationen under anslaget
Lokaliseringsbidrag kan ramen för bidrag minskas med 50 milj. kr. till
200 milj. kr. Mina förslag innebär alltså att totalramen för lokaliserings
stödet vidgas från tidigare bestämda 1 miljard kr. till 1,1 miljard kr.
För nästa budgetår bör anslaget Lokaliseringslån tas upp med oförändrat
belopp eller med 200 milj. kr. Vidare förordar jag att Kungl. Maj :t begär
riksdagens bemyndigande att också för nästa budgetår bevilja lokalise
ringslån med högre belopp än som anvisats under anslaget. Under anslaget
Lokaliseringsbidrag förordar jag oförändrad medelsanvisning 10 milj. kr.
I fråga om lokaliseringslån gör jag hemställan i det följande vid anmälan
av anslag på kapitalbudgeten. Här hemställer jag, att Kungl. Maj :t föreslår
riksdagen alt
a) godkänna de ändrade grunder för lokaliseringsstöd
som jag har förordat i det föregående,
b) till Lokaliseringsbidrag för budgetåret 1969/70 anvisa
ett reservationsanslag av 10 000 000 kr.

C 2. Särskilda stödåtgärder i glesbygder
1968/69 Anslag ................................................... 5 000 000
1969/70 Förslag.................................................... 5 000 000
Från anslaget, som har anvisats första gången på riksstaten för inne
varande budgetår, betalas kostnader för försöksvis anordnad verksamhet
med hemarbete i glesbygder.
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Som framgått av vad jag tiar anfört i det föregående i samband med
redovisning av länsplanering 1967 måste regionalpolitiken omfatta åtgärder
både för att målmedvetet stimulera den ekonomiska tillväxten i utveck
lingsbara regioner och orter och för att trygga acceptabla levnadsförhållan
den för befolkningen i områden, där en vikande utveckling är ofrånkom
lig. Åtgärder i sistnämnda syfte måste vara differentierade och griper där
för helt naturligt över flera delområden av samhällspolitiken. Även om
socialpolitiska och trafikpolitiska åtgärder med all sannolikhet måste
spela en dominerande roll i glesbygdsstödet är det viktigt att även syssel
sättningsfrågorna ägnas uppmärksamhet. Lösningen av sysselsättnings
frågan för dem som bor kvar i glesbygdsområden med pågående uttun
ning av befolkningen är en förutsättning för att utvecklingen i dessa om
råden skall kunna fortgå i balanserade former och med bevarande av
rimliga levnadsvillkor för de kvarboende. Som jag förut har nämnt är
det avsikten att arbetet med den regionala utvecklingsplaneringen i länen
skall fortsätta med fördjupning och vidareutveckling av länsplanering 1967.
Härvid kommer även möjligheterna alt påverka utvecklingen i glesbygderna
att uppmärksammas särskilt.
Syftet med det anslag på 5 milj. kr. som har anvisats för innevarande bud
getår är som förut antytts att stimulera till nya sysselsättningsmöjligheter i
glesbygden i form av hemarbete. Kommerskollegium, som centralt handhar
verksamheten, har tillsatt en central samrådsgrupp med representanter för
olika berörda myndigheter. På det regionala planet har liknande kontakt
grupper tillskapats. Företagareföreningar och länsarbetsnämnder bär, i
syfte att få fram lämpliga objekt, genomfört en ingående kartläggning inom
resp. län. Därvid har framkommit att det finns positivt intresse bos fö
retag inom olika branscher att lägga ut viss legotillverkning. Intresset hos
glesbygdsbefolkningen att få möjlighet till hemarbete har visat sig vara
mycket stort. Inom flertalet av de berörda skogslänen har ett eller två
objekt påbörjats. För att få fram ytterligare objekt avser kommerskollegium
efter överläggningar med olika branschorganisationer att söka engagera
företag i andra delar av landet. Det har också visat sig angeläget att möj
ligheterna till ökad avsättning för hemslöjdsprodukter närmare undersöks.
Bland åtgärder i övrigt som har vidtagits särskilt med sikte på att för
bättra glesbygdsbefolkningens förhållande vill jag peka på att två konsulent
tjänster för glesbygdsfrågor har inrättats hos socialstyrelsen. Glesbygdskonsulenterna har företagit ett stort antal besök i glesbygdskommuner.
Denna kontaktverksamhet fyller ett starkt behov och bör fortsätta.
Inom ramen för den försöksverksamhet, som har påbörjats i syfte att
finna lösningar på de speciella glesbygdsproblemen inom åldrings- och
handikappvården och till vilken 5 milj. kr. har anvisats under femte huvud
titeln för innevarande budgetår, har en rad olika projekt kommit fram.
Bland dem som har påbörjats kan nämnas en kurs för arbetsledare för
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social hemhjälp, kommunalt ordnad distribution av färdiglagad mat till
åldringar, uppsökande verksamhet, tillkomsten av en allmän servicebuss
avsedd att förmedla vissa hjälptjänster i hemmen, främst till sjuka, pen
sionärer och handikappade, samt organiserandet av snöröjningspatruller
m. m.
Arbetet med den i prop. 1968: 1 (bil. 13 s. 114) nämnda transportförsörjningsplanen för en glesbygdskommun har slutförts inom kommunikations
departementet (SOU 1968:33). Av planen framgår bl. a. hur matartrafik
till och från befintliga linjenät kan organiseras. Utgångspunkten har varit
att varje ålderspensionär och förtidspensionär skall kunna erhålla två re
guljära förbindelser per vecka till närmaste livsmedelsbutik eller centralort.
Förbindelserna förutses kunna upprätthållas genom befintliga skolskjutsar,
postverkets entreprenörer, särskilda turer med taxibil etc. Inom handels
departementet har en särskild arbetsgrupp granskat de nuvarande förhål
landena i fråga om varuförsörjningen i glesbygden och övervägt vilka åt
gärder som kan vidtas för att minska svårigheterna på detta område. Grup
pen har som en första uppgift kartlagt och inventerat problemen i vissa be
gränsade områden av glesbygdskaraktär. På grundval härav har gruppen
också övervägt tänkbara lösningar. Sedan arbetet nyligen slutförts övervägs
f. n. inom handelsdepartementet omfattningen och inriktningen av det fort
satta utredningsarbetet.
Arbetsgruppen för glesbygdsfrågor avser att under år 1969 utge en skrift
om glesbygdsproblematiken, vari redogörs för utvecklingstendenserna och
de problem som därvid uppkommer. Huvudsyftet med skriften är att upp
lysa om de åtgärder som vidtas för att lösa problemen och om vad kommuner,
frivilliga organisationer m. fl. kan göra på eget initiativ för att mildra svå
righeterna ute i bygderna.
Anslag till stödåtgärder i glesbygder är som framgår av vad jag nyss har
anfört uppförda under flera olika huvudtitlar. För den fortsatta försöks
verksamheten med hemarbete i glesbygder och för andra särskilda åtgärder
som kan aktualiseras för att förbättra levnadsförhållandena för befolk
ningen i glesbygdsområden beräknar jag under förevarande anslag oför
ändrat medelsbehov, 5 milj. kr., för nästa budgetår.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Särskilda stödåtgärder i glesbygder för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 5 000 000 kr.

C 3. Bidrag till företagareföreningar m. fl.: Administrationskostnader
1967/68 Utgift ............................. 2 040 000 Reservation 722 227
1968/69 Anslag
........................ 5 000 000
1969/70 Förslag ......................... 5 800 000
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Från anslaget bestrids utgifter för statsbidrag till administrationskost
nader för företagareföreningarna, Företagareföreningarnas förbund och vis
sa andra centrala sammanslutningar inom hantverk och småindustri. Be
stämmelser rörande föreningarnas kreditstödjande verksamhet återfinns i
kungörelsen den 3 juni 1960 (nr 372) om statligt kreditstöd till hemslöjd,
hantverk och småindustri (omtryckt 1968: 354).
Genom beslut av 1968 års riksdag (prop. 61, SU 102, rskr 254) uppdrogs
nya riktlinjer för företagareföreningarnas organisation och verksamhet. Om
läggningen innebär i huvudsak följande. De ränteinkomster, som föreningar
na tidigare haft på sin utlåning av medel ur statens hantverks- och industrilån, har bortfallit fr. o. m. den 1 juli 1968. För lån ur fonden erlägger för
eningarna en ränta som med 1/2 % för täckning av förluster på lånerörel
sen understiger deras utlåningsränta. I samband med räntebortfallet för
föreningarna har det statliga administrationsbidraget höjts. Höjningen syf
tar även till att möjliggöra för föreningarna att i vidgad omfattning med
verka vid bevakning på lokalt plan i lokaliseringsstödärenden. I fråga om
rådgivningsverksamheten skall föreningarna såsom tidigare kostnadsfritt
bistå företagen med allmän rådgivning. Den speciella rådgivningen, vilken
kan jämställas med den verksamhet de enskilda konsultföretagen bedriver,
förutsätts vara självfinansierad. Organisatoriskt skall föreningarna som
hittills vara ekonomiska föreningar. Staten och landstingskommunen skall
tillsammans ha majoritet i styrelsen.
Kommers kollegium
Företagareföreningarna har beräknat administrationskostnaderna under
budgetåret 1969/70 till drygt 14 milj. kr., varav löner till tjänstemän och
pensionsavgifter 9,8 milj. kr. samt omkostnader 4,2 milj. kr. Utgiftsökning
en i förhållande till budgetåret 1967/68 uppskattas till närmare 3,7 milj. kr.
Intäkterna under budgetåret 1969/70, statsbidraget oräknat, beräknar för
eningarna till 7,4 milj. kr., varav landstingsbidrag 4,4 milj. kr. och övriga
intäkter 3 milj. kr. Erforderliga bidrag från staten skulle sålunda enligt
dessa beräkningar utgöra ca 6,7 milj. kr.
Kollegium anser den beräknade ökningen av lönekostnaderna från 7,3
milj. kr. budgetåret 1967/68 till inemot 9,9 milj. kr. för budgetåret 1969/70
alltför stor och anför att beloppet bör kunna nedbringas med ca 600 000 kr.
Vidare anser kollegium att företagareföreningarnas inkomster i form av
konsultationsarvoden bör uppräknas med ca 400 000 kr.
Det för innevarande budgetår beviljade anslaget till administrationsbidrag
torde enligt kollegium komma att helt förbrukas. Erforderliga anslagsmedel
under budgetåret 1969/70 utgör sålunda enligt kollegiets beräkning ca 5,7
milj. kr. Härtill kommer bidrag på ca 100 000 kr. till Sveriges hantverksoch industriorganisation, Svensk industriförening, Företagareföreningarnas
förbund samt Svenska turisthotellens riksförbund.
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Kollegium hemställer att för budgetåret 1969/70 anvisas 5,8 milj. kr.,
varav 5,7 milj. kr. till täckande av administrationskostnader och 100 000 kr.
till Norrbottens företagareförening som stöd åt företagsamheten i Tornedalen.
Yttrande
Företagareföreningarnas förbund anser att föreningarna räknat behovet
av statsbidrag i underkant och hemställer att anslaget för budgetåret 1969/70
tas upp med 10,5 milj. kr.
Departementschefen
Förevarande anslag har för innevarande budgetår höjts från 1,6 till 5
milj. kr. ökningen föranleddes av de ändrade riktlinjer för företagareföreningarnas verksamhet som antogs av 1968 års riksdag. Dessa innebar bl. a.
att föreningarnas tidigare ränteintäkter från utlåningen av medel ur sta
tens hantverks- och industrilånefond föll bort och att ökade arbetsupp
gifter lades på föreningarna, bl. a. viss medverkan vid utredningar i sam
band med statligt lokaliseringsstöd och bevakning av meddelade lokalise
ringslån. Med hänsyn till behovet att förstärka vissa föreningars resurser
för sistnämnda uppgifter och på grund av allmänna kostnadsökningar anser jag mig kunna godta kommerskollegiets beräkning av medelsbehovet
under anslaget för nästa budgetår. Enligt min mening bör dock en fortsatt
utvidgning av föreningarnas administration inte automatiskt medföra höj
ningar av statsbidraget. Jag vill i detta sammanhang peka på att förening
arna får bidrag också från landstingen och har intäkter av konsultverk
samhet till finansiering av sin verksamhet. Av anslaget för nästa budgetår
bör liksom tidigare 100 000 kr. beräknas för bidrag till Norrbottens företagare
förening som stöd åt företagsamheten i Tornedalen och samma belopp be
räknas för stöd till vissa organisationer.
Jag hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till företagareföreningar m.fl.: Administra
tionskostnader för budgetåret 1969/70 anvisa ett reserva
tionsanslag av 5 800 000 kr.

C 4. Täckande av förluster i anledning av statligt stöd till hantverks- och indu
striföretag m. fl.
1967/68 Utgift .................................................... 7 425 4681
1968/69 Anslag.................................................... 5 500 000
1969/70 Förslag ............................................... 7 000 000
1 Anslaget Täckande av förluster i anledning av statlig garanti för lån till hantverks- och
industriföretag m. m.
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Statens förluster i samband med infriandet av garantier för lån till hant
verks- och industriföretag och för lån till turisthotellnäringen täcks från
förevarande anslag. För förluster i företagareföreningarnas långivning från
statens hantverks- och industrilånefond skall föreningarna fr. o. m. inne
varande budgetår i första hand svara med egna förlusttäckningsfonder.
Kungl. Maj :t kan emellertid efter särskild prövning medge förening bidrag
från detta anslag för att täcka förluster.
Kommerskollegium
Från garantigivningens tillkomst den 1 juli 1954 t. o. m. den 30 juni 1968
har bemyndiganden meddelats företagareföreningarna att teckna garanti
för lån på tillhopa 443 milj. kr. samt riksbankens avdelningskontor att
teckna garanti för lån till turisthotell på tillhopa 15,5 milj. kr. Statens för
luster i samband med nämnda garantiåtaganden har uppgått till ca 28 milj.
kr. Under budgetåren 1964/65—1967/68 infriades garantier med 3 690 000,
3 600 000, 9 350 000 resp. 10 550 000 kr.
Kollegiet erinrar om att jämlikt 19 § kungörelsen den 3 juni 1960 (nr
372) om statligt kreditstöd till hemslöjd, hantverk och småindustri (om
tryckt 1968: 354) långivare skall till statsverket betala in V2 % årlig ränta
på industrigarantilåns utestående kapitalbelopp till täckning av förluster
i anledning av infriade garantier. Denna ränteinkomst för statsverket torde
för budgetåret 1969/70 överstiga 1 milj. kr.
Med hänsyn till den stora ökningen av infriade garantier under senare år
hemställer kollegium att anslaget förs upp med 7 milj. kr. för budgetåret
1969/70.
Departementschefen
Fr. o. m. innevarande budgetår täcks från förevarande anslag dels sta
tens förluster i samband med infriande av garantier för lån till hantverk
och industri m. m., dels efter särskild prövning förluster som företagare
föreningar gör på lån från statens hantverks- och industrilånefond. Som
kommerskollegiet har framhållit har framställningarna om infriande av
garantier visat tendens att öka under senare år. Jag vill i likhet med kom
merskollegiet betona att staten även tillförs inkomster genom garantigivningen.
Mot kollegiets beräkning av medelsbehovet under anslaget för nästa bud
getår har jag ingen erinran. Jag hemställer att Kungl. Maj :t föreslår riks
dagen
att till Täckande av förluster i anledning av statligt stöd
till hantverks- och industriföretag m. fl. för budgetåret 1969/
70 anvisa ett förslagsanslag av 7 000 000 kr.
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D. Bostadsbyggande m. m.
D

1.

Bostadsstyrelsen
1967/68 Utgift
...............................................
1968/69 Anslag ...............................................
1969/70 Förslag ...............................................

6 689 594>
7 961 0001
10 989 000

1 Anslagen Bostadsstyrelsen: Avlöningar och Bostadsstyrelsen: Omkostnader.

Bostadsstyrelsen är eentral förvaltningsmyndighet med uppgift att främ
ja bostadsförsörjningen. Den är också chefsmyndighet för länsbostads
nämnderna.
I styrelsens uppgifter ingår främst att handha den statliga låne- och
bidragsverksamheten för att främja bostadsförsörjningen.
Bostadsstyrelsen leds av en styrelse. Chef för bostadsstyrelsen är en ge
neraldirektör. Inom verket finns fem byråer. Dessa är kanslibyrån, låneoch bidragsbyrån, planeringsbyrån, tekniska byrån och värderingsbyrån.
Beräknad ändring 1969/70

1968/69

Bostadsstyrelsen

Dep.chefen

80
79

+4
—4

+2
—5

159

—

—3

5 636 000

+ 568 000

-f.

—

+ 1 348 000
79 000
+
__
+ 20 000
5 000
+
10 000

+ 1 399 000
3 000
._
+
+

__

+ 800 000

+ 800 000

__
__
000
000
000
000

__

000
000
000
000
000

Personal
Handläggande personal.............................
övrig personal...........................................

Anslag
Avlöningar till tjänstemän..............................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation.............
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70. ...
Arvoden och särskilda ersättningar......................
Ersättningar till experter och sakkunniga.......................
Sjukvård m. m...............................................
Reseersättningar....................................
Därav utrikes tjänsteresor...................

73
725
20
130

000
000
000
000

10 000

433 000

95 000
5 000
10 000

Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande lokaler............
b) Beräknad ändring av lokalhyror till budgetåret
1969/70................................................................
c) Bränsle, lyse, vatten................................
d) Övriga expenser för eget behov...........................
e) Expenser för annat än eget behov..............................
Publikationstryck.............................................
Hyra för hålkortsmaskiner m. m........................................
Summa utgifter
Särskilda uppbördsmedel.....................................................
Nettoutgift

15
682
150
140
500

8 071 000

+
+
+
+

80
30
75
350

+ 3 365 000

+
+
+
+

18
30
75
350

000
000
000
000

+3 028 000

110 000

—

—

7 961 000

+ 3 365 000

+ 3 028 000

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 13: Inrikesdepartementet

157

Bostadsstyrelsen
1. Löne- och prisomräkning in. m. 2 757 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 2 148 000 kr.
2. Inom kanslibyrån har inrättats en särskild rationaliseringssektion
fr. o. m. den 1 juli 1968. Denna sektion behöver förstärkas med en drifts
ledare och en programmerare. I gengäld kan tre maskinoperatörstjänster
dras in (+ 32 000 kr.).
3. Enligt beslut av riksdagen (prop. 1968:42, SU 101, rskr 253; SFS
1968:425) har de tidigare familj ebostadsbidragen ersatts av statliga bo
stadstillägg fr. o. m. den 1 januari 1969. Som komplement till dessa har
samtidigt införts kommunala bostadstillägg till vilka utgår statsbidrag.
För de arbetsuppgifter som de nya bostadstilläggen medför behövs inom
låne- och bidragsbyrån ytterligare en byråsekreterare i högst Ae 24. Sam
tidigt kan en biträdestjänst dras in (.+ 27 000 kr.).
4. För övriga uppgifter inom styrelsen behövs förstärkning med en
aktuarie och ett biträde inom planeringsbyrån samt en arkitekt inom tek
niska byrån. I gengäld kan tjänster för en byråingenjör och ett biträde
inom sistnämnda byrå dras in (+ 93 000 kr.).
5. Särskilda tjänster bör inrättas för dels en byrådirektör som medver
kar i utrednings- och planeringsverksamheten rörande bostadsförsörjning
och kommunala bostadsbyggnadsprogram, dels en byrådirektör, en arkitekt
och en byråingenjör som handlägger ärenden rörande förhandsbesked om
bostadslån. Dessa personer är redan anställda i styrelsen och avlönas genom
arvode (+ 76 000 kr.).
6. Medlen till experter och sakkunniga bör räknas upp dels för vissa fas
tighetsekonomiska utredningar m. m. inom värderingsbyråns område, dels
på grund av behovet att anlita expertis i samband med mönsterplansverksamheten och dels för utvecklingsarbete inom tekniska byråns område
(+ 215 000 kr.).

Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
10 989 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för bl. a. ytterligare en pro
grammerare (2), en amanuens (3) och en arkitekt (4). Vidare har jag
räknat med att personalen kan minskas med fem biträden (2, 3, 4) och en
byråingenjör (4). Beräkningen av anslagsposten Ersättningar till experter
och sakkunniga innefattar dels en överföring av medel till avlöningsposten
(5), dels en ökning med 100 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bostadsstyrelsen för budgetåret 1969/70 anvisa ett
förslagsanslag av 10 989 000 kr.
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D 2. Länsbostadsnämnderna
1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

13 899 5701
14 499 000>
19 996 000

1 Anslagen Länsbostadsnämnderna: Avlöningar och Länsbostadsnämnderna: Omkostnader.

I varje län finns en länsbostadsnämnd. Nämnden är länsmyndighet för
den statliga verksamheten för att främja bostadsförsörjningen. Den fattar
beslut om lån och bidrag m. m. samt förvaltar utestående lån.
Beräknad ändring 1969/70
Bostads-

styrelsen

Dep.chefen

241

+ 29

+ 20

401

+29

+20

12 147 000

+ 1 299 000

+ 1 068 000

+2 934 000
+ 159 000

+2 934 000
+ 105 000

+
+

+
+

1968/69

Personal
Handläggande personal
övrig personal...............

160

Anslag
Avlöningar till tjänstemän...................................................
Lönckostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation...............
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70...............
Arvoden och särskilda ersättningar...................................
Ersättningar till experter och sakkunniga.......................
Sjukvård m. m.........................................................................
Reseersättningar.....................................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande lokaler...........
b) Beräknad ändring av lokalhyror till budgetåret
1969/70...............................................................................
c) Bränsle, lyse, vatten.......................................................
d) Övriga expenser................................................................

187 000
485 000
30 000
555 000

5 000
45 000

5 000
45 000

+ 1 270 000

+ 1 270 000

30 000
1 065 000

+ 115 000

+

14 49» 000

+5 827 000

+5 497 000

70 000

Bostadsstyrelsen
1. Löne- och prisomräkning m. m. 4 914 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 4 204 000 kr.
2. För arbetet med de nya bostadstilläggen och på grund av långivningens
ökade omfattning behövs förstärkning av länsbostadsnämndernas personal
med fem kanslister och 24 biträden (+848 000 kr.).
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
19 996 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för bl. a. ytterligare 20 bi
träden (2).
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Länsbostadsnämnderna för budgetåret 1969/70 an
visa ett förslagsanslag av 19 996 000 kr.
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D 3. Statens hyresråd
1967/68 Utgift ...................................................
948 721»
1968/69 Anslag
............................................... 1 210 000»
1969/70 Förslag ............................................... 1 613 000
1 Anslagen Statens hyresråd: Avlöningar och Statens hyresråd: Omkostnader.

Statens hyresråd är central myndighet för handläggning av mål och ären
den på hyresregleringens område. Hyresrådet har också hand om vissa
centrala administrativa uppgifter för den nya statliga hyresnämndsorganisationen.
Hos hyresrådet finns ett fast kansli och arvodesavlönade extra föredra
gande.
Beräknad ändring 1969/70

Personal
Handläggande personal.........................................................
övrig personal........................................................................

1968/69

Hyresrådet

Dep.chefen

13
17

—
—

—
—

150 000
960 000

—
— 50 000
+ 162 000

—
— 50 000
+ 162 000

—

+258 000
— 12 000
—

+ 258 000
— 12 000
—

+ 45 000

+ 45 000

—
—
—
+ 403 000

—
—
—

30

Anslag
Arvoden åt ordförande och ledamöter samt suppleanter
för dem.................................................................................
Ersättningar till kanslipersonal m. m................................
Löneomräkning.......................................................................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation.............
b) Beräknad ändring till budgetåret 1969/70 ...............
Sjukvård m. m.........................................................................
Reseersättningar....................................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande lokaler...........
b) Beräknad ändring av lokalhyror till budgetåret
1969/70...............................................................................
c) Bränsle, lyse, vatten......................................................
d) Övriga expenser..............................................................
Summa utgifter

1 211 000

Särskilda uppbördsmedel.....................................................
Nettoutgift

1 000

—

—

1 210 000

+403 000

+403 000

6 000
1 000
~
3 000
91 000

+403 000

Hyresrådet
1. Löne- och prisomräkning m. m. 453 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 291 000 kr.
2. Enligt beslut av riksdagen (prop. 1968:91, 3LU 50, rskr. 286; SFS
1968: 344 och 346) har ny hyreslagstiftning trätt i kraft den 1 januari 1969.
Detta har medfört vissa nya arbetsuppgifter för rådet, som på grund härav
fått medgivande till viss personalförstärkning för innevarande budgetår.
Kostnaden härför beräknas kunna rymmas inom nuvarande anslag. Den nya
lagstiftningen innebär vidare att rådet inte längre skall handlägga mål
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om besittningsskydd för bostadslägenheter annat än övergångsvis i vissa fall.
Dessa mål har i stor utsträckning handlagts av personer som inte är anställ
da vid rådets kansli utan som anlitats mot arvode. Behovet att anlita sådana
föredragande väntas upphöra eller i varje fall minska avsevärt (— 50 000 kr).
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Statens hyresråd för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 1 613 000 kr.

D 4. Statens nämnd för samlingslokaler
1967/68 Utgift ........................................................ 123 473
1968/69 Anslag
.................................................... 153 000
1969/70 Förslag .................................................... 173 000
Statens nämnd för samlingslokaler handlägger frågor om statslån för
anordnande av allmänna samlingslokaler och av studentkårlokaler samt om
rekonstruktionsbidrag enligt i dessa ämnen meddelade bestämmelser (kun
görelsen den 24 maj 1957, nr 367, om statslån för anordnande av allmänna
samlingslokaler ändr. 1960:315, brevet den 20 maj 1960 om rekonstruk
tionsbidrag till allmänna samlingslokaler samt kungörelsen den 23 april
1964, nr 398, om lån för anskaffning av studentkårlokaler).
Hos nämnden finns en sekreterare och ett fast kansli jämte arvodesavlönade föredragande.
Beräknad ändring 1969/70

1968/69

Nämnden

Dep.chefen

—
2

__

__

2

__

_

98 000
—
10 000
—

+ 2 000
+ 10 000
—
+ 8 000

+ 2 000
+ 10 000
—
+ 8 000

45 000

—
+ 20 000

+ 20 000

Personal
Handläggande personal.........................................................
övrig personal........................................................................

Anslag
Avlöningar...............................................................................
Lönekostnadspålägg..............................................................
Omkostnader...........................................................................
Lokalhyror...............................................................................
Bidrag till vissa riksorganisationer för allmänna samlingslokaler..........................................................................

153 000

—

Statens nämnd för samlingslokaler
Löne- och prisomräkning 20 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och
lokalhyror 18 000 kr.
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Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Statens nämnd för samlingslokaler för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 173 000 kr.

D 5. Räntebidrag
1967/68 Utgift
1968/69 Anslag ...............................................
1969/70 Förslag

333 947 393
150 000 000
5 000 000

Från anslaget bestrids utgifter för räntebidrag enligt räntebidragskungörelsen den 5 oktober 1962 (nr 541; kungörelsen upphävd 1967:553).
Dessa bestämmelser innebär att räntebidrag utgår för att täcka den del
av räntekostnaderna för primär- och sekundärlån som hänför sig till rän
ta över en bestämd räntesats (basränta). Räntebidrag utgår för bostads
hus som uppförts med stöd av statliga lån och, enligt särskilda av Kungl.
Maj :t meddelade bestämmelser, även för vissa bostadshus som finansieras
utan statliga lån.
Bostadsstgrelsen
Styrelsen föreslår att anslaget minskas med 145 milj. kr. till 5 milj. kr.
för budgetåret 1969/70.
Enligt beslut av riksdagen (prop. 1967: 100, SU 100, rskr 265; SFS 1967:
553) skall räntebidrag utgå för täckande av räntekostnader endast för ti
den t. o. m. utgången av år 1967. Enligt utbetalningsreglerna skall de sista
räntebidragen utbetalas under budgetåret 1968/69. Med hänsyn till ev.
försenade utbetalningar bör dock anslaget stå kvar även under budgetåret
1969/70.
Departementschefen
Jag biträder bostadsstyrelsens förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Räntebidrag för budgetåret 1969/70 anvisa ett för
slagsanslag av 5 000 000 ler.

D 6. Bidrag till viss bostadsförbättringsverksamhet
1967/68 Utgift
92 895 356
1968/69 Anslag.............................................. 135 000 000
1969/70 Förslag
110 000 000
6 — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 13
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Från anslaget bestrids utgifter för förbättringslån i den mån de är ränteoch amorteringsfria, invalidbostadsbidrag samt förvaltningsbidrag till för
medlare av bostadsegnahemslån. Anslaget, som är ett förslagsanslag, an
visas med det belopp som behövs för utbetalning av lån och bidrag.
Bestämmelserna om förbättringslån finns i kungörelsen den 5 oktober
1962 (nr 538) om förbättringslån (ändrad senast 1968:228). Lån, som
utgår för förbättring och i vissa fall uppförande av bostad för åldringar,
handikappade, samer eller zigenare, är helt eller delvis räntefritt och ståen
de. Beloppet av sådan subvention får i allmänhet uppgå till högst 10 000 kr.
Invalidbostadsbidrag utgår enligt bestämmelser i räntelånekungörelsen den
1 september 1967 (nr 553, ändrad 1968:229). Bidraget utgår för sådan in
redning av bostadslägenhet och i vissa fall sådant extra lägenhetsutryinme
som rörelsehindrad invalid behöver, dock i regel med högst 15 000 kr. för
varje lägenhet.
För beslut om räntefria förbättringslån fastställer riksdagen årligen en
medelsram för det löpande kalenderåret och en preliminär ram för det
närmast följande. Riksdagen har medgett att sådana lån får beviljas med
högst 125 milj. kr. under år 1968 och 100 milj. kr. under år 1969 (prop.
1968: 1 bil. 13, SU 100, rskr 252).
Bostadsstyrelsen
Styrelsen föreslår att anslaget minskas med 5 milj. kr. till 130 milj. kr.
för budgetåret 1969/70. Styrelsen hemställer vidare att den för år 1969 pre
liminärt bestämda ramen 100 milj. kr. fastställs slutligt samt att ramen
för år 1970 bestäms preliminärt till likaledes 100 milj. kr.
Styrelsen föreslår slutligen dels att långivningen till bostäder för tem
porärt bruk, som är tidsbegränsad till en femårsperiod, får fortsätta efter
periodens utgång den 30 juni 1969, dels att inkomstgränsen för erhållande
av förbättringslån höjs från 6 000 kr. till 8 000 kr. Styrelsen anför i hu
vudsak följande.
Förbättringslån för s. k. temporära bostäder utgår enligt beslut av 1964
års riksdag (prop. 1964: 85, SU 106, rskr 245). Beslutet innebar att för
bättringslån skulle kunna beviljas kommun för uppförande av välutrusta
de monteringsfärdiga bostäder för åldringar. Sådana bostäder av temporär
typ skulle inte komma i fråga i bygder, där det förelåg ett långsiktigt be
hov av åldringsbostäder. Däremot ansågs de temporära bostäderna kunna
erbjuda en godtagbar lösning i avflyttningskommuner, där det inte fanns
anledning att räkna med ett för längre tid bestående bostadsbehov, och i
kommuner, där antalet åldringar i framtiden kommer att minska. Det sär
skilda stödet för uppförande av temporära bostäder skulle gälla under
fem år, dvs. intill utgången av budgetåret 1968/69.
Enligt bostadsstyrelsens anvisningar kan lån till temporära åldrings
bostäder komma i fråga i vidsträckta glesbygdsområden med stora struktu
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rella förändringar inom näringsliv och bebyggelse, där bostadsbehovet för
åldringar bedöms som kortvarigt i jämförelse med byggnaders livslängd.
Till sådana områden räknas främst Norrlands inland, västra Svealand och
nordvästra Götaland med undantag av kommuner med expanderande tät
orter. I övrigt bör lån för sådana bostäder beviljas endast om de uppförs
i kommuner, där befolkningsuttunningen väntas fortsätta och åldringarnas
bostadsförsörjning vållar liknande svårigheter som för kommunerna i de
nämnda områdena. Inom glesbygdskommuner, där befolkningsutveckling
och sysselsättning påverkas av expansionen i närliggande industri- och handelscentra, bör temporära åldringsbostäder endast undantagsvis uppföras
med stöd av förbättringslån.
Länsbostadsnämnderna har under tiden den 1 juli 1964 — den 31 de
cember 1967 beviljat lån för 1 671 temporära åldringsbostäder, varav 828
i norrlandskommuner. Detta stöd till kommunerna har gjort det möjligt
att snabbt lösa mycket svåra bostadsproblem. Det har använts främst när
temporära åldringsbostäder ansetts vara en lämpligare lösning än upprust
ning av undermåliga bostäder med stora avstånd till orter med vård- och
servicemöjligheter. Bostadsstyrelsen har genom enkäter hos berörda läns
bostadsnämnder konstaterat att denna form av förbättringslån fortfarande
behövs och att ett upphörande skulle komma synnerligen olägligt nu när
stora förändringar pågår i de större sammanhängande glesbygdsområdena,
framförallt i Norrlands inland. Styrelsen föreslår att bestämmelserna om
denna långivning skall få fortsatt giltighet.
Nuvarande inkomstgräns för att få förbättringslån innebär att lån kan
beviljas den som har högst 6 000 kr. i beskattningsbar inkomst. Detta in
komststreck infördes den 1 juli 1959 och bör nu omprövas med beaktande
av inkomst- och levnadskostnadsutvecldingen från denna tidpunkt och de
förändringar i skattereglerna som påverkar skillnaden mellan bruttoin
komst och beskattningsbar inkomst. Omprövningen bör grundas på samma
princip som vid vissa tillfällen har tillämpats i samband med omprövningen
av familjebostadsbidragens inkomststreck. Enligt denna princip bör in
komststrecken uttryckta i bruttoinkomst höjas i samma grad som den all
männa levnadskostnadsnivån. Detta innebär att realinkomsthöjningar leder
till en minskning av den andel inkomsttagare som kan få bidrag respek
tive lån.
Vid omprövningen av familjebostadsbidragen år 1959 (prop. 1959: 1 bil.
7, s. 181) redovisades ett förslag från bostadsstyrelsen, varav framgår att
en beskattningsbar inkomst på 6 000 kr. kunde beräknas motsvara en brut
toinkomst på ca 11 900 kr. år 1959. Från juli 1959 till slutet av år 1968
kan konsumentprisindex beräknas ha stigit från 152 till 219, dvs. med 44 %.
Därvid har i anslutning till Reviderad nationalbudget för år 1968 antagits
att priserna ökat med 2,2 % under år 1968. Med hänsyn till en fortsatt san
nolik prisstegring under år 1969 antas prisstegringen från mitten av år
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1959 till mitten av år 1969, då inkomststrecket tidigast kan höjas, uppgå
till 45 %. Enligt den förordade principen för höjning av inkomststrecket
bör sålunda 1959 års inkomststreck uttryckt i en bruttoinkomst på 11 900
kr. uppräknas med 45 % till 17 300 kr. Enligt beräkningar som gjorts av
familjepolitiska kommittén (Barnbidrag och familjetillägg, SOU 1967:52,
s. 44) kan en bruttoinkomst på 17 300 kr. beräknas motsvara en beskatt
ningsbar inkomst på 7 300 kr.
När det gäller höjning av inkomststrecket för beviljande av förbättrings
lån bör emellertid beaktas att de berörda bushållen i betydande utsträck
ning består av ensamstående åldringar med nedsatta kroppskrafter och
begränsad rörlighet. Dessa människor är i helt annan utsträckning än yng
re utsatta för sjukdomar som kan försvaga deras ekonomi. Med hänsyn här
till bör inkomststrecket sättas något högre än som kan anses motiverat vid
tillämpning av nyss angivna beräkningsprincip. En höjning till 8 000 kr.
bör övervägas i första hand. För en ensamstående folkpensionär skulle
detta motsvara en verklig inkomst på omkring 13 000 kr. En sådan höj
ning får betydelse för dels nytillkommande folkpensionärer inom de lägre
inkomstskikten, vilka utöver folkpension har ATP eller tjänstepension med
relativt låga belopp, dels inkomsttagare vilka ännu inte fått folkpension och
som arbetar inom utpräglade låglöneyrken. Styrelsen föreslår att inkomst
strecket höjs till 8 000 kr. den 1 juli 1969.
Lån- och bidragsgivningens omfattning belyses av följande uppgifter. Un
der tiden den 1 juli 1964—den 31 december 1967 har förbättringslån bevil
jats för upprustning av sammanlagt ca 53 000 lägenheter, varav minst
45 000 lägenheter för åldringar eller handikappade.
Under budgetåret 1967/68 minskade förbättringslångivningen. Sålun
da inkom 11 363 ansökningar mot 14 343 under budgetåret 1966/67, en
minskning med 21 %. Lika stor var minskningen från budgetåret 1965/
66 till budgetåret 1966/67. Under budgetåret 1967/68 meddelades 11 272
beslut om lån mot 13 720 under närmast föregående budgetår. Vid ut
gången av budgetåret 1967/68 fanns 3 204 ännu ej slutbehandlade an
sökningar mot 4 267 vid utgången av budgetåret 1966/67. Förbättringslån
har under budgetåret 1967/68 beviljats med 135,5 milj. kr., varav 88,3 milj.
kr. utgjorde räntefria lån eller lånedelar. Under samma budgetår uppgick
det genomsnittliga lånebeloppet per lägenhet till 10 226 kr. att jämfö
ra med 8 580 kr. under närmast föregående budgetår, vilket innebär
en ökning med 20 %. Det räntefria beloppet per lägenhet har under sam
ma period ökat med 8 % eller från 6 239 kr. till 6 759 kr.
Under budgetåret 1967/68 beviljades invalidbostadsbidrag till 1 336 lä
genheter med ett sammanlagt belopp av 10 950 568 kr. Detta innebär en
fortsatt ökning. Närmast föregående budgetår beviljades sålunda bidrag
till 965 lägenheter till ett sammanlagt belopp av 7 286 052 kr.
Utbetalningen av lån beräknas till ca 115 milj. kr. under budgetåret 1969/
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70 under förutsättning att långivningen under åren 1969 och 1970 får den
omfattning styrelsen föreslår. Besluten om lån under ett budgetår resulte
rar under samma budgetår i utbetalning i huvudsak endast i form av för
skott, uppskattningsvis i en omfattning motsvarande hälften av det bevil
jade beloppet. Återstoden kan till större delen beräknas bli utbetalad under
följande budgetår.
Den beräknade utbetalningen av invalidbostadsbidrag uppgår enligt läns
bostadsnämndernas beräkningar till ca 13 milj. kr. för budgetåret 1969/70.
Departementschefen
Vid 1964 års riksdag beslöts vissa åtgärder för att skapa bättre bostadsför
hållanden åt åldringar. En av dessa åtgärder avsåg statligt stöd i form
av förbättringslån till anordnande av temporära bostäder. Samtidigt bestäm
des att detta stöd skulle gälla endast under en period av fem år. Motivering
en för tidsbegränsningen var att en snabb upprustning av åldringarnas bo
städer ansågs angelägen och att åtgärder av mera kortsiktig karaktär inte
skulle få en negativ effekt på de långsiktigare strävandena att ge åldringar
na en god bostadsförsörjning. Femårsperioden går ut den 1 juli 1969. Som
bostadsstyrelsen framhåller finns emellertid fortfarande behov av att an
ordna temporära bostäder bl. a. på grund av de stora förändringar inom
näringsliv och bebyggelse som alltjämt pågår i de större sammanhängande
glesbygdsområdena, framför allt i Norrlands inland. Jag förordar därför att
bestämmelserna om förbättringslån för bostäder för temporärt bruk får gälla
även efter utgången av innevarande budgetår och tills vidare. Liksom hit
tills bör det vara en allmän riktlinje för verksamheten att lån utgår endast
för att tillgodose ett temporärt behov av åldringshostäder av sådan art att
bostadsfrågan inte bör lösas genom uppförande av permanenta bostäder.
Den inkomstgräns som gäller för erhållande av förbättringslån fastställdes
den 1 juli 1959 till 6 000 kr. i beskattningsbar inkomst. Jag delar styrel
sens uppfattning att tiden nu är inne att ompröva inkomstgränsen. Styrel
sen har föreslagit en höjning till 8 000 kr. Förslaget grundas bl. a. på en
beräkning som visar att stegringen i konsumentprisindex motsvarar en
höjning av inkomststrecket till 7 300 kr. Enligt min mening bör vid bedöm
ningen av denna fråga hänsyn tas till de regler som numera gäller om sär
skilda skatteavdrag för bl. a. folkpensionärer. På grund härav anser jag
att inkomststrecket bör höjas till 7 000 kr. Jag förordar att denna höjning
skall tillämpas fr. o. m. den 1 juli 1969.
Vidare får jag i detta sammanhang ta upp frågan om viss ändring av be
stämmelserna om invalidbostadsbidrag. De blindas förening har anhållit
om sådan ändring av dessa bestämmelser att bidrag kan utgå även till
synskadade. Framställningen har tillstyrkts av bostadsstyrelsen, statens
handikappråd och De handikappades riksförbund. Det gäller här mindre
utrustningsdetaljer, t. ex. i lägenhetens kök, som skulle vara till stor nytta
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för en synskadad person. I sin nuvarande lydelse avser bestämmelserna en
dast rörelsehindrade. Jag finner det angeläget att de synskadades bostäder
förses med sådana anordningar som kan göra dessa bostäder bättre anpassa
de till de föreliggande särskilda behoven. Jag förordar därför att invalid
bostadsbidrag skall kunna utgå för detta ändamål. Bidrag torde i huvudsak
komma i fråga för person som är blind eller som har endast ledsyn och inte
kan läsa vanlig skrift. Ändringen av bestämmelserna bör träda i kraft den
1 juli 1969. Medelsbehovet för detta ändamål torde vara förhållandevis
obetydligt och inte påverka anslagsberäkningarna.
I fråga om ramarna för långivningen biträder jag styrelsens förslag. Den
för år 1969 preliminärt bestämda ramen 100 milj. kr. bör alltså fastställas
slutligt. Det synes lämpligt att Kungl. Maj :t liksom förra året utverkar riks
dagens bemyndigande att vidga ramen om det behövs av sysselsättningsskäl. Vad beträffar ramen för år 1970 synes det ovisst om den under den
senaste tiden konstaterade minskningen av efterfrågan på lån är av be
stående art. I avvaktan på ytterligare erfarenheter bör ramen preliminärt
bestämmas till samma belopp som för år 1969 eller 100 milj. kr.
Medelsbehovet för nästa budgetår, som delvis beror av den nyss nämnda
minskningen, beräknar jag däremot till ett lägre belopp än styrelsen. Jag
räknar med att ett belopp av 110 milj. kr. skall vara tillräckligt.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
a) godkänna de ändringar av bestämmelserna om för
bättringslån och invalidbostadsbidrag som jag har förordat,
b) medge att räntefria förbättringslån beviljas med högst
100 000 000 kr. under ettvart av åren 1969 och 1970,
c) bemyndiga Kungl. Maj :t att vid behov besluta om
ökning av den under b upptagna ramen för långivningen
under år 1969,
d) till Bidrag till viss bostadsförbätlringsverksamhet för
budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 110 000 000
kr.

D 7. Byggnadsforskning
1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

1 800 000

2 200 000
2 400 000

Forsknings- och rationaliseringsverksamheten inom byggandets område
stöds finansiellt genom en särskild s. k. byggnadsforskningsavgift, beräknad
på viss del av lönesumman inom byggnadsindustrin. Därjämte anvisas år
ligen ett obetecknat anslag under förestående rubrik. Avgifterna och ansla
get tillförs fonden för byggnadsforskning.
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Enligt beslut av riksdagen (prop. 1968:9, 3LU 41, rskr 223; SFS 1968:
173) utgår byggnadsforskningsavgiften fr. o. m. den 1 januari 1969 med
0,60 % av avgiftsunderlaget mot 0,50 % tidigare.
Statens råd för byggnadsforskning
Rådet hemställer att anslaget förs upp med 2,4 milj. kr. för budgetåret
1969/70, vilket innebär en ökning med 200 000 kr. Denna ökning är en auto
matisk följd av den höjning av avgiften som trädde i kraft den 1 januari
1969.
Departementschefen
Jag biträder rådets förslag. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riks
dagen
att till Byggnadsforskning för budgetåret 1969/70 anvisa
ett anslag av 2 400 000 kr.

D 8. Rekonstruktionsbidrag till allmänna samlingslokaler
1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

442 850 Reservation 399 257
400 000
500 000

Bidragsbestämmelserna finns i brev den 20 maj 1960. Dessa bestäm
melser innebär i korthet att bidrag kan utgå till ägare av statligt belånade
allmänna samlingslokaler, vilkas bevarande bedöms vara av betydelse för
bygden, med belopp motsvarande högst 15 % av låneunderlaget.
Statens nämnd för samlingslokaler
Nämnden hemställer att anslaget ökas med 100 000 kr. till 500 000 kr.
för budgetåret 1969/70.
Till rekonstruktionsbidrag har under budgetåren 1960/61—1967/68 an
visats tillhopa 2 701 000 kr. Under samma tid har bidrag beviljats 56 lokal
företag med sammanlagt 2 699 000 kr. Hos nämnden inneligger en inte
slutligt behandlad ansökning avseende 27 000 kr. Nämnden räknar med att
den under innevarande och närmast följande budgetår kommer att be
handla ärenden angående rekonstruktionsbidrag i minst samma omfattning
som hittills. För detta antagande talar att enligt senast tillgängliga rappor
ter från länsstyrelserna (per den 31 december 1967) 64 lokalföretag inte
kunnat erlägga till betalning förfallna annuiteter på beviljade statslån
samt att beträffande åtskilliga av dessa företag genom riksorganisationerna
för samlingslokaler utredning pågår angående möjligheterna till en sane
ring med anlitande av bl. a. rekonstruktionsbidrag.
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Bidragen utgör enligt nämndens uppfattning en mycket värdefull kom
pletterande stödform, i synnerhet när det gäller att på olika platser med
vikande befolkningsunderlag åt de kvarboende bevara befintliga allmänna
samlingslokaler. Detta belyses i viss mån av att utav de 34 lokalföretag,
som under budgetåren 1961/62—1964/65 i saneringssyfte beviljats rekonstruktionsbidrag, 29 därefter i behörig ordning kunnat erlägga annuiteterna på beviljade statslån.
Departementschefen
Med anledning av nämndens uppgifter om lokalföretag som råkat i eko
nomiska svårigheter vill jag nämna att jag med stöd av Kungl. Maj :ts be
myndigande vid slutet av förra året tillkallat en sakkunnig för att göra en
översyn av statens stöd till sådana lokalföretag. Utredningsuppdraget om
fattar även frågor rörande det statliga lånestödet till anordnande av sam
lingslokaler.
Mot nämndens beräkning av anslagsbehovet för budgetåret 1969/70 har
jag ingen invändning. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Rekonstruktionsbidrag till allmänna samlingslo
kaler för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av
500 000 kr.
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KAPITALBUDGETEN
IV. Statens utlåningsfonder
IV: 1 Statens hantverks- och industrilånefond
1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

4 000 000 Reservation 17 500 000

20 000 000
20 000 000

Från anslaget överförs medel till statens hantverks- och industrilånefond
för utlämnande genom företagareföreningarna av hantverks- och industri
lån till småindustri- och hantverksföretag. Lånebestämmelserna återfinns
i kungörelsen om statligt kreditstöd till hemslöjd, hantverk och småindustri.
Kungörelsen innehåller också bestämmelser om statlig garanti för lån till
industriföretag.
Fr. o. m. den 1 juli 1968 (prop. 1968: 61, SU 102, rskr 254) har företagare
föreningarna fått vidgat bemyndigande att besluta om lån. Bl. a. höjdes
lånegränsen i varje särskilt fall från tidigare 50 000 kr., i vissa fall 75 000
kr., till 150 000 kr.
Bestämmelser om statlig garanti för lån till turisthotell finns i brev den
30 juni 1965.
För innevarande budgetår har till fonden anvisats ett investeringsanslag
av 20 milj. kr. Ramen för statsgaranti till hantverks- och industriföretag
m. m. har fastställts till 80 milj. kr.
Kommerskollegium
Kollegiet hemställer, att lånefonden tillförs 12 milj. kr. för budgetåret
1969/70 och att ramen för statlig garanti fastställs till 80 milj. kr.
Kapitaltillgångarna i fonden utgjorde den 30 juni 1968 208 milj. kr.
Till företagareföreningarna var ett belopp av 183,6 milj. kr. utlånat. I lån,
ursprungligen lämnade ur fonder, vilka sammanförts med den tidigare
fonden för lån till företagareföreningar m. fl. till nuvarande statens hant
verks- och industrilånefond, utestod 2,3 milj. kr. Av Kungl. Maj:t anvisade
men ej utbetalade lån uppgick till 17,8 milj. kr. Vid utgången av budgetåret
1967/68 fanns sålunda disponibelt för utlåning ur fonden ett belopp å (208
— 183,6 — 2,3 — 17,8) 4,3 milj. kr.
För budgetåret 1968/69 har anvisats 20 milj. kr. I amorteringar beräknas
fonden komma att tillföras ca 1 milj. kr. För utlåning under budgetåret
1968/69 tillgängliga medel uppgår sålunda till ca 25,3 milj. kr.
6* — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 1. Bil. 13
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Företagareföreningarna uppger, att de den 30 juni 1968 hade utestående
lån på tillhopa 157,5 milj. kr. samt beviljade men icke utbetalade lån på till
hopa 16,9 milj. kr. Föreningarna redovisar inklusive beviljade hos statskon
toret icke lyftade medel ett för utlåning disponibelt belopp av drygt 27 milj.
kr. Under budgetåret 1968/69 uppskattar föreningarna inflytande amor
teringar till 30,1 milj. kr. De för utlåning genom företagareföreningarna till
gängliga medlen utgör sålunda ca (25,3 + 27 +30,1) 82,4 milj. kr. Detta
belopp överstiger med 12,5 milj. kr. det av föreningarna för budgetåret be
räknade utlåningsbehovet som angivits till 69,9 milj. kr.
För budgetåret 1969/70 har företagareföreningarna beräknat inflytande
amorteringar till 35,3 milj. kr., utlåningen till 75,8 milj. kr. samt behovet
av nya lånemedel ur fonden till 38,6 milj. kr. Enligt kollegiets uppfattning
torde amorteringarna komma att öka med ca 8 milj. kr. Dessutom kommer
fonden, som förut sagts, att tillföras ytterligare ca 1 milj. kr. i amorte
ringar. Då av disponibla medel för innevarande budgetår kan beräknas
uppkomma en reservation på ca 5,3 milj. kr. samt ej utlånade medel hos
företagareföreningarna beräknas till ca 12,5 milj. kr., skulle för utlåningsverksamheten behövas ett anslag av 12 milj. kr. för budgetåret 1969/70.
Summan av statligt kreditstöd i form av lånegarantier till hantverk och
småindustri samt till turisthotell, som beviljades under budgetåren 1963/64
—1967/68 utgjorde resp. 40,1, 72,6, 42,7, 45,4 och 75,9 milj. kr. För inne
varande budgetår har lånegarantiramen fastställts till 80 milj. kr. Enligt
kollegiets bedömning bör ramen fastställas till samma belopp även för bud
getåret 1969/70.

Yttrande
Företagareföreningarnas förbund uppskattar anslagsbehovet till 38 milj.
kr. Garantiramen bör enligt förbundet fastställas till 80 milj. kr.

Departementschefen
Med hänsyn till det lånebehov som kan förutses förordar jag under
statens hantverks- och industrilånefond för nästa budgetår oförändrad
medelsanvisning, 20 milj. kr. Tillsammans med inflytande amorteringar
ger detta belopp företagareföreningarna en utlåningskapacitet på inemot
60 milj. kr.
I likhet med kommerskollegium förordar jag vidare att ramen för stat
lig garanti bestäms till samma belopp som för innevarande budgetår eller
80 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
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a) medge att statsgaranti för lån till hantverks- och in
dustriföretag m. m. under budgetåret 1969/70 beviljas intill
ett belopp av 80 000 000 kr.,
b) till Statens hantverks- och industrilånefond för bud
getåret 1969/70 anvisa ett investeringsanslag av 20 000 000
kr.

IV:2. Lånefonden för bostadsbyggande
Från fonden utbetalas bostadslån, räntebärande förbättringslån, tomt
rättslån till kommun samt räntelån. Fonden belastas också i mindre om
fattning av utbetalningar av vissa andra lån som beviljats enligt äldre be
stämmelser.
Gällande bestämmelser om bostadslån finns i bostadslånekungörelsen
den 1 september 1967 (nr 552, ändrad 1968:456). Enligt dessa bestämmel
ser utgår lån i huvudsak till ny- och ombyggnad av bostadshus. Det förut
sätts att primär- och sekundärlån tas upp i öppna marknaden. Bostadslå
nets storlek bestäms så att det utgör en andel av ett i särskild ordning
fastställt låneunderlag. Andelen är 30 % för kommun eller allmännyttigt
företag, 25 % för bostadsrättsförening med kommunal insyn, 20 % i fråga
om småhus som skall bebos av låntagaren och 15 % i övriga fall. Löneun
derlaget bestäms i fråga om nybyggnad enligt en av Kungl. Maj :t fastställd
metod som summan av beräknade kostnader för mark, exploatering av
marken, grundläggning och byggande. Vid ombyggnad utgör med vissa be
gränsningar den godkända kostnaden för arbetet låneunderlag.
För bostadslån skall erläggas ränta efter en räntesats som fastställs av
Kungl. Maj :t för ett kalenderår i sänder. Räntan är subventionsfri. Lånet
förutsätts bli återbetalat inom 30 år. Vid ombyggnad kan kortare amorte
ringstid bestämmas. Betalning av ränta och amortering på bostadslånet
skall i flertalet fall omfördelas i tiden enligt särskilda regler. Omfördel
ningen sker med hjälp av en av statsmakterna fastställd basannuitet och
ett paritetstal som Kungl. Maj :t fastställer årligen.
Bestämmelserna om räntelån finns i räntelånekungörelsen den 1 septem
ber 1967 (nr 553, ändrad 1968:229). Räntelån utgår dels för bostadshus
som uppförts eller byggts om med stöd av statligt lån som beviljats en
ligt de bestämmelser som gällde före den 1 januari 1968, dock ej för hus
som färdigställts före år 1958, dels för bostadshus som uppförts utan stat
ligt lån, om räntebidrag förut beviljats för huset. Räntelån avser viss del
av räntekostnaderna för fastighetslånen. Storleken av räntelån bestäms
av en viss räntesats (basränta) och ett paritetstal som fastställs årligen.
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Ränta utgår efter samma procentsats som för bostadslån. Betalning av
ränta och amortering skall ske i den mån paritetstalets ökning möjliggör
det.
En redogörelse för bestämmelserna om förbättringslån har lämnats förut
under anslaget Bidrag till viss bostadsförbättringsverksamhet (p. D 6).
Tomträttslån till kommuner enligt tomträttslånekungörelsen den 10 de
cember 1965 (nr 905, ändrad 1967: 555) utgår för vissa kommunala inves
teringar i mark som upplåtits med tomträtt och bebyggs med stöd av bo
stadslån.
För det statliga stöd till bostadsbyggandet som skall utgå från fonden
— med undantag av tomträttslån — fastställer riksdagen årligen olika
ramar. Under år 1968 fick sålunda lån till nybyggnad beviljas för högst
89 000 lägenheter och intill ett belopp av 1 890 milj. kr. och lån till om
byggnad samt räntebärande förbättringslån intill ett belopp av 170 milj. kr.
Under vartdera av åren 1969 och 1970 får lån till nybyggnad beviljas för
högst 89 000 lägenheter. Lån till ombyggnad samt räntebärande förbätt
ringslån får under år 1969 beviljas intill ett belopp av 170 milj. kr. För
handsbesked om bostadslån för hus som skall byggas med tillämpning
av industriella produktionsmetoder får meddelas för högst 10 000 lägen
heter under vart och ett av åren 1969—1973.
Riksdagen har bemyndigat Kungl. Maj :t att under vissa förutsättningar
besluta om utökning av de nyssnämnda ramarna. Med stöd av detta be
myndigande har Kungl. Maj :t genom beslut den 27 september 1968 för
ordnat dels att beslut om lån till nybyggnad under år 1968 får meddelas
för ytterligare 500 lägenheter, dels att av de beslut om lån till nybyggnad,
som får meddelas under år 1969, lånebeslut för högst 2 000 lägenheter
får meddelas under år 1968 i stället för under år 1969.
Anslaget till fonden, vilket anvisas med det belopp som behövs för ut
betalning av beviljade lån, har förts upp med 1 600 milj. kr. för budgetåret
1968/69.
Innan jag i det följande behandlar bostadsstyrelsens anslagsframställ
ning beträffande lånefonden för nästa budgetår anhåller jag att här få redo
visa två under år 1968 avlämnade betänkanden samt däröver avgivna re
missyttranden.
Delegationen för bostadsfinansiering,1 som inrättades den 30 september
1966 för att bereda och avge förslag avseende vissa spörsmål och ärenden
som äger samband med bostadsbyggandets finansiering, avlämnade den
13 juni 1968 en promemoria, Bostadsbyggandets planering och kreditför
sörjning (SOU 1968:30). I promemorian redovisas överväganden i fråga
1 Statssekreteraren Reidar Tilert, ordförande, bankdirektören Kurt Eklöf, byråchefen Magnus
Elison, statssekreteraren Kjell-Olof Feldt, överdirektören Bertil Rehnberg och planeringschefen
Göte Svenson.
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om åtgärder för att underlätta kreditförsörjningen till bostadsbyggandet
med huvudvikten på det bostadsbyggande som äger rum med tillämpning av
industriella produktionsmetoder.
Över promemorian har yttranden avgetts av poststyrelsen, bankinspek
tionen, konjunkturinstitutet, arbetsmarknadsstyrelsen, bostadsstyrelsen —
med biläggande av yttranden från vissa länsbostadsnämnder — byggindustrialiseringsutredningen, fullmäktige i riksbanken, fullmäktige i riksgäldskontoret, styrelserna för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa
och Svenska bostadskreditkassan, Svenska bankföreningen, Svenska spar
banksföreningen, Svenska försäkringsbolags riksförbund, Folksam, Svenska
kommunförbundet, Hyresgästernas riksförbund, Sveriges fastighetsägareför
bund, Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsföreningars riksförbund u.p. a.
(HSB), Svenska riksbyggen, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO),
Svenska byggnadsentreprenör för eningen (SBEF) och Svenska byggnadsin
dustriförbundet gemensamt, Näringslivets byggnadsdelegation, Landsorga
nisationen i Sverige (LO) — med bifogande av yttrande från Svenska
byggnadsarbetareförbundet — och styrelserna för allmänna pensionsfonden.
Byggindustrialiseringsutredningen1 avlämnade den 25 september 1968
betänkandet Upphandling av stora bostadsprojekt (SOU 1968:43). I be
tänkandet behandlas bl. a. organisationen av efterfrågan inom bostads
byggandet samt relationerna mellan beställare och producent.
över betänkandet har yttranden avgetts av statens planverk, statskon
toret, byggnadsstyrelsen, riksrevisionsverket, lantmäteristyrelsen, statens
pris- och kartellnämnd, arbetsmarknadsstyrelsen, bostadsstyrelsen — ef
ter hörande av vissa länsbostadsnämnder — statens institut för byggnads
forskning, statens råd för byggnadsforskning, länsstyrelserna i Stockholms,
Östergötlands, Malmöhus, Göteborgs och Bohus, Örebro och Yästernorrlands län — efter hörande av vissa kommuner — bygglagutredningen, Bygg
herreföreningen, Föreningen Sveriges praktiserande arkitekter, HSB, SBEF,
Näringslivets byggnadsdelegation, Svenska kommunförbundet, Svenska
landstingsförbundet, Svenska konsulterande ingenjörers förening, Svenska
konsulterande VVS-ingenjörers förening, Svenska riksbyggen, SABO, Svens
ka byggnadsarbetareförbundet, Hyresgästernas riksförbund, AB Bygg AMA
och Byggnadsindustrins datacentral AB. Svenska byggnadsindustriförbundet
har i särskild skrivelse instämt i de yttranden som avgivits av SBEF och
Näringslivets byggnadsdelegation.
Delegationen för bostadsfinansiering
I delegationens promemoria behandlas två områden inom vilka åtgärder
1 Landshövdingen Gustav Cederwall, ordförande, riksdagsmannen Per Bergman, professorn
Lennart Holm, andre förbundsordföranden Börje Jönsson, direktören Sten Källenius och riks
dagsmannen Erik Tobé.
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anses erforderliga för att skapa bättre förutsättningar för en mera rationell
och därmed mindre kostnadskrävande bostadsproduktion. Det ena är stats
makternas beslut om bostadsbyggandets omfattning och de former under
vilka dessa beslut förverkligas och det andra organisationen av och vill
koren för bostadsbyggandets kreditförsörjning.
Bostadsbyggandets planering m. m. Statsmakternas be
slut om bostadsbyggandets omfattning — bostadsbyggnadsplanen -—- grun
das dels på en bedömning inom nationalbudgetens ram av hur störa resurser
som kan avdelas för bostadssektorn, dels på en bedömning av bostadsbyggnadsbehovet och förefintliga planer för bostadsbyggande. Frågan om resursawägningen behandlas inte närmare i promemorian. Bedömningen av bostadsbyggnadsbehovet grundas på särskilda riksomfattande utredningar,
den senaste av bostadsbyggnadsutredningen (SOU 1965:32), och på de
kommunala bostadsbyggnadsprograminen. Dessa program, som varje år
upprättas av ca 430 kommuner, avser en femårsperiod och innehåller be
räkningar både av byggnadsbehovet och av de faktiska produktionsmöj
ligheterna.
Planen omfattar både bostadsbyggande med statliga lån, ca 90 % av hela
planen, och privatfinansierat byggande. För det statsbelånade byggandet
fastställs ramar. Dessa fördelas på län och kommuner och genomförandet
grundas på s. k. turordningsförslag som upprättas av kommunerna. Av
väsentlig betydelse för planens genomförande är planerings- och projekteringsberedskapen hos kommuner och företag.
Enligt delegationen har planeringsberedskapen förbättrats under senare
år, vartill de kommunala bostadsbyggnadsprograminen anses ha verksamt
bidragit. Ytterligare förbättringar skulle kunna nås genom fleråriga besked
om ramarna för den statliga långivningen, vilket ger säkrare hållpunkter
för planeringen.
Låneramar bestäms nu varje år dels för det löpande kalenderåret och
dels preliminärt för de två därpå följande åren. Syftet härmed är att un
derlätta byggandets planering på något längre sikt genom att skapa säker
het i fråga om förutsättningarna att erhålla statliga bostadslån.
Under senare år har ramarna haft karaktären av garanterat minimiprogram för det statsbelånade bostadsbyggandet. Biksdagens beslut om ra
men för det löpande året har åtföljts av ett bemyndigande för Kungl. Maj :t
att utvidga ramen om konjunkturutvecklingen skulle motivera en sådan
utvidgning.
Från bostadspolitisk synpunkt kan det enligt vad delegationen framhål
ler anföras skäl för att låneramarna utformas så att de skapar förutsätt
ningar för stabilitet i produktionsbetingelserna. Detta önskemål måste
emellertid vägas mot den ekonomiska politikens krav på möjligheter att
anpassa investeringsutvecklingen till konjunkturförändringarna, dvs. på
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flexibilitet även i bostadsbyggandets omfattning. Att uppnå en typ av pla
nering, där dessa båda krav i rimlig grad tillgodoses, måste därför betraktas
som en väsentlig uppgift för bostadspolitiken.
Låneramarna kan också ses som ett medel att främja strukturpolitiska
syften. Eftersom ca 90 % av bostadsbyggandet finansieras med hjälp av
statliga lån, får fördelningen av dessa låneramar väsentliga effekter på den
regionala utvecklingen.
I den mån låneramarna har haft karaktären av minimiprogram har
någon närmare precisering av den möjliga ökningen utöver miniminivån
inte funnits. Tolkningen av statsmakternas intentioner har till följd därav
inte blivit så bestämd som man kunde önska.
I princip anser delegationen att två olika metoder kan komma till an
vändning inom investeringsplaneringen. Den ena är att statsmakterna fast
ställer fasta ramar för investeringarna inom olika sektorer och att anord
ningar skapas för att hindra att ramarna överskrids. Detta förutsätter
sannolikt en fysisk reglering över hela investeringsfältet och ger ändå
ingen garanti för samhällsekonomisk balans. Att en ram inte uppfylls leder
— om det inte finns expansionsmöjligheter inom andra sektorer — till
störningar i sysselsättningen.
Den andra möjligheten är att göra investeringsplaneringen flexibel
i högre eller lägre grad. För bostadssektorn kan det tänkas innebära en
plan som tar sikte på ett garanterat program i ordets egentliga mening.
Detta program måste bestämmas till ett läge under — säg 10 % — den in
vesteringsnivå man bedömer som i och för sig möjlig, om det skall finnas
utrymme för variationer inom konjunkturberoende investeringssektorer.
Om det garanterade programmet skall vara säkerställt med avseende
på kreditförsörjningen, måste låneramen så tidigt som möjligt kunna »över
sättas» till identifierbara, namngivna projekt. Detta har betydelse både för
kreditgivarnas dispositioner och med hänsyn till att byggherrar och myn
digheter måste vara ense om vilka projekt som beretts utrymme inom den
garanterade ramen.
Det garanterade programmet bör enligt delegationen kompletteras med
en projektreserv. Detta är av vikt både från konjunkturpolitisk och bo
stadspolitisk synpunkt. I rådande brislläge anser delegationen det ange
läget att ledigblivna produktionsfaktorer inte förblir outnyttjade till följd
av brist på projekt. Reserven bör vara så stor att den ger utrymme för att
öka byggandet till den nivå som enligt konjunkturbedömningen synes
möjlig att uppnå men även därutöver om konjunkturutvecklingen skulle
bli svagare.
Delegationen anför att projekten i denna reserv inte torde behöva föras
fram till färdiga bygghandlingar. I stället bör eftersträvas att nå så långt
i projekteringsarbetet att detta kan fullbordas inom inte alltför lång tid.
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Om det garanterade programmet läggs något under det som ter sig
möjligt att uppnå, bör ett sådant program kunna fastställas för exempelvis
en femårsperiod, dvs. för två år utöver vad som gäller nu. Svårigheterna
att bedöma konjunkturerna ökar med tidsperspektivets längd. Osäkerhetsmarginalerna blir därmed större ju längre fram programmet sträcker sig.
Det garanterade programmets nivå bör bestämmas med hänsyn härtill. Pro
jektreserven bör enligt delegationens mening inte omfatta mer än tre år.
Ett garanterat program bör inte i dess helhet fördelas på kommuner för
en så lång period som fem år. Med nuvarande bristfälliga kunskapsunder
lag skulle en sådan fördelning kunna leda till en felaktig avvägning av
bostadsbyggandet mellan kommunerna och därmed risker för felinveste
ringar i vissa kommuner. Delegationen anser därför att tilldelning av låne
ram för de båda sista åren av perioden bör begränsas till större kommunner och orter med klart expansivt näringsliv.
Projektreserven föreslås bli fördelad på län och kommuner för det löpande
året i sin helhet och för de två påföljande åren i den omfattning och takt som
befinns ändamålsenlig.
Beslut om ökning av det garanterade programmet genom ian språktagande
av projektreserven bör ske så tidigt som möjligt under året, första gången
i april—maj. Om det garanterade programmet bestäms under den nivå som
framstår som möjlig att uppnå, blir utökningen av programmet en normal
företeelse.
Bostadsbyggandets kreditförsörjning. Från såväl sam
hällsekonomiska som företagsekonomiska utgångspunkter är det enligt vad
delegationen framhåller väsentligt att bostadsbyggandet planeras väl och
kan genomföras planenligt. Planeringen måste omfatta även finansieringsoch kreditanskaffningsfrågor. För en rationell produktion är det av väsentlig betydelse att byggherrarna på ett tidigt stadium kan få garantier för att
krediter finns tillgängliga när byggnadsarbetena skall påbörjas och kan
lyftas i en takt som svarar mot byggandets förlopp.
Vid granskningen av kreditförsörjningens problem har allmänt förutsatts
att den av statsmakterna fastställda bostadsbyggnadsplancn ger uttryck för
vad som bedöms vara möjligt att realekonomiskt förverkliga. Det kreditbe
hov som förverkligandet av denna plan ger upphov till bör således tillgodo
ses av kreditmarknaden. Säkerställandet av en sådan kongruens är vä
sentligen en uppgift för den ekonomiska politiken och särskilt för penningoch kreditpolitiken.
Även vid balans totalt sett mellan utbud och efterfrågan på bostadskredi
ter kan det emellertid enligt vad erfarenheterna visar uppkomma vissa
problem i fråga om krediternas fördelning tidsmässigt och geografiskt och
i fråga om kreditvillkoren. Dessa problem synes sammanhänga med kre*
ditgivningens organisation och formerna för kreditförmedlingen.
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Byggnadskrediter tillhandahålls i huvudsak av affärsbankerna, postban
ken och sparbankerna. Av dessa har affärs- och sparbanker ett omfattande
kontorsnät i landet. Denna vida förgrening av kreditväsendet är en fördel
för byggherrarna i den meningen att de alltid har ett — ofta flera —• kredit
institut i sin närhet och kan ta behövliga kontakter utan större besvär. Utlåningsresurserna hos en kreditgivare är emellertid många gånger för
snäva för att en byggherre skall få hela sitt kreditbehov tillgodosett. Sär
skilt gäller detta då fråga är om större projekt avsedda att genomföras över
flera år. I sistnämnda fall kan kreditfrågan ofta lösas först efter samgående
mellan flera institut — konsortier — eller endast för en första etapp av
projektet.
Den brist på samstämmighet mellan planeringen av bostadsbyggandet och
kredittillförseln till detta byggande, som under vissa år av 1950- och 1960talen varit en av orsakerna till att igångsättningen av bostadsbyggandet
har fått en otillfredsställande säsongmässig fördelning, torde enligt delega
tionen till en del förklaras av den rådande uppdelningen av kreditgivningen
i förening med de former för bostadsfinansieringen som tillämpas.
Byggnadskrediten är en kortfristig kredit som är avsedd att ersättas med
långfristig fastighetsbelåning (avlyftas) när byggnadsföretaget har fullbor
dats. I vissa fall är detta en ren bokföringsfråga. Detta gäller i fråga om
postbankens och sparbankernas kortfristiga krediter i den mån de om
vandlas till fastighetslån i samma institut när husen är färdiga (integrerad
bostadsfinansiering). För större delen av bostadsbyggandet anser delegatio
nen den dubbla bostadsfinansieringen vara ett faktum i den meningen att
några egentliga garantier för avlyft i nära anslutning till bostadsprojektets
färdigställande inte kan erhållas.
Detta dubbla kreditsystem har sin bakgrund i de förhållanden under
vilka det växte fram. Tidigare var bostadsbyggandet i stor utsträckning placeringsobjekt för enskilda kapitalplacerare och utmärktes av stor osäkerhet
och därmed sammanhängande förlustrisker. Själva byggtiden var då den
mest riskfyllda perioden. Därför uppkom speciella lån för byggtiden, som
betingade särskilt hög ränta.
De förhållanden som tidigare kunde åberopas för en uppdelning av bostadskrediten är emellertid enligt delegationens uppfattning inte aktuella
idag. Som byggherrar fungerar numera specialiserade och stabila företag,
ofta anknutna till kommuner eller riksorganisationer. Långsiktiga planer
ger stadga i produktionsbetingelserna. Den statliga långivningen ger andra
förutsättningar för kreditgivningen än tidigare och det är mycket vanligt
att kommunerna går i borgen för byggnadskrediter. Byggherren är vidare i
dag som regel identisk med den slutlige ägaren och förvaltaren av fastig
heten.
Delegationen anför att uppdelningen av bostadskrediter också har en
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kvardröjande kostnadseffekt därigenom att byggnadskredit är dyrare än
fastighetslån.
Det dubbla kreditsystemet kompliceras av bristen på samordning mellan
den kortfristiga kreditgivningen och fastighetslångivningen. Delegationen
anför att det långt ifrån är givet att fastighetslån beviljas i den ordning som
bestäms av husens färdigställande (efter anciennitet). Bristen på fastig
hetslån och önskemålet att undvika stockningar och få ett optimalt utnytt
jande av begränsade resurser har utgjort den huvudsakliga förklaringen
till uppkomsten av s. k. bindningar inom bostadsfinansieringen. Därmed
menas att köp av bostadsobligationer förbinds med krav att fastighetslånen
destineras så att avlyft sker i viss bank eller beträffande visst byggnadsfö
retag. I ett åtstramat kreditmarknadsläge kan denna företeelse leda till all
varliga störningar i den koordination av den korta och långa marknaden,
som är nödvändig för en friktionsfri bostadsfinansiering.
Delegationen påpekar att kostnaderna för byggnadskrediter bestäms av
affärsbankerna genom debitering av ränta för disponerat belopp och en
särskild avgift (kreditivavgift). För stora kreditivbelopp har det därvid
inträffat att kreditgivaren gjort en uppdelning av beloppet så att en del därav
belastats av s. k. beredskapsavgift i stället för kreditivavgift. Vid en kreditivränta av 6,5 % blir under vissa förutsättningar den effektiva räntan 9 å
9,5 %. Sparbankerna och postbanken debiterar regelmässigt endast ränta
på disponerat belopp men denna ränta är i gengäld 1 % högre än den ränta
som kombineras med särskilda avgifter.
Då en byggherre behöver så stor byggnadskredit att en kreditgivare inte
anser sig kunna svara för hela beloppet, förekommer det att två eller flera
kreditgivare går samman i ett konsortium för att kunna bevilja erforderlig
kredit.
Byggnadskrediten ersätts ibland sedan bygget färdigställts med ett s. k.
tillfälligt lån, om avlyft genom fastighetslån drar ut på tiden. Denna om
läggning betingas av att den under vissa förutsättningar möjliggör utbetal
ning av det statliga bostadslånet.
Fleråriga bostadsprojekt drabbas av särskilda problem vid finansie
ringen. Kreditbehovet är stort, vilket, där problemet inte kunnat lösas
genom konsortialt samgående, ibland inneburit en uppdelning av projek
tet i mindre enheter. Genom att byggnadskredit står ute under lång tid drab
bas också de större projekten av genomsnittligt sett högre kreditkostnader
än andra projekt. Detta bestyrks av uppgifter beträffande finansieringen av
de projekt som hittills erhållit förhandsbesked om bostadslån enligt reg
lerna härför.
Mot bakgrunden av de här redovisade problemen uttalar delegationen
följande tre huvudönskemål i fråga om bostadsbyggandets kreditförsörj
ning.
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1) Kreditsystemet skall fungera så att bostadsbyggandet får den andel
av det samlade kreditutbudet, som svarar mot statsmakternas bostadsbyggnadsplaner, och med en tidsmässig och geografisk fördelning som är an
passad till den konkreta produktionsplaneringen.
2) De negativa effekterna av uppdelningen på byggnadskredit och fas
tighetslån bör elimineras.
3) Kreditgivningens former och villkor bör utformas så att de främjar
ett rationellt byggande och underlättar genomförandet av stora fleråriga
projekt.
För såväl 1967 som 1968 har överenskommelser träffats med kreditinsti
tuten rörande bostadsbyggandets kreditför sörj ning. Under denna period
har kreditförsörjningen varit tillfredsställande. Delegationen förutsätter
därför att denna form av överenskommelse prövas ännu någon tid innan
andra åtgärder övervägs i syfte att tillgodose det under 1) angivna önske
målet.
I fråga om önskemålen under 2) och 3) diskuterar delegationen olika
vägar att nå förbättringar, vilka vägar kan indelas så att de representerar
olika ambitionsnivåer. En lösning skulle innebära att man söker få till stånd
en rationellare avlyftsmekanism och ett slopande av systemet med särskilda
avgifter för byggnadskrediter samt i fråga om kreditförsörjningen till stora
fleråriga projekt nöjer sig med att vidareutveckla formerna med konsortial
avtal.
En bättre samordning av byggnadskredit och fastighetslån synes delega
tionen i första hand förutsätta att olägenheterna med bindningar i sam
band med obligationsförvärv undanröjs. Detta kan åstadkommas genom
att AP-fondens köp av Bostadskreditkassans obligationer ökas och att åt
gärder övervägs för att förhindra att förmedlingen av dessa köp men också
av försäkringsbolagens obligationsköp förbinds med särskilda krav i fråga
om avlyft. Möjligheterna till avlyft efter anciennitet skulle därigenom bli
större. Full säkerhet för att detta syfte uppnåddes skulle vinnas om dessa
köp skedde direkt i kassan utan förmedling av bank. Därigenom skulle kas
sans låntagare också befrias från att betala den förmedlingsprovision av
0,1 % som bankerna nu betingar sig.
Den omgång som omläggningen till tillfälligt lån innebär bör enligt de
legationen kunna undvikas genom att det statliga lånet frigörs från nuva
rande villkor att behovet av underliggande lån skall vara tillgodosett innan
statslånet betalas ut.
För de stora fleråriga bostadsprojekten krävs på denna ambitionsnivå
inga särskilda åtgärder utöver de nämnda, dvs. en rationellare avlyftsmeka
nism och slopande av systemet med särskilda kreditivavgifter. Stora kredit
behov bör i förekommande fall kunna tillgodoses genom konsortialavtal.
Kan inte dessa ändringar åstadkommas, anser delegationen att åtgärder

180

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 13: Inrikesdepartementet

för att bereda i varje fall de stora projekten möjlighet till integrerad fi
nansiering bör övervägas. För detta ändamål bör prövas om inte de obligationsemitterande kreditinstituten generellt skulle kunna utsträcka sitt en
gagemang i de enskilda objekten till att gälla redan från tidpunkten för
påbörjandet, dvs. att avse även kredit under byggnadstiden. Några formella
hinder för en sådan ordning föreligger inte numera.
Delegationen menar att för Bostadskreditkassans del den väsentligaste
förklaringen till att man inte har utnyttjat denna möjlighet torde vara de
i förhållande till efterfrågan på fastighetslån alltför begränsade upplåningsmöjligheterna. Hur mycket dessa möjligheter behöver ökas för att medge
utlämnande även av byggnadskrediter beror på vilken omfattning dessa
förutsätts få. Kostnaderna för krediter under byggnadstiden skulle i och
för sig inte behöva bli mycket högre än för kassans långfristiga lån. Detta
förutsätter emellertid att kassan kan få tillfälliga försträckningar på vill
kor i stort sett motsvarande dem som gäller för emitterade obligationer.
En sådan verksamhet förutsätter också vissa garantier beträffande upplå
ningen, vilket bör kunna åstadkommas genom avtal med AP-fonderna och
dessas placeringar under en framförliggande period.
Att använda sig av bestående institut för att åstadkomma de effekter som
åsyftas är enligt delegationens mening förenat med åtskilliga fördelar. Det
kan emellertid också innebära vissa vanskligheter att lägga nya uppgifter
på ett bestående institut som inrättats för speciella ändamål och med en
speciell struktur. Delegationen framför därför också tanken på inrättandet
av ett nytt kreditinstitut. Om man inrättar ett sådant skulle det inte be
hövas någon lokal organisation. Särskilda värderingsman skulle inte behö
vas eftersom institutets långivning helt skulle kunna grundas på de pant
värden som fastställs av bostadsmyndigheterna. Verksamheten skulle ock
så begränsas till projekt för vilka statliga bostadslån beviljats. Byggnadskredit skulle lämnas mot kommunal borgen och lyftas i takt soin bestäms
av kommunen. Långivning och förvaltning av utlämnade lån skulle kunna
ske med utnyttjande av länsbostadsnämnderna. Institutets personal skulle
därigenom begränsas till i stort sett vad som behövs för upplåningsverksamheten. Institutet borde enligt delegationens förslag organiseras som ett
kreditaktiebolag med upplåningsrätt mot obligationer. Verksamheten förut
sätts bli begränsad till flerfamiljshus och i första hand stora projekt med
förhandsbesked om bostadslån.
Delegationen framhåller att inrättandet av ett sådant kreditinstitut skulle
göra det möjligt att i betydande utsträckning nå de angivna syftena. I nu
varande läge talar emellertid enligt delegationens mening de goda erfaren
heterna av systemet med överenskommelser för att man i första hand
söker nå förbättringar förhandlingsvägen. De ändringar som delegationen
anser böra komma till stånd är följande.
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1) Systemet med särskilda avgifter för byggnadskrediter slopas.
2) Byggnadskrediterna ersätts med fastighetslån i en mera rationell ord
ning. Bindningarna i samband med teckning av obligationer avvecklas. Möj
ligheterna ökas till integrerad finansiering, varmed avses att samma kre
ditgivare lämnar såväl byggnadskredit som fastighetslån eller i varje fall
löfte om sådant lån.
3) Fastare former för samarbete mellan kreditinstituten vid konsortial
avtal skapas i syfte att lösa de stora fleråriga bostadsprojektens speciella
kreditproblem.
Remissyttranden över delegationens promemoria
Nästan samtliga remissinstanser är positiva till förslaget i promemorian
rörande bostadsbyggnadsplanens konstruktion och periodicering eller har lämnat detta förslag ulan erinran.
I fråga om uppdelningen av planen på ett garanterat program
och en projektreserv framhåller arbetsmarknadsstyrelsen att en
sådan i hög grad skulle underlätta den sysselsättningsplanering som bedrivs
av arbetsmarknadsmyndigheterna i samråd med de s. k. byggarbetsnämnderna och därmed kunna åstadkomma bättre sysselsättningsförhållanden
inom byggnadsindustrin.
Styrelsen understryker liksom flera andra remissorgan vikten av att
beslut om att ta projektreserven i anspråk meddelas så tidigt som möjligt
under året. Några remissinstanser, bl. a. konjunkturinstitutet, HSB, Svenska
riksbyggen och LO framhåller i detta sammanhang att genomförandet av
programmet och ianspråktagandet av projektreserven måste ske med
beaktande av tidsåtgången för planerings- och projekteringsarbete och på
ett sådant sätt att säsongutjämningen på byggnadsmarknaden främjas. LO
åberopar därvid ett yttrande från Svenska byggnadsarbetareförbundet, i vil
ket förordas en ordning där projektreserven kan tas i anspråk med ett varsel
på förslagsvis upp till tre månader.
Svenska riksbyggen anser att projekten i projektreserven bör föras fram
till färdiga handlingar för att enskilda kommuner och projektorer skall
kunna planera för en jämn verksamhet. Ev. omprojektering bör kunna
kompenseras inom ramen för reglerna för beräkning av låneunderlag. 1
fråga om kostnaderna för hållande av projektreserv anser HSB det motive
rat att samhället lastar av bostadsbyggandet sådana kostnader och föreslår
att frågan om samhälleligt ekonomiskt stöd för hållande av projektreserv
i bostadsbyggnadsplaneringen tas upp till prövning.
Poststyrelsen och Folksam anser att också de kommunala bas- och följdinvesteringarna bör inordnas i planeringen. Även konjunkturinstitutet har
erinrat om betydelsen från sysselsättningssynpunkt av dessa följdinveste-
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En tveksam inställning till förslaget har styrelserna för Konungariket
Sveriges stadshypotekskassa och Svenska bostadskreditkassan. Styrelserna
instämmer i målsätlningen men anser det tveksamt om intentionerna kom
mer att infrias med den föreslagna metoden för fastställande av bostadsbyggnadsplanen. Det synes enligt styrelserna ligga nära till hands — med
de ambitioner som på olika håll föreligger i fråga om bostadsbyggandets
omfattning — att beräkningen av det möjliga byggandet kommer att ske
i överkant. Styrelserna fortsätter.
Därtill kommer att den projektreserv som enligt förslaget skall skapas
utöver det garanterade programmet — särskilt mot bakgrunden av dele
gationens uttalande att ökningar av det garanterade programmet blir en
normal företeelse — redan från början torde komma att uppfattas — om
icke som direkt garanterad — åtminstone som sannolikt avsedd att aktua
liseras. Kommuner, byggherrar m. fl., som lagt ner kostnader på projek
tering av reserven och vidtagit förberedelser för dess utnyttjande torde
därför komma att resa sådana krav på att få ta reserven i anspråk, som
i praktiken kan bli svåra att avvisa. Det torde sålunda föreligga risker för
att även projektreserven kan medverka till att pressa upp antalet lägen
heter till en nivå, som i vissa lägen överstiger tillgängliga resurser och där
med också bidra till att den av delegationen åsyftade flexibiliteten går
förlorad.
Skillnaderna mellan nuvarande system och den föreslagna metoden
synes i själva verket vara av mera formell än reell natur, framhåller
styrelserna.
Poststyrelsen har förenat sin tillstyrkan av förslaget i denna del med
konstaterandet att de föreslagna åtgärderna i likhet med tidigare tillämpat
planeringssystem torde ha sina begränsningar med hänsyn till möjlig
heterna att förena det ekonomiskt-politiska önskemålet om flexibilitet i
bostadsbyggandet med kravet på stabilitet i produktionsbetingelserna.
Förslaget om en förlängning av planeringsperioden har
uttryckligen tillstyrkts av byggindustrialiseringsutredningen som framhål
ler att två till tre års planeringsperspektiv är alltför kort med hänsyn till
den utveckling byggandet har genomgått mot en mer omfattande plane
ring. Särskilt när det gäller utvecklingen av stora projekt med flerårig bygg
tid och organiserade genom samordning av flera kommuners och byggherrars
byggande behövs det fleråriga planeringsperioder. Utredningen tillstyrker
därför att planeringsperioden utsträcks till fyra år utöver löpande kalen
derår.
Även arbetsmarknadsstyrelsen, Svenska bankföreningen och SBEF har
uttalat sig för den föreslagna förlängningen av planeringsperioden.
Åtskilliga remissinstanser har synpunkter på frågan om det g a r a n t erade programmets nivå. I flertalet fall ansluter man sig därvid
till uppfattningen att denna nivå bör ligga under den som framstår som
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möjlig att uppnå utifrån den aktuella konjunkturbedömningen. Arbetsmark
nadsstyrelsen anser delegationens exemplifiering — 10 % under sistnämnda
nivå __ lämpligt avvägd. Bostadsstyrelsen och konjunkturinstitutet fram
håller att det garanterade programmet bör avse en så stor del av planen som
möjligt. Institutet anser att en successiv höjning av det garanterade pro
grammets andel skulle vara befogad om prognoserna kan förbättras. Byggindustrialiseringsutredningen är av samma åsikt och finner att det garan
terade programmet under första och andra året bör ligga 5 % under den
möjliga nivån.
Några remissinstanser understryker att det garanterade programmet
successivt bör trappas ned för de senare åren av planperioden. Svenska för
säkringsbolags riksförbund anför sålunda att det garanterade programmets
andel av vad som bedöms möjligt att förverkliga bör minskas till en nivå
motsvarande 10 % under det sista året. Riksbanksfullmäktige anser det
inte lämpligt att för de två sista åren sätta det garanterade programmet
högre än den del av det som faktiskt fördelas.
Hyresgästernas riksförbund stryker under att statsmakternas beslut att
bygga 100 000 lägenheter årligen är ett program som inte får underskridas.
Den föreslagna metoden att bestämma ett garanterat program synes enligt
förbundet leda till att bostadsbyggandet endast under mer eller mindre
utpräglade konjunkturdämpningar kan uppnå det uppställda målet. För
bundet vill därför utforma förslaget så alt det årliga bostadsbyggnadsprogrammet fixeras som ett minimiprogram grundat i det dokumenterade bo
stadsbehovet och att därutöver en reserv ständigt hålls aktuell för att möta
konjunkturavmattningar på byggmarknaden i övrigt.
I fråga om fördelningen av det garanterade program
met anser bostadsstyrelsen att samtliga län bör tilldelas ram för beslut om
bostadslån under fyra år utöver det löpande, eftersom praktiskt taget samt
liga län har något eller några kommunblock med tydlig expansion inom
näringslivet. En ledamot av styrelsen har anfört avvikande mening och
ansett att en tilldelning för de två sista åren även bör kunna ske till mindre
kommuner och kommuner med mindre expansivt näringsliv. ByggindustriaUseringsutredningen anser det väsentligt att byggandet kan ske i långa och
kontinuerliga serier. Med hänsyn härtill är det inte lämpligt att göra en defi
nitiv fördelning på kommuner och år. En fördelning på län är möjlig. Inom
länet bör dock en sådan flexibilitet i fördelningsprocessen finnas att sådana
förskjutningar mellan kommuner (kommunblock) kan ske att ett serie
byggande möjliggörs. Detta kan åstadkommas genom att länsbostads
nämnden håller inne en viss reserv.
Svenska bankföreningen ifrågasätter om inte de listor upptagande projekt
som skall inrymmas i de fördelade låneramarna kan ersättas med någon
form av intyg så snart ett objekt blivit fast inplanerat i ramen. HSB till
styrker förslaget att förteckningar snarast efter fördelningen skall upp
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rättas över projekt, som skall omfattas av garanterat program resp. pro
jektreserv, och förutsätter att därmed avses även icke statsbelånat bostads
byggande.
Flertalet remissinstanser ansluter sig till förslaget att förhandlingsvä
gen bör prövas ytterligare någon lid då det gäller att s ä k er s t ä 11 a bo
stadsbyggandets kreditbehov såvitt det bestäms totalt av
statsmakternas bostadsbyggnadsplan samt lokalt och tidsmässigt av den
konkreta produktionsplaneringen.
Riksbanksfullmäktige instämmer i delegationens försiktiga bedömning
av erfarenheterna av överenskommelserna och fortsätter.
I ett mera åtstramat läge kan det för det första visa sig svårare att över
huvud uppnå överenskommelse. Vidare kan vissa svagheter i systemet
framträda, även om allmänna överenskommelser uppnås, överenskommel
serna, som de hittills utformats, innehåller ingen explicit fördelning av byggnadskreditvolymen mellan de deltagande institutsgrupperna och än mindre
mellan individuella banker. De innehåller icke heller något om de olika
bankinstitutens totala engagemang i bostadsfinansieringen. Det är emeller
tid uppenbart att de deltagande instituten — affärsbanker, sparbanker och
postbanken — måste bidraga även till den långfristiga finansieringen, ef
tersom allmänna pensionsfondens och försäkringbolagens resurser för när
varande icke ensamma är tillräckliga för att täcka behoven. Om bankin
stitutens villighet att deltaga i byggnadslånegivningen har som förutsättning
att de kan draga sig bort från den långfristiga bostadsfinansieringen är den
därför grundad på ett missförstånd.
Trots dessa potentiella svagheter förefaller överenskommelsen vara den
bästa möjligheten att möta kravet på samordning mellan kreditgivning och
produktionsplanering. Fullmäktige tillstyrker därför att metoden tillämpas
även i fortsättningen, möjligen med vissa ändringar som ger den större
fasthet. Skulle framtida erfarenheter visa att denna väg inte är framkom
lig, får givetvis andra lösningar prövas.
Några remissinstanser har inte särskilt behandlat denna fråga, vilket del
vis synes sammanhänga med att mera genomgripande åtgärder rekommen
deras i syfte att nå en tillfredsställande kreditförsörjning till bostadsbyg
gandet. Enligt byggindustrialiseringsutredningen måste det anses riskfyllt
för ett planmässigt bostadsbyggande alt avvakta erfarenheter av andra kre
ditmarknadslägen innan nya åtgärder vidtas i syfte att mera permanent
gaiantera bostadsbyggandets kreditbehov. Hyresgästernas riksförbund anser
att en integrerad bostadsfinansiering bör införas genom ett nytt statligt
kreditinstitut för all produktion av flerfamiljshus.
Beträffande de särskilda problem i fråga om bostadsbyggandets
kreditförsörjning som tagits upp i promemorian är flertalet remissinstanser
ense med delegationen om att man i första hand bör söka uppnå lösningar
genom förhandlingar med kreditinstituten. Några remissinstanser är emel
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lertid av den uppfattningen att en tillfredsställande ordning endast kan
åstadkommas genom mera långtgående åtgärder.
Systemet att debitera särskild avgift för byggnadskredit
är enligt bankinspektionen inte tillfredsställande med hänsyn till att stora
fleråriga projekt därigenom får bära en förhållandevis hög finansieringskostnad. Byggindustrialiseringsutredningen framhåller att den särskilda kre
ditavgiften enligt de berörda kreditinstitutens mening är motiverad utifrån
den organisation som är uppbyggd för handläggningen samt räntenivån hos
jämförliga utlåningsräkningar och låneobjekt. En reducering av den sär
skilda avgiften mot motsvarande höjning av den löpande räntenivån torde
emellertid enligt utredningens mening vara en diskutabel vinst. Riksbanks
fullmäktige anför att systemet med avgift + ränta är svårt att motivera och
tillstyrker därför att förhandlingar tas upp i syfte att avskaffa avgiften
och att en ränta på disponerat belopp blir enda kostnaden för byggnads
kredit. Härigenom blir den ersättning olika institut tillämpar omedelbart
jämförbar. Riksgäldsfullmäktige anser att de nuvarande formerna för gottgörelse till kreditinstituten för byggnadskrediler får betraktas som för
åldrade och ägnade att medföra onödiga kostnader. Enligt Svenska bank
föreningen är systemet med särskild avgift ägnat att påskynda använd
ningen av krediten. Bankerna anser sig emellertid inte bundna av det nu
varande systemet utan kan mycket väl tänka sig att överväga integrering
av avgift och ränta och alt tillämpa andra metoder för räntesättning på byggnadskrediter. Svenska sparbanksföreningens principiella uppfattning är att
priset på byggnadskredit måste täcka de kostnader som är förbundna med
denna hantering och att det är av mindre betydelse i vilken form detta
sker. Folksam och SABO uttalar sig för ett slopande av särskilda avgifter
för byggnadskrediter. Näringslivets byggnadsdelegation ifrågasätter om
inte den särskilda kreditavgiften kan ersättas av en något högre räntesats
på byggnadkredilen. Liknande synpunkter anför SBEF.
Poststyrelsen vill att systemet med en särskild avgift skall behållas och
anför följande.
För en vanlig checkkontokredit är en avgift helt berättigad med tanke
på de reserver, som måste hållas för att täcka hastigt påkomna medels
behov för kunden. För byggnadskreditivet är detta argument inte gällande
i alls samma mån, då lyften sker i en successiv och någorlunda förutsebar
takt. Variationerna i lyftningstakt är dock avsevärda beroende bl. a. på lik
viditeten hos kredittagaren eller dennes huvudmän och leverantörer (var
vid givetvis det allmänna läget på kreditmarknaden spelar stor roll) och
på oförutsedda ändringar i byggstart och byggtakt. Kreditivavgiften bidrar
här till att hålla den rörliga räntekostnaden låg och därmed i viss mån
konkurrenskraftig mot alternativa möjligheter för kredittagaren att an
skaffa erforderliga medel. Kreditivavgiftens berättigande belyses av sådana
i och för sig extrema fall, då kredittagaren inte utnyttjar sin kredit förrän
fastigheten är färdigställd och alltså klar att belånas långfristigt.
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Styrelsen anser att delegationens beräkningar av den effektiva räntan
vid systemet med kreditivavgift är överdrivna men finner ändå skäl tala
för en enhetlig kreditform för finansieringen under byggnadstiden. Lånta
garna kan därigenom direkt jämföra marknadens kreditvillkor. Styrelsen
förordar en sådan kreditform, lämpligen byggnadskreditiv med en avpassad
avgift, lägre än den nuvarande.
Flera remissinstanser behandlar frågan om ränteskillnaderna
mellan byggnadskredit och fastighetslån. Konjunkturinstitutet framhåller
sålunda att det finns andra omständigheter än skillnader i riskbedömning
en som betingar dessa olikheter, nämligen likviditetskrav och önskan om
snabb omsättning. Om en sänkning av räntan för byggnadskredit av dessa
skäl skulle minska intresset hos kreditgivarna för sådana krediter skulle
detta kunna stärkas, anser institutet, genom införandet av en rätt att räkna
*n byggnadskrediter i de likvida tillgångarna. Bankinspektionen anser att
delegationens argumentering i fråga om skillnaden i risk mellan bygg
nadskredit och fastighetslån inte är bärkraftig. Poststyrelsen anför som mo
tiv för en relativt hög ersättning för byggnadskredilen att kreditgivaren
måste hålla en god betalningsberedskap, ägna krediten merarbete genom
successiva utbetalningar och vara beredd på kostnader för att få krediten
avlyft. Svenska bankföreningen framhåller att den effektiva ränta som de
legationen beräknat för byggnadskrediter förefaller orealistiskt hög. Svens
ka sparbanksföreningen anser en prisskillnad mellan byggnadskredit och
fastighetslån motiverad av den skillnad i arbete som byggnadskrediter jäm
fört med fastighetslån förorsakar samt av skillnaden i säkerhetshänseende.
Föreningen tar i detta sammanhang upp till utförlig diskussion frågan
om prissättningen på den långa resp. korta kreditmarknaden. Föreningen
finner att den svaga anpassningen av pris m. m. mellan dessa båda markna
der i själva verket är huvudorsaken till de problem som delegationen be
handlat. Den bundna räntan bär under praktiskt taget hela 1960-talet
legat under den obundna. Utbudet av räntebundna krediter bestäms fram
för allt av placeringsföreskrifter och traditioner för vissa placerare, fram
för allt AP-fonden. Något nämnvärt alternativ till placering i obligationer
finns inte, vilket gör att dessa placerare inom vissa marginaler är relativt
okänsliga för räntenivån. Detta förklarar enligt föreningen varför obliga
tionsräntan kan hållas lägre än den obundna räntan. Om förhållandet mel
lan räntesatserna på dessa båda marknader skall rättas till bör det ske
genom att den bundna räntan höjs.
Folksam anser det på av delegationen anförda skäl omotiverat att bygg
nadskrediter — speciellt sådana med kommunal borgen —- är dyrare än
fastighetslån under hänvisning till ett större risktagande. Näringslivets byggnadsdelegation finner skäl som talar för att räntenivån för byggnadskredit
ligger något högre än för fastighetslån. Frågan om en eventuell reell sänk
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ning av kostnaderna för byggnadskrediter bör ses mot bakgrund av kredit
institutens genomsnittliga förräntning på sin utlåning och räntesatserna
för andra låntagare och insättare.
Delegationens önskemål om byggnadskreditens ersättande
med fastighetslån i en mera rationell ordning och avveckling
av systemet med bindningar vid obligationsköp stöds av
flera remissinstanser.
Bankinspektionen finner det önskvärt att avveckla bindningar i sam
band med obligationsköp även om därigenom ett konkurrensmedel bank
instituten emellan faller bort och att incitamentet för dessa institut att för
värva bostadsobligationer, framför allt hos bostadskreditkassan, försvagas.
Poststyrelsen instämmer helt i delegationens kritik och förslag till åtgärder i
fråga om rationellare avlyft. Styrelsen påpekar att den strikta tillämpningen
av anciennitetsprincipen i fråga om icke destinerade medel hos bostadskre
ditkassan i första hand synes ha inneburit att medlen fördelats mellan
bankerna i förhållande till deras nominella andelar av lånekön. Först där
efter har anciennitetsprincipen tillämpats. Detta har medfört en betydan
de snedfördelning, eftersom de banker som kunnat ställa krav i fråga om
destinering fått pengar även härför. Postbanken har därigenom kommit i
en sämre situation. För att rätta till detta borde postbanken få avlyft ge
nom bostadskreditföreningarna motsvarande AP-fondens teckningar både
hos bostadskreditkassan och kredilaktiebolagen. Riksbanksfullmäktige an
ser att den nuvarande irrationella ordningen beträffande avlyft är en så
väsentlig fråga att den bör bli föremål för förhandlingar mellan intresserade
parter. Fullmäktige tillägger.
En lösning kan då, som delegationen pekar på, sökas på en väg som redan
beträtts. Det borde vara tillräckligt för att nå det uppsatta målet, att bo
stadskreditkassan tillämpar anciennitetsprincipen strikt inom sitt fria ut
rymme i kombination med att pensionsfonden i tillräcklig grad koncentre
rar sina obligationsköp till kassan i former som ger garantier mot dirigerade
avlyft. Även mera generella överenskommelser kan emellertid tänkas som
täcker alla de obligationsemitterande instituten och icke på samma sätt
lägger tyngdpunkten på bostadskreditkassans agerande. De obligations
emitterande bostadsfinansieringsinstituten kunde t. ex. förbinda sig att i
första hand lyfta av byggnadskrediter för vilka väntetiden överstiger vad
som kan anses rimligt. Den i detta sammanhang nödvändiga rapporteringen
kunde sannolikt, liksom vid beviljandet av byggnadskredit, begränsas till
statsbelånade flerfamiljshus och gr uppbyggda småhus och ombesörjas av
bostadsmyndigheterna.
Enligt riksgäldsfullmäktige kan från principiella synpunkter starka in
vändningar riktas mot bindningar vid obligationsköp. De motverkar strä
vandena att göra denna marknad fullt funktionsduglig. Styrelserna för
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Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och Svenska bostadskreditkassan
instämmer i delegationens önskemål att bindningar i princip bör avskaffas.
Denna ståndpunkt bör dock inte utesluta att punktavlyft undantagsvis
arrangeras i fall, där en snabb lösning av kreditfrågan av olika skäl är på
kallad. Styrelserna hälsar med tillfredsställelse de åtgärder som delegationen
rekommenderar i syfte att nå en ordning med rationellare avlyft. Detta
skulle bl. a. kunna uppnås om kapitalmarknadens medel i större utsträck
ning kunde kanaliseras till bostadskreditkassan.
För en avveckling av bindningar uttalar sig också Folksam, Hyresgäster
nas riksförbund, HSB och SABO.
Svenska sparbanksföreningen framhåller att såvitt den kan se f. n. inga
binder finns för AP-fonden att direkt köpa kassans obligationer. Målsätt
ningen att utestående byggnadskrediter bör avlösas efter anciennitet ser
töreningen som eftersträvansvärd. Föreningen anser att de överenskom
melser som träffas mellan staten och kreditinstituten i fortsättningen bör
avse vilka delar av den slutliga bostadsbelåningen som skall handhas av
respektive institut. Kan överenskommelse härom uppnås bör frågan om för
sörjningen med byggnadslån lösa sig automatiskt, överenskommelserna bör
då innefatta inte bara bankerna utan även övriga av bostadsfinansieringen
berörda långivare och AP-fonden. Svenska försäkringsbolags riksförbund
finner att en tillfredsställande ordning skulle vara att en byggherre kunde
få besked att medel i och för sig finns tillgängliga vid ett förutsatt avlyftstillfälle och att lån kommer att beviljas.
Svenska bankföreningen anser att delegationens uppfattning om förekoms
ten av avsteg från anciennitetsprincipen är obefogad. Inom varje fastighetslåneinstitut torde en strikt turordning upprätthållas. Bl. a. med hänvisning
härtill avvisar föreningen tanken på en förändring av formerna för bostadskreditkassans upplåning hos AP-fonden. Kapitalmarknadens funktions
duglighet skulle minskas om bankerna inte längre fick medverka vid kas
sans upplåning. Den provision bankerna betingar sig anses vara ett skäligt pris för en upprätthållen marknad. Det anses också mindre önskvärt
från kapitalmarknadens synpunkt att helt eller i betydligt högre grad in
rikta AP-fondens medel på bostadskreditkassan. Varje sektorisering av ka
pitalmarknaden försvagar dess effektivitet och anpassningsförmåga. Alla
sektorer av samhällsekonomin skall enligt föreningen i princip ha lika möj
lighet att konkurrera om det befintliga utrymmet på denna marknad.
Styrelserna för allmänna pensionsfonden framhåller att genom det sam
arbete som på ett tidigt stadium inleddes mellan fondens kansli och bostadskreditkassans ledning alla risker bär uteslutits för alt bankerna skulle
ställa villkor i samband med förmedling av fondens obligationsköp. Att av
lyften det oaktat inte fungerat tillfredsställande beror på den kvotering gent
emot underlydande föreningar som kassan tillämpat. Den innebär näm
ligen att avlyft erhålls snabbare i områden där byggandet minskat eller är
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oförändrat än i områden med ökande bostadsproduktion. Bättre vore att
kassan strikt tillämpade anciennitetsprincipen. Den av delegationen åsyf
tade förbättringen bör därför kunna uppnås genom ändring av kassans
praxis.
Bostadsstyrelsen finner att en integrerad bostadsfinansie
ring är den från administrativ synpunkt smidigaste lösningen av proble
met med fördröjningar i avlyften. Länsbostadsnämnden kan vid en sådan
ordning tidigare än som nu är fallet få besked om den underliggande kredi
tens storlek. Detta tillsammans med att låntagaren därvid kan tidigare vidta
åtgärder beträffande säkerhetshandlingarna ger de bästa förutsättningarna
för en snabbare utbetalning av statslånet.
Svenska riksbyggen anför att man kan vinna fördelar utan institutionella
förändringar om bostadskreditkassan ges ökade möjligheter att uppträda
som kreditgivare även under byggnadstiden samtidigt som den med eller
utan formella ändringar av kreditförhållandet tillhandahåller fastighetslån
i ungefär nuvarande form.
LO understryker utan att gå in på förslagets detaljer vikten av att stats
makterna vidtar erforderliga åtgärder för genomförandet av en reform
innebärande integrerad finansiering genom bostadskreditkassan. Kan en
sådan leda till att även andra kreditinstitut prövar samma metoder för
stärks reformens effekt.
Styrelserna för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och Svenska
bostadskreditkassan är beredda att låta kassorna med utnyttjande av sin
rätt att lämna byggnadskreditiv medverka till en integrerad bostadsfinan
siering om och i den mån så skulle befinnas lämpligt.
I många yttranden framförs emellertid en tveksam eller kritisk inställning
till en integrerad bostadsfinansiering. Bankinspektionen anser att en över
gång till integrerad finansiering i vidare utsträckning än som redan före
kommer knappast kan leda till några vinster av betydelse men medföra
vissa organisatoriska problem. Om det bakom förslaget liggande syftet inte
kan nås inom ramen för gällande finansieringsordning bör förslaget dock
allvarligt övervägas.
Poststyrelsen kan inte biträda uppfattningen att möjligheterna till inte
grerad bostadsfinansiering skall ökas genom att de obligationsemitterande
instituten utsträcker sin långivning till att avse även krediter under bygg
nadstiden. Riksbanksfullmäktige är inte övertygade om att det vore lämpligt
att omedelbart sträva mot en i större omfattning formellt integrerad finan
siering genom de existerande kreditinstituten. Därmed är inte sagt att en
sådan ordning inte kan växa fram, t. ex. under mera gynnsamma förhållan
den på kapitalmarknaden. Inte heller riksgäldsfullmäktige har blivit över
tygade om det realistiska i tanken på en integrerad bostadsfinansiering i
bostadskreditkassan i stor skala. Kassan skulle under en övergångstid få
ett mycket stort upplåningsbehov, som sannolikt inte skulle kunna tillgodo
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ses ulan störningar. Det är svårt att överblicka vilka konsekvenser som upp
kommer genom att till kassan på ett eller annat sätt måste kanaliseras me
del från de institut som nu lämnar krediter under byggnadstiden.
Svenska bankföreningen framhåller att den nuvarande uppdelningen på
by§§nadskredit och fastighetslån skall ses mot bakgrunden av att det är
fråga om två olika kreditbedömningssituationer. Detta utgör enligt bank
föreningen bakgrunden till den nuvarande uppbyggnaden av kreditmarkna
den, där olika institut specialiserat sig på olika krediter. Affärsbankerna
fungerar som buffert mellan marknaderna för byggnadskredit och fastig
hetslån genom operationer på obligationsmarknaden. Bl. a. på grund av
dessa förhållanden avstyrker föreningen bestämt delegationens förslag att
flytta den korta finansieringen till omorganiserade eller nyskapade institu
tioner som för dessa ändamål skulle utnyttja kapitalmarknadsmedel.
Styrelserna för allmänna pensionsfonden finner det inte tilltalande att de
skall genom årliga avtal binda sina köp av bostadskreditkassans obligationer.
En sådan bindning står inte i överensstämmelse med de grundsatser, som
Kungl. Maj :t och riksdagen har fastställt för fondmedlens förvaltning. I ytt
randet anförs vidare.
Delegationen har förutsatt, att överläggningar skall upptas mellan kas
san och fonden om en reglering av hithörande frågor. Fondstyrelserna vill
för sin del inte motsätta sig att sådana överläggningar tas upp. När det
gäller frågan om att i avtal reglera fondens placeringar i kassans obliga
tioner, vill fondstyrelserna dock redan i detta sammanhang peka på att
ett sådant arrangemang synes vara förenat med olägenheter. Dessa svårig
heter är bl. a. av kreditpolitisk art i den meningen att träffade avtal om
fondstyrelsernas medelsplaceringar minskar rörelsefriheten för kreditpoli
tiken. Vidare skulle sådana avtal minska fondstyrelsernas egen handlings
frihet att i varje läge åstadkomma de för fonden fördelaktigaste placering
arna. Fondens möjligheter att fullfölja eventuella utfästelser i fråga om
placeringsinriktningen är också starkt begränsade så länge riksbanken via
emissionskontrollen styr utvecklingen på kreditmarknaden.

Flera remissinstanser ansluter sig till förslaget om att söka skapa fastare
former för konsortialavtal vid kreditgivning till störa fleråriga
projekt. I denna riktning uttalar sig exempelvis bankinspektionen, post
styrelsen, Svenska bankföreningen och Svenska sparbanksföreningen.
Riksbanksfullmäktige framhåller att det måhända kan visa sig lämpligt
med en ramöverenskommelse mellan bankinstituten om att vid behov delta
i storprojektkonsortier, som sedan kan aktiveras av den aktuelle byggher
rens normala bankförbindelser. En sådan ordning skulle representera en
naturlig utbyggnad av den redan existerande överenskommelsen om byggnadskreditgivning. En förtur vid avlyft torde kunna skapas genom en över
enskommelse. som i så fall bör inkludera även bostadskreditkassan och kre
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ditaktiebolagen och som kan avse konsortiebildning även vid långtidsfinansieringen.
En uppfattning som avviker mot flertalet remissinstansers mening har
byggindustrialiseringsntredningen som inte tror att fastare former för kon
sortialavtal kan vara någon effektiv åtgärd för att främja ett rationellt byg
gande av stora fleråriga projekt.
Till förslaget om utbetalning av det statliga bostads
lånet innan den underliggande krediten är definitivt ordnad ställer sig
bostadsstgrelsen tveksam. Styrelsen anför.
Staten skulle komma att stå som ensam långivare under en tidrymd som.
i vissa fall skulle kunna bli mycket lång. Man kan inte heller bortse från
den eventualiteten att bottenkredit inte alls eller endast i mindre omfatt
ning kan erhållas för projektet. Om exekutiv auktion övergår fastigheten i
detta skede, löper staten risk att bli ägare till en fastighet utan långfristiga
bottenkrediter. I de nämnda fallen uppkommer krav på fördjupning av
statslånet. Ytterligare kan framhållas att systemet ställer krav på en löpan
de bevakning från länsbostadsnämndernas sida av ärendena, vilket kom
plicerar den administrativa hanteringen.
En ytterligare invändning anser styrelsen vara att anordningen förutsät
ter ett lånesystem, där betalningarna på statslånet sker enligt de för detta
givna nominella villkoren. Om omfördelning av dessa betalningar tillämpas
uppkommer vissa svårigheter. Det skulle innebära tillämpning av en enda
schablon för bottenkrediter utan avseende på avvikelser i ränta, amorte
ringstid och amorteringsmetod och ej heller i frågan huruvida lånet är
bundet eller obundet. En sådan schablonisering medför avsteg från prin
cipen om rättvisande beräkningsgrunder för omfördelningen. Styrelsen
avstyrker därför förslaget i denna del och anser det vara en bättre lösning
att tillämpa förskottsutbetalning av bostadslånet på det sätt som tidigare
förekommit.
För en snabbare utbetalning av statslånet uttalar sig bankinspektionen,
poststyrelsen, Svenska bankföreningen, Svenska sparbanksföreningen, HSB,
SABO och Näringslivets byggnadsdelcgation.
Åtskilliga remissinstanser diskuterar ingående det alternativ för att säker
ställa en rationell kreditförsörjning till bostadsbyggandet som avser stat
lig totalfinansiering genom ett nyinrättat statligt kreditinstitut
för i första hand fleråriga projekt. Några av dem är starkt kritiska mot
inrättandet av ett sådant institut. Andra förordar fortsatt utredning eller
framhåller fördelarna eller nackdelarna med ett sådant institut utan att ta
ställning vare sig för eller emot dess inrättande. Ett mindre antal remissin
stanser förordar att ett sådant institut inrättas omedelbart eller vill hålla
frågan därom öppen i avvaktan på utfallet av sådana förhandlingar som
delegationen i första hand har rekommenderat.
Ett nytt statligt kreditinstitut innebär enligt poststyrelsen störa risker
för att inlåningsmedel som nu genom byggnadskredit tillförs bostadsmark-
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naden inte alls kommer denna marknad tillgodo. Bankinspektionen framhål
ler att inrättandet av ett nytt statligt kreditinstitut får samma organisatoris
ka konsekvenser som en utvidgning av bostadskreditkassans verksamhet
skulle få i en utbyggd kreditorganisation med åtföljande överdimensionering
av den apparat för byggnadskrcditgivning som främst sparbanker och af
färsbanker byggt upp.
Styrelserna för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och Svenska
bostadskreditkassan kan inte ansluta sig till delegationens motiv för att
överväga inrättandet av ett nytt kreditinstitut, nämligen att uppbyggna
den av stadshypoteks- och bostadskreditkassorna inte helt motsvarat de
krav som kan ställas på ett institut för integrerad kreditgivning. Kassorna
anses väl lämpade för en sådan finansiering. Styrelserna kan inte finna
att delegationen har tillbakavisat något av de argument som tidigare har
anförts mot inrättandet av ett statligt kreditinstitut. Delegationen har inte
heller utrett vilka konsekvenser från olika synpunkter som inrättandet av
ett statligt kreditinstitut skulle få. Ett sådant institut anses onödigt redan
av den anledningen att bostadskreditinstitutionen är beredd att medverka
vid den finansiering, som skulle ankomma på ett nytt statligt institut. Ett
nytt institut skulle betyda en ytterligare uppsplittring av marknaden och
säkerligen inte medföra några kostnadsbesparingar.
En avvisande hållning till förslaget intar också Svenska försäkringsbo
lags riksförbund, Folksam och Näringslivets byggnadsdelegation.
Byggindustrialiseringsutredningen anser att endast en statlig totalfinan
siering genom bostadskreditkassan, bostadsstyrelsen eller ett nytt kredit
institut ger tillfredsställande garantier för bostadsbyggandets kreditför
sörjning. Utredningen förordar därför att åtgärder för lösningen av bostads
byggandets kreditproblem inriktas på att skapa möjligheter för statlig total
finansiering. Två ledamöter och en expert i utredningen liar en avvikande
mening och anser att vägen med förhandlingar med kreditinstituten bör
prövas innan mera långtgående åtgärder tillgrips.
Tanken på ett statligt kreditinstitut stöds också av Hyresgästernas riks
förbund, Svenska riksbyggen, SABO och Svenska kommunförbundets majo
ritet.
Fortsatt utredning av frågan om ett sådant institut förordas av HSB och
riksbanksfullmäktige. Fullmäktige framhåller att om en lösning av de olika
problemen kan uppnås förhandlingsvägen bör också inrättandet av en stat
lig bostadsbank få minskad aktualitet. Det kan emellertid inte uteslutas,
att de framtida erfarenheterna leder till att en bostadsbank framstår som
en önskvärd metod för bostadsbyggandets finansiering, helt eller delvis.
Med tanke härpå synes bl. a. frågan om en från kreditpolitisk synpunkt
godtagbar finansiering av en bostadsbank behöva övervägas ytterligare.
Vid remissbehandlingen har också framförts vissa andra frågor
som inte direkt berörts i delegationens promemoria. Svenska sparbanks
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föreningen erinrar om att föreningen hos bostadspolitiska kommittén efter
lyst förenklade administrativa former för låneärendenas handläggning och
erinrar om departementschefens uttalande i prop. 1967:100 om bostadsstyrelsens undersökningar rörande möjligheterna att genomföra förenk
lingar ifråga om inteckningssäkerhet och betalningsförfarande. Föreningen
finner det angeläget att dessa undersökningar påskyndas. Sveriges fastig
hetsägareförbund och Näringslivets bgggnadsdelegation framhåller att om
sorgen om nyproduktionens kreditförsörjning inte får undanskymma de
finansieringsproblem som kan uppkomma vid ombyggnad och förbättrings
arbeten. SABO påtalar bristen på tillfredsställande statistik rörande kreditgivningen till bostäder.
Byggindustrialiseringsutredningen
Utredningens synpunkter på bostadsbyggandets kreditförsörjning fram
går av den förut lämnade redogörelsen för utredningens yttrande över det
betänkande som avgivits av delegationen för bostadsfinansiering. I det föl
jande lämnas en redogörelse för de delar av utredningens betänkande som
avser igångsättningsplanering, byggherresamverkan och upphandlingsformer.
Igångsätt ni ngsplan eringen. Enligt kungörelsen den 31 maj
1963 (nr 269) får vissa särskilt angivna byggnadsarbeten inte påbörjas utan
s. k. igångsättningstillstånd. Sådant tillstånd meddelas av arbetsmarknads
myndigheterna eller, i fall då byggnadskostnaden beräknas överstiga 5 milj.
kr., av Kungl. Maj :t. Byggnadsarbeten vilkas påbörjande inte kräver igång
sättningstillstånd, dvs. i huvudsak bostadsbyggandet och industribyggandet,
omfattas av en frivillig sysselsättningsplanering som främst syftar till sä
songutjämning.
För utformningen av denna planering gäller en av arbetsmarknadsstyrel
sen år 1964 träffad överenskommelse med byggnads- och anläggningsindustrins arbetstagar- och arbetsgivarparter om regler för lokal planering
av sysselsättningen inom byggandet. Till överenskommelsen anslöt sig då
varande Svenska stadsförbundet och Svenska kommunförbundet. Syftet med
överenskommelsen och planeringen är att trygga byggnadsindustrins behov
av arbetskraft och bereda denna jämn sysselsättning. Landet är uppdelat
i ett 70-tal planeringsområden. Inom varje område finns en byggarbetsnämnd bestående av representanter för länsarbetsnämnd, arbetsgivare, ar
betstagare och kommuner.
Byggarbetsnämnden ger en rekommendation om lämplig igångsättningsmånad för varje byggnadsprojekt. Rekommendationen grundas på insam
lade uppgifter om projekten och länsarbetsnämndens prognoser för den
väntade byggverksamheten samt uppgifter om tillgänglig arbetskraft.
Enligt en uppskattning av länsarbetsnämnderna utfärdas omkring hälf
ten av rekommendationerna mindre än ett kvartal före rekommenderad
7 — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 13
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igångsättningsmånad. Rekommendation mer än ett år före igångsättning
förekommer i regel inte. Den främsta orsaken till att rekommendation om
igångsättningslidpunkt inte lämnats tidigare är osäkerheten i projektens
tidsplanering. Viktiga förutsättningar för projektens igångsättning i fråga
om bebyggelseplanering, fastighetsbildning och finansiering har ofta inte
förelegat förrän kort tid i förväg.
Utredningen framhåller att möjligheterna att planera igångsättningen
har förbättrats under de senaste åren. Genom det turordningssystem som
tillämpas för det statligt stödda bostadsbyggandet anges projekten av
kommun och bostadsmyndighet minst två år före beräknad igångsättning.
Med en ytterligare förbättrad markberedskap, ett bättre fungerande fastighetsbildningsväsen och en rationellare kreditorganisation för bostadsbyg
gandet bör det finnas goda möjligheter att få en tillfredsställande planering
inom byggherre- och enlreprenörleden. Därigenom borde det också vara
möjligt att på ett tidigare stadium än f. n. ange lämplig igångsättningstidpunkt. Utredningen anser att byggarbelsnäinnd bör kunna lämna en preli
minär rekommendation om igångsättningskvartal i samband med att den
kommunala turordningen för bostadsprojekt med statligt stöd upprättas
ungefär två år före den planerade igångsättningen. Med en successivt för
bättrad planering i alla led bör även den slutliga rekommendationen om
igångsättningsmånad kunna lämnas tidigare än i dag. Det synes vara fullt
möjligt att ge denna rekommendation minst ett år i förväg för huvuddelen
av bostadsbyggandet.
Genomförs det förslag om förlängning av planeringsperioden för bostads
byggandet, som behandlats i det föregående, kan enligt utredningen frågan
om att ge preliminära rekommendationer för igångsättningen tidigare än
två år i förväg aktualiseras, särskilt vid stora bostadsprojekt.
Byggherresamordning. Utredningen påpekar att bostadsbyg
gandet geografiskt sett är koncentrerat till ett begränsat antal områden i
landet. Områdenas administrativa uppdelning på kommuner samt byggan
dets uppdelning inom kommunerna på olika byggherresektorer och på olika
företag inom varje sektor resulterar dock i en stor splittring av bostads
byggandet. Antalet projekt som årligen påbörjas är sålunda stort. År 1966
påbörjades 1 600 projekt — flerfamiljshus och gr uppbyggda småhus -—
innefattande 66 000 lägenheter. Antalet byggherrar var närmare 1 000.
Många av dem bygger inte kontinuerligt.
Enligt statistiken om preliminärt beviljade bostadslån har låneobjekten
inom flerfamiljshusbyggandet under senare år i genomsnitt omfattat 55—60
lägenheter. Från projekterings- och upphandlingssynpunkt torde dock pro
jekten i genomsnitt vara något större än låneobjekten, uppskattningsvis
mellan 75 och 100 lägenheter. År 1966 var antalet låneobjekt avseende fler
familjshus ca 1 000 med totalt 56 000 lägenheter. Endast 20 objekt med till
sammans 5 250 lägenheter var större än 200 lägenheter. De gruppbyggda
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småhusen omfattade ca 580 låneobjekt med 10 300 lägenheter. Av dessa var
endast åtta objekt större än 100 lägenheter och de omfattade tillsammans
1 100 lägenheter.
Den offentliga byggherre sektorn har under de senaste åren svarat för
55—60 % av flerfamiljshusbyggandet och 10 % av småhusbyggandet. Byg
gandet inom denna sektor sker nästan helt genom de allmännyttiga bostads
företagen. Av de 350—100 allmännyttiga företag som årligen bygger bostä
der svarar ett 40-tal företag för ungefär hälften av hela produktionen. Det
genomsnittliga lägenhetsantalet per låneobjekt var enligt lånestatistiken för
år 1966 56 lägenheter i flerfamiljshus och 12 i gruppbyggda småhus.
Det kooperativa bostadsbyggandet svarade år 1966 för ca 25 % av lägen
heterna i flerfamiljshus och 8 % av lägenheterna i småhus. Det kooperativa
byggandet är till närmare 90 % knutet till de två riksorganisationerna HSB
och Svenska riksbyggen och är härigenom i viss utsträckning samordnat.
Det genomsnittliga lägenhetsantalet per låneobjekt var enligt lånestatistiken
för år 1966 70 lägenheter i flerfamiljshus och 32 i gruppbyggda småhus.
Av lägenheterna på den enskilda byggherresektorn tillkom år 1966 18 %
i flerfamiljshus och 82 % i småhus. Det genomsnittliga lägenhetsantalet per
låneobjekt var enligt lånestatistiken för år 1966 38 lägenheter i flerfamiljs
hus och 18 i gruppbyggda småhus.
Betydande ansträngningar görs av såväl myndigheter som byggherre
organisationer för att få till stånd koncentration och samordning av bygg
herrefunktionerna. Bl. a. har SABO utrett frågan om samarbete över kom
mungränserna mellan de allmännyttiga bostadsföretagen och verkat för
sammanläggning av sådana företag. Sedan år 1963 pågår också en samman
läggning av HSB-föreningar.
Utredningen anför att bostadsbyggandet sker i alltför små enheter med
hänsyn till det krav på samordning, upprepning och kontinuitet som är en
grundläggande förutsättning för byggandets industrialisering. Utredningen
har undersökt serieeffekterna i bostadsbyggandet. En årsproduktion av 200
—300 lägenheter anses ge ett gott resultat med den teknik och utrustning
som används inom större och medelstora företag. Ett rationellt småhus
byggande synes vara möjligt även vid en seriestorlek ned till 50—100 lägen
heter per år. Endast ca 10 % av bostadsbyggandet sker i dag i projekt av
denna Storlek.
För att en rationell struktur och funktion inom byggherreledet skall kun
na åstadkommas måste enligt utredningen en rad åtgärder övervägas såväl
inom de olika byggherresektorerna lokalt och centralt som hos de offentliga
organ och myndigheter som genom sin verksamhet påverkar eller lägger
grunden till de olika byggherreföretagens eller byggherresektorernas verk
samhet. Byggherrarna måste fortsätta det påbörjade arbetet att åstadkomma
en samordning av de olika företagens verksamhet, såväl inom som mellan
olika byggherresektorer och administrativa områden. Kommunerna har sto
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ra möjligheter att främja en samordning av bostadsbyggandet genom att vid
bebyggelseplaneringen, planeringen av bostadsförsörjningen, fördelningen
av mark och låneramar samt i övrigt vid kontakterna med byggherrarna be
akta samordningen.
Inom det statliga området bör länsbostadsnämnderna arbeta mer aktivt
för alt få till stånd samordning. I kontakterna med kommuner och bygg
herrar i frågor om kommunala bostadsbyggnadsprogram och låneramar
och i enskilda låneärenden bör samordningsbehovet aktualiseras. För att
underlätta en flerårig planering och samordning av bostadsbyggandet för
ordar utredningen, liksom delegationen för bostadsfinansiering, att bostadsbyggnadsplan och låneram skall fastställas för fyra kalenderår utöver lö
pande år. Detta ger enligt utredningens mening också underlag för lånebeslut till projekt med flerårig byggtid. I syfte alt underlätta sitt samordnings
arbete bör länsbostadsnämnderna reservera en viss del av låneramen, exem
pelvis 10 %, för senare fördelning. Utredningen framhåller att en tempo
rärt ökad låneram till kommuner för att möjliggöra en i särskilda projekt
konkretiserad byggherresamordning bör övervägas.
Utredningen föreslår att bostadsstyrelsen får i uppdrag att verka som
centralt ledningsorgan för arbetet med byggherresamordningen. Styrelsen
bör bl. a. utarbeta anvisningar för länsbostadsnämndernas samordningsar
bete och svara för centrala informations- och kontaktåtgärder för att främja
byggherresamordningen. Åtgärder och resultat bör årligen redovisas till
Kungl. Maj :t.
Former för upphandling av stora projekt. Utredningen
anför att byggherrarna låter bygga bostäder på i princip två olika sätt, i egen
regi eller på entreprenad. Ungefär 25 % av flerfamiljshusbostäderna byggs
i egen regi. Av de 13 000 lägenheter i flerfamiljshus som år 1966 byggdes i
egen regi svarade de allmännyttiga och kommunala byggherrarna för 35 %
och de enskilda för drygt 60 %. Av 10 000 gruppbyggda småhus byggdes år
1966 40 % eller 4 000 i egen regi. Den enskilda sektorn svarade för 95 % av
dessa.
Ungefär 75 % av lägenheterna i flerfamiljshus eller 43 000 lägenheter
upphandlades år 1966 på entreprenad. För 55 % av dessa användes delad
entreprenad, som innebär att byggherren upphandlar olika delar av bygg
nadsarbetet från olika entreprenörer. För 30 % användes generalentrepre
nad, som innebär att byggherren upphandlar hela projektet från en entre
prenör, och för 15 % totalentreprenad, som innebär att byggherren över
låter även en stor del av projekteringen på entreprenören. Delad entrepre
nad var vanligast hos de allmännyttiga och kooperativa byggherrarna. Av
de 6 000 gruppbyggda småhus som år 1966 upphandlades på entreprenad
användes delad entreprenad för 61 %, generalentreprenad för 17 % och
totalentreprenad för 22 %.
En lämplig upphandlingsordning för stora projekt måste, anför utred

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 13: Inrikesdepartementet

197

ningen, uppfylla bestämda krav i flera olika avseenden. Upphandlingsproceduren måste anpassas till samhällsplaneringen, beställarförctagets plane
ring och behov av att bestämma produktens egenskaper och funktion samt
till en rationell produktion. Upphandlingen skall vidare medge effektiv kon
kurrens och främja byggandets utveckling. Utredningen anför också att
upphandlingen av en så komplicerad och dyr produkt som ett bostadsom
råde ställer störa krav på upphandlaren.
Utredningen framhåller att valet av upphandlingsform har avgörande
betydelse för fördelningen av arbetsuppgifter och ansvar mellan byggherre
och entreprenör. Rationellt byggande ställer krav på ökad integration
i byggprocessen, vilket nödvändiggör en utveckling av nuvarande upphandlingsformer. Integrationen kan i princip nås på två olika sätt, antingen
genom byggherren eller genom entreprenören.
Bijggherreledd integration innebär att byggherren tar det samlade ansva
ret för projektering och produktion och svarar för en stor del av samord
ningen på byggplats. För genomförandet, arbetet på byggplatsen, kan bygg
herren utföra arbetet i egen regi i större eller mindre grad eller anlita olika
specialentreprenörer.
Entreprenörledd integration innebär att entreprenören svarar för såväl
projektering som produktion. Byggherren måste då avstå från egen detalj
utformning, så att entreprenören får möjlighet att utforma projekten efter
den egna produktionsapparatens förutsättningar.
Mot bakgrund av dessa två sätt att integrera byggprocessen och de olika
kraven på en rationell upphandlingsordning har utredningen gått igenom
nu tillämpade upphandlingssätt och drar följande slutsatser. För störa, ut
vecklade byggherreföretag kan egen regi vara ett rationellt sätt att anskaffa
byggnader även i framtiden. Delad entreprenad i sin traditionella form
bedöms inte medge tillräcklig integration för att kunna generellt rekom
menderas för stora bostadsprojekt. Inte heller generalentreprenad är ett
helt tillfredsställande alternativ. Totalentreprenad har däremot goda förut
sättningar att tillgodose de krav på integration som industriellt byggande
ställer. Även kravet på konkurrens är möjligt att tillgodose.
Enligt utredningens mening är det inte möjligt att generellt förorda ett
och samma upphandlingssätt ens för alla stora bostadsprojekt. Skilda för
utsättningar för olika företag och för olika projekt kan motivera val av olika
upphandlingssätt. Såväl egen regi som olika former av entreprenad, dvs.
delad entreprenad, generalentreprenad eller totalentreprenad, kan under
olika förhållanden vara det lämpligaste.
Totalentreprenadformen är ännu relativt oprövad och outvecklad. Utred
ningen har därför närmare studerat vissa frågor som har betydelse för att
denna entreprenadform skall få en ändamålsenlig utformning. I fråga om
bebyggelseplaneringen har utredningen skisserat planeringsrutiner inom
ramen för nuvarande byggnadslagstiftning, vilka bygger på bl. a. tillämp
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ning av s. k. elastisk stadsplan. När det gäller anbudsunderlag, anbud och
anbudsbedömning vid totalentreprenad ger utredningen riktlinjer för det
praktiska förfaringssättet. Utredningen anför att en skriftlig redovisning av
anbudsförslagens kvalitativa egenskaper är av intresse för att erfarenhe
terna från förvaltningen skall kunna utnyttjas i produktionen. För sam
ordningen av det nödvändiga utvecklingsarbetet beträffande formerna för
totalentreprenad föreslår utredningen att en grupp bildas med represen
tanter för berörda parter och myndigheter och med byggforskningsinstitutet som sekretariat. Utredningen rekommenderar också att byggherrar
na under ett övergångsskede ger projekteringsbidrag till inbjudna anbuds
givare.
Särskilda yttranden
Särskilda yttranden har avgetts dels av ledamöterna Källenius och Tobé
samt experten Blomgren, dels av ledamoten Holm samt experterna Ahrbom,
Dahlberg och Henriksson.
I yttrandet av ledamoten Källenius m. fl. framhålls att utredningen allt
för kraftigt har betonat de stora projektens betydelse för industriell bostads
produktion. En ensidig anknytning av seriebegreppet till stora projekt kan
medföra en begränsning av konkurrensen i områden utanför storstadsregio
nerna, där ett stort projekt och en byggproducent under en flerårsperiod då
fullständigt skulle dominera bostadsproduktionen. I yttrandet betonas vik
ten av att anbudsgivarna vid entreprenadupphandling får ta del av anbudsbedömningen och skälen för antagandet av anbud.
I yttrandet av ledamoten Holm m. fl. diskuteras olika vägar att industri
alisera byggandet. I fråga om upphandlingsförfaranden anförs att försök
bör göras med upphandlingsformer som i ökad utsträckning ger entrepre
nören ansvar och frihet för produktutformningen i sådana avseenden som
är väsentliga för produktionens kostnader. Vid upphandling på totalentre
prenad bör självklart byggherrens granskning av anbuden i funktions- och
materialhänseende redovisas skriftligt och offentliggöras.
Remissyttranden över utredningens betänkande
Flertalet remissinstanser ansluter sig i stort till utredningens allmänna
synpunkter och krav på rationella upphandlingsformer och på bostads
byggandets planering. Utredningens förslag om förbättrad sysselsättningsplänering och förlängning av planeringsperioden för bostadsbyggandet har
fått praktiskt taget enhälligt stöd. Flera remissinstanser framhåller att ut
redningen alltför kraftigt betonat de störa projektens betydelse för byg
gandets industrialisering och efterlyser mera generella åtgärder. Behovet
av utvecklingsarbete i fråga om kravformulering i byggnadsprogrammet,
metoder för anbudsbedömning, kontrollmetoder m. m. understryks starkt
i flertalet yttranden.
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Länsstyrelserna i Östergötlands, Örebro och Västernorrlands län, HSB,
Riksbyggen, SABO och Svenska byggnadsarbetareförbundet understryker
starkt behovet av en förbättrad igångsättningsplanering
i enlighet med utredningens synpunkter och förslag.
Arbetsmarknadsstyrelsen och bostadsstyrelsen erinrar om att en över
syn av rutinerna för länsarbets- och länsbostadsnämnderna påbörjats och
framhåller att en mera långsiktig fördelning av låneramarna bör ge för
utsättningar för tidiga rekommendationer om igångsättningstidpunkt, sär
skilt vid stora projekt.
Flera remissinstanser pekar på de goda erfarenheterna av de kvartalslistor
över igångsättningen som upprättas av länsbostadsnämnderna efter samråd
med länsarbetsnämnderna och överlämnas till kreditinstituten.
Med anledning av vad utredningen anfört om byggherresamord
ning understryker remissinstanserna att samordning, upprepning och
kontinuitet är grundläggande förutsättningar för byggandets industriali
sering. Mot denna bakgrund anser ett flertal remissinstanser att åtgärder
måste vidtas för att åstadkomma en rationell struktur inom byggherrele
det. Bostadsstyr elsen, Föreningen Sveriges praktiserande arkitekter, Närings
livets byggnadsdelegation m. fl. anser att stora bostadsprojekt ger goda för
utsättningar för en rationell produktion och tillvaratagande av serieeffekten.
Några remissinstanser, bl. a. länsstyrelserna i Malmöhus, Örebro och Väster
norrlands län, har en positiv syn på stora projekt men framhåller svårig
heterna att åstadkomma projekt av den storleksordning som utredningen
diskuterar utanför storstadsregionerna. Bostadsstyrelsen, Svenska lands
tingsförbundet, Svenska riksbyggen och byggforskningsrådet anser att det
även vid mindre projekt finns möjligheter till rationellt byggande.
Flera remissinstanser uttalar att utredningen alltför ensidigt har inriktat
sig på störa projekt som medel att främja byggandets industrialisering
och ansluter sig till de synpunkter som framförs i de särskilda yttrandena.
Byggnadsstyrelsen, länsstyrelsen i Östergötlands län, byggforskningsrådet
och Föreningen Sveriges praktiserande arkitekter m. fl. framhåller stan
dardiseringens betydelse för industrialiseringen. SBEF, Näringslivets bygg
nadsdelegation och Byggherreföreningen anför att serieeffektens fördelar
bör kunna tas till vara genom produktutveckling inom entreprenörledet
och pekar på risken för konkurrensbegränsning i byggherreledet rid en
stark koncentration av bostadsbyggandet till stora enheter. Statens prisoch kartellnämnd, HSB och Näringslivets byggnadsdelegation ifrågasätter
om inte stora bostadsprojekt kan medföra konkurrensbegränsning i entre
prenörledet. Hyresgästernas riksförbund anser att utredningen har bortsett
från konsumenternas krav och framhåller att stora projekt enligt förbun
dets erfarenheter inte medfört lägre byggnadskostnader.
Många remissinstanser diskuterar miljöproblemen i samband med stora
bostadsprojekt. Riksrevisionsverket och länsstyrelsen i Stockholms län pe
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kar på risken för monotoni. Föreningen Sveriges praktiserande arkitek
ter och Näringslivets bgggnadsdclegation instämmer i utredningens uppfatt
ning alt rationellt byggande i långa serier inte behöver utgöra hinder för att
tillgodose höga krav på miljöutformningen. Bostadsstgrelsen framhåller att
miljöskapande i första hand är en fråga om volymgestaltning och byggnadsgruppering och inte är beroende av variation i material och smådetaljer. En
strängare typisering med meningsfull variation inom ett givet system torde
närmast medföra en förbättrad bostadsmiljö.
Länsstyrelserna i Östergötlands, Malmöhus och Örebro län, statens insti
tut för byggnadsforskning och Stor-Stockholms planeringsnämnd instämmer
allmänt i utredningens synpunkter på behovet av åtgärder för ökad bygg
herresamverkan. Svenska byggnadsarbetareförbundet anser att det krävs
radikala åtgärder för att åstadkomma den avsedda samordningen och Svens
ka riksbyggen framhåller att huvudansvaret måste åvila kommunerna och
statliga myndigheter och nämner bindande föreskrifter om samordning
som villkor för markupplåtelse, byggnadslov eller låncbesked som exem
pel på lämpliga åtgärder. SABO framhåller att samarbete mellan allmän
nyttiga företag och byggherrar av annat slag redan nu förekommer i flera
kommuner och instämmer i utredningens förslag att samordningen be
aktas vid bostadsbyggandets planering. Enligt länsbostadsnämnden i Stock
holm och HSB bör den naturliga utvecklingen mot större företagsenheter
få fortsätta utan att särskilda åtgärder vidtas från myndigheternas sida.
Utredningens förslag att bostadsstyrelsen skall verka som centralt led
nings- och uppföljningsorgan för arbetet med byggherresamordningen
tillstyrks av bl. a. länsstyrelserna i Östergötlands, Malmöhus och Örebro
lån, SABO och Svenska riksbyggen. Svenska landstingsförbundet och Svenska
kommunförbundet delar inte utredningens mening i denna fråga utan
förutsätter att samordningen kan komma till stånd genom initiativ och
medverkan från byggherrar och kommuner. Statskontoret anser att utred
ningen inte tillräckligt klart preciserat de frågeställningar som berör bostadsstyrelsens ledande funktion. Bostadsstyrelsen hävdar att ansvaret för
byggherresamverkan åvilar kommunerna i minst lika stor utsträckning
som byggherrarna. Styrelsen framhåller att kommunerna har ett flertal
effektiva medel till förfogande och erinrar om att behovet av samverkan
inom kommunblocken har kraftigt understrukits i de nyligen publicerade
anvisningarna för bostadsbyggnadsprogrammen.
När det gäller länsbostadsnämndernas åtgärder för samordningen anslu
ter sig styrelsen helt till utredningens uppfattning om behovet av ökade
insatser men påtalar risken för att nämnderna dras in i intressekonflik
ter av olika slag med kommuner och byggherrar. En ändrad inriktning av
nämndernas verksamhet måste grundas på ett uttalande av statsmakterna.
Beträffande ramfördelningssystemet anser styrelsen att systemet redan nu
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ger möjlighet till samordning och utrymme för stora projekt. Styrelsen
instämmer i syftet med en mer målinriktad fördelning inom länen men
kan inte godta utredningens förslag till utformning av fördelningsproceduren. Den bör även i fortsättningen grundas på att kommunen bestämmer
turordningen för projekten inom angivna lägenhetsramar. Kommunblocket
bör vara den primära fördelningsenheten och fördelningen mellan blocken
bör grundas på länets regionalpolitiska målsättning.
Enligt bostadsstyrelsens mening kan nämndernas preliminära beslut om
bostadslån för en första etapp i ett stort projekt med flerårig utbyggnadstid innefatta ett principbeslut för hela projektet. Detta innebär enligt sty
relsen att förhandsbeskeden om bostadslån kan slopas. Styrelsen anser
sig dock böra ha en viss kontakt med de störa projekten för att kunna
följa utvecklingen och förmedla erfarenheter. Styrelsen är beredd till en
ökad central aktivitet i enlighet med vad utredningen anfört.
HSB anser att den föreslagna fördelningen på regional- och primärkom
munal nivå inte bör genomföras på det sätt som utredningen har föreslagit,
eftersom mindre projekt ibland kan vara angelägna att genomföra även om
de av praktiska skäl inte kan samordnas med andra projekt inom samma
eller skilda kommuner.
I frågan om upphandlingsformer instämmer Näringslivets byggnadsdelegation, SBEF och Stor-Stockholms planeringsnämnd m. fl. i utred
ningens syn på behovet av en integration i byggprocessen.
Endast ett fåtal remissinstanser har tagit upp utredningens allmänna dis
kussion av olika sätt att anskaffa byggnader och de två principerna för
integration, byggherreledd resp. entreprenörledd integration. Sveriges kon
sulterande ingenjörers förening anser liksom utredningen att byggande i
egen regi under vissa förutsättningar kan vara lämpligt. Drätselkammaren i
Malmö stad anför att byggande i egen regi i många fall har visat sig leda till
ekonomiskt gynnsamma resultat och att denna upphandlingsform kan vara
lämplig i samband med utvecklingsarbete. Länsbostadsnämnden i Göteborgs
och Bohus län instämmer i utredningens påpekande om svårigheten att vid
egenregibyggande hålla kostnaderna under lika hård kontroll som vid entre
prenadupphandling. Näringslivets bgggnadsdelegation och SBEF ifrågasätter
om den byggherreledda integrationen ger tillräcklig stimulans för produkt
utveckling. Länsbostadsnämnden i Västmanlands län anser att byggande i
egen regi innebär att konkurrensen sätts ur spel.
Flertalet remissinstanser har diskuterat entreprenadformerna med ut
gångspunkt från totalentreprenaden. Bostadsstgrelsen och byggforskningsinstitutet rekommenderar upphandlingsformer som i ökad omfattning ger
producenterna ansvar och frihet i sådana avseenden som är väsentliga för
produktionens kostnader. Riksrevisionsverket, Svenska riksbyggen, Svenska
byggnadsarbetareförbundet, Byggherreföreningen, Näringslivets byggnads7* _ Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 1. Bil. 13
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delegation, SBEF m. fl. instämmer allmänt i utredningens uppfattning all
totalentreprenad i många fall kan vara en lämplig uppliandlingsforin. Bostadsstijrelsen och länsstyrelsen i Malmöhus län framhåller att en avgörande
förutsättning för att totalentreprenaden skall leda till elt gott resultat är att
byggherren kan formulera och hävda sina krav på slutprodukten. Statens
pris- och kartellnämnd, riksrevisionsverket, länsstyrelserna i Östergötlands
och Malmöhus län samt Föreningen Sveriges praktiserande arkitekter pekar
på risken för minskad konkurrens vid upphandling på totalentreprenad på
grund av det begränsade antalet anbudsgivare med tillräckliga resurser för
denna entreprenadform. Svenska riksbyggen och Svenska byggnadsarbetare
förbundet anser att utredningen har överskattat konkurrensens nettoeffekt
med tanke på kostnaderna för anbudsräkning och framhåller att det i en mer
balanserad bostadsmarknad finns förutsättningar för en kostnadspress även
då byggherren underhandlar med en enda entreprenör.
Flera remissinstanser ställer sig avvisande till en mera allmän tillämpning
av totalentreprenadformen. HSB anför sålunda att förbundets erfarenheter
av upphandling inte har visat att totalentreprenaden ger avgörande fördelar
framför andra former och avstyrker totalentreprenaden som generell upphandlingsform. Byggforskningsrådet och Svenska konsulterande VVS-ingenjörers förening anser att tillräckliga erfarenheter av totalentreprenadförfarandet saknas för att det skall kunna tillämpas i större omfattning. Enligt
byggnadsstyrelsens mening är andra upphandlingsformer i dag viktigare än
totalentreprenad. Svenska konsulterande ingenjörers förening anser att s. k.
tidig upphandling, där en betydande del av projekteringen utförs genom
byggherren, bättre ansluter till den rådande strukturen inom byggnadsbranschen och ger ökade konkurrensmöjligheter.
Bostadsstyrelscn, byggnadsstyrelsen, Näringslivets byggnadsdelegation och
SBEF understryker utredningens uppfattning att en skriftlig redovisning
av anbudsbedömningen är av intresse och framhåller starkare än utred
ningen gjort att redovisningen bör vara offentlig.
I utredningens rekommendation att byggherrarna under ett övergångs
skede ger projekteringsbidrag till inbjudna anbudsgivare instämmer Svenska
riksbyggen, Svenska byggnadsarbetareförbundet, SABO och Stor-Stockholms
planeringsnämnd. Byggnadsstyrelsen anför att projekteringsbidrag i första
hand bör övervägas där byggherren av något skäl vill försäkra sig om anbud
från vissa företag och anser att det inte bör ske enbart övergångsvis. SBEF
ställer sig tveksam till utredningens förslag med hänsyn till att projekteringsbidragen skulle kunna uppmuntra beställningstillverkning i stället för
att stimulera till utveckling av typlösningar.
Utredningens synpunkter i fråga om bebyggelseplanering vid industriellt
byggande delas av flertalet remissinstanser. Statens planverk, bostadssty-
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relsen, länsstyrelserna i Östergötlands, Malmöhus, Göteborgs och Bohus samt
Västernorrlands län, Svenska kommunförbundet, Byggherreföreningen,
SBEF m. fl. ställer sig positiva till huvuddragen i utredningens skisserade
planeringsmodell som bl. a. bygger på tillämpning av elastisk stadsplan. I
olika detaljfrågor hax remissinstanserna redovisat skilda synpunkter. Sta
tens planverk, lantmäteristyrelsen och länsstyrelsen i Östergötlands län in
stämmer i utredningens uppfattning att en för industriellt byggande lämplig
planeringsmodell i princip är möjlig inom ramen för nuvarande lagstiftning
men att en modifiering av praxis är nödvändig. Bygglagutredningen förkla
rar sig ha för avsikt att i enlighet med sina direktiv beakta de av utredningen
föreslagna åtgärderna men vill inte utesluta att ändringar i det av utred
ningen tänkta systemet kan bli önskvärda. Bosiadsstyrelsen, Svenska kom
munförbundet m. fl. anser att bygglagutredningen snarast bör lägga fram
förslag till ändringar i byggnadslagstiftningen som kan underlätta ett indu
striellt byggande.
Remissinstanserna instämmer i utredningens synpunkter på behovet av
ett samordnat utvecklingsarbete beträffande bl. a. formulering av krav i
byggnadsprogrammet och metoder för anbudsbedömning. Bostadsstyrelsen
understryker starkt behovet av utvecklingsarbete och anför att en del av
styrelsens eget utvecklingsarbete ligger inom ramen för vad utredningen
förordat. Byggforskningsinstitutet delar utredningens uppfattning att total
entreprenadformen behöver utvecklas. Inom institutet pågår redan flera
undersökningar inom området. Byggnadsstyrelsen och byggforskningsrådet
anser att utvecklingsarbetet bör ges en vidare inriktning än vad utredningen
förordat. Kommunförbundet påpekar att frågor om ansvarsfördelningen i
byggandet, lönesystemens betydelse och konkurrensen vid olika upphandlingsformer bör belysas.
Riksrevisionsverket anser att en samordning av utvecklingsarbetet inom
ramen för en arbetsgrupp bör vara ändamålsenlig och statens planverk för
klarar sig berett att medverka till att en sådan grupp kommer till stånd.
Byggforskningsrådet påpekar att rådet i en programskrift om utvecklings
arbete inom projekteringsområdet föreslagit en styrningsgrupp som bl. a.
skulle svara för konferenser mellan olika berörda grupper och organ. Rådet
vill inte tillstyrka utredningens förslag om samordningsgrupp med hänsyn
till risken för splittring av insatserna inom området. SABO understryker
behovet av att byggherrarnas synpunkter beaktas vid ett dylikt utvecklings
arbete.
Statskontoret tillstyrker utredningens förslag att byggforskningsinstitutet
skall fungera som sekretariat för en blivande arbetsgrupp. Ett sådant upp
drag ligger enligt statskontoret helt i linje med institutets arbetsuppgifter
och inom ramen för dess personella resurser. Byggforskningsinstitutet för
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klarar sig berett att ta på sig ansvaret som sekretariat för ett sådant utveck
lingsarbete. SABO, SBEF, Byggnadsindustrins datacentral AB och För
eningen Sveriges praktiserande arkitekter anmäler sitt intresse av att delta
i utvecklingsarbetet.

Bostadsstyrelsens anslagsframställning
I fråga om bostadsbyggandets omfattning och inriktning anför styrelsen
följande. År 1967 färdigställdes genom nybyggnad 100 213 lägenheter, vil
ket innebär en ökning med nära 10 900 lägenheter eller 12 % i jämförelse
med år 1966. Minskningen år 1966 i antalet inflyttningsfärdiga lägenheter
förbyttes således i en uppgång. Utvecklingen under perioden 1962—1967
belyses i följande tablå.

Inflyttn ingsfärd iga lägenheter
Därav i
År

Totalt
småhus

1962
1963
1964
1965
1966
1967

75 124
81 405
87 167
96 843
89 361
100 213

21
23
26
27
27
28

559
182
751
575
121
305

flerfamiljshus
53
58
60
69
62
71

565
223
416
268
240
908

Därav, i %, lägen
heter i småhus
29
29
31
28
30
28

Antalet under första halvåret 1968 färdigställda lägenheter uppgick till
50 100, vilket var ungefär lika många som motsvarande tid år 1967. Under
andra halvåret 1968 beräknas färdigställandet bli av sådan omfattning att
lägenlietstillskottet för hela år 1968 uppgår till ca 105 000 lägenheter.
Andelen lägenheter i småhus — enfamiljs- och tvåfamilj shus samt radoch kedjehus — uppgick under år 1967 till 28 %, vilket innebär en minsk
ning jämfört med år 1966. För hela perioden 1962—1967 kan dock tämligen
stor stabilitet i småhusandelen konstateras.
Av 1967 års tillskott av lägenheter i flerfamiljshus utgjordes 7 733 av
rum i s. k. specialbostäder, dvs. bostäder för studenter, åldringar i ålder
domshem, personal vid sjukhus och vårdanstalter. Av dessa specialbostä
der utgjordes 3 641 av rum för studenter i studentbostadshus jämfört med
1 590 år 1965 och 2 164 år 1966. Rum för åldringar i ålderdomshem upp
gick till 3 094 år 1967 jämfört med 2 102 år 1965 och 2 760 år 1966.
Av de lägenheter som färdigställdes under år 1967 hade 90 % statligt stöd
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i form av lån eller räntebidrag. Under år 1966 utgjorde andelen 89 %. Av
de 90 047 lägenheter med statligt stöd som färdigställdes år 1967 hade
88 771 bostadslån, 719 räntebidrag och 557 förbättringslån (temporära åldringsbostäder). Av följande sammanställning framgår förändringarna i
andelen lägenheter med statligt stöd för de olika hustyperna, uttryckt i
procent.

År

Småhus

Flerfamiljshus

1962..........................
1963..........................
1964..........................
1965..........................
1966..........................
1967..........................

91
91
88
88
83
85

93
93
92
94
91
92

De lägenheter som påbörjades under år 1967 hade till 92 % statligt stöd.
Antalet färdigställda lägenheter utan statligt stöd ökade under år 1967
med 300 till totalt ca 10 200. ökningen faller helt på rum i ålderdomshem.
Under år 1967 påbörjades drygt 99 000 lägenheter, dvs. ca 5 000 lägenhe
ter fler än under år 1966. Påbörjandet av småhus ökade under år 1967 med
ca 1 300 lägenheter jämfört med år 1966. Flerfamiljshusen ökade med ca
3 700 lägenheter.
Utvecklingen under perioden 1962—1967 belyses i följande tablå.

Påbörjade lågenheter
Därav i
År

Totalt
småhus

1962
1963
1964
1965
1966
1967

92
86
96
93
94
99

600
900
800
100
100
100

24 600
25 400
28 900
27 500
26 900
28 200

flerfamiljshus
68
61
67
65
67
70

000
500
900
600
200
900

Därav, i %, lägenheter i småhus
27
29
30
30
29
28

Under första halvåret 1968 påbörjades sammanlagt 49 300 lägenheter
jämfört med 46 300 under första halvåret 1967. Nära två tredjedelar av 1967
års igångsättning skedde under andra och tredje kvartalen. Under första
halvåret 1968 uppgick igångsättningen av lägenheter i flerfamiljshus till
36 500, vilket är 3 600 lägenheter mer än under motsvarande period 1967.
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Igångsättningens fördelning på kvartal under år 1968 synes kunna bli i
stort sett lika gynnsam som under år 1967.
Storstadsområdenas andel av färdigställandet minskade markant från
år 1962 till åren 1963 och 1964, då dessa områdens andel utgjorde 30 %.
Därefter har en återhämtning till samma nivå som för år 1962 skett. Påbörjandets fördelning under åren 1965—1967 pekar på en ytterligare böj
ning av dessa områdens andel. I storstadsområdena ökade under år 1967
såväl inflyttningsfärdiga som påbörjade lägenheter jämfört med tidigare
år. Dessa områdens andel av hela produktionen var dock oförändrad i fråga
om de färdigställda lägenheterna men steg kraftigt beträffande de påbör
jade och utgjorde 39 % av samtliga påbörjade, ökningen i antalet lägenheter
hänför sig främst till Stor-Stockholm. För Malmö-Lundområdet var där
emot både färdigställandet och påbörjandet något lägre år 1967 än år 1966.
Vad beträffar fördelningen på olika lägenhetstyper kan ingen större för
ändring iakttas bland de flerfamiljshus som färdigställdes under år 1967.
En mindre ökning i andelen specialbostäder motsvaras av en minskning i
andelen trerumslägenheter. I fråga om småhusen kan man konstatera en
fortsatt förskjutning mot en större andel lägenheter om fem eller flera rum
och kök. Hyrorna för de nyproducerade lägenheterna och förändringen i
efterfrågan på de större lägenheterna har dock på många håll lett till en
ändrad produktionsinriktning. I de flerfamiljshus som erhöll beslut om
bostadslån under år 1967 minskade andelen lägenheter med fyra eller flera
ruin och kök och ökade andelen två- och trerumslägenheter jämfört med
år 1966. Utvecklingen under perioden 1962—1967 framgår av följande tablå,
uttryckt i procent.

År
1962
1963
1964
1965
1966
1967

1 r o k eller
utan kök

2 rok

3rok

4 el 11 r o k

20
19
18
17
17
17

28
26
23
23
23
25

39
40
42
42
42
43

13
15
16
18
18
15

Uppgifterna om lägenhetsfördelningen i den planerade produktionen en
ligt de kommunala bostadsbyggnadsprogrammen visar en minskning av
andelen lägenheter om tre eller flera rum och kök och en ökning av andelen
tvårumslägenheter. Detta framgår av en jämförelse mellan programmen för
perioderna 1966—1970 och 1968—1972.
Den under 1960-talet iakttagna ökningen i de genomsnittliga ytorna inom
varje lägenhetstyp har upphört såvitt gäller lägenheter i flerfamiljshus med
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preliminärt lånebeslut under år 1967. Eftersom samtidigt en viss förskjutning
från större till mindre lägenheter har ägt rum, har för första gången under
1960-talet den genomsnittliga lägenhetsytan i flerfamiljshus minskat.
Den genomsnittliga lägenhetsytan i flerfamiljshus med statliga lån var
under år 1967 något lägre än under år 1966 och motsvarade 1965 års genom
snitt, dvs. 73,6 m2. Utvecklingen under perioden 1962—1967 framgår av
följande sammanställning.
Genomsnittlig lägenhetsyta m2
År

1962
1963
1964
1965
1966
1967

1 rok

2rok

3 rok

4rok

41,3
42,0
43,5
44,5
44,2
44,2

59,8
61,5
62,9
64,4
65,2
65,3

74,5
76,5
79,2
80,7
82,2
82,0

91,9
95,1
97,0
96,0
98,9
98,8

Under perioden 1961—1966 ökade byggnadskostnaderna för flerfamiljs
hus med preliminärt beslut om bostadslån från 42 000 kr. till 70 800 kr. per
lägenhet, dvs. med inemot 70 %. Den genomsnittliga ytan per lägenhet öka
de under samma tid med 12 m2, medan antalet rum per lägenhet ökade med
endast 0,2 rum. Ytökningen beror alltså till största delen på en ökning av
rumsytorna. Den under perioden vanligast förekommande lägenheten 3 rum
och kök har sålunda genomsnittligt ökat från 72 m2 till 82 m2. Lägenheternas
utrustning har ökat betydligt under perioden. Det är framförallt tvätt- och
torkutrustning samt extra toalett- och badutrymmen som har tillkommit,
ökningen av ytor och utrustning i lägenheterna, ökad och förbättrad ut
rustning i husen samt högre standard i husens omgivning har enligt bostadsstyrelsens beräkningar orsakat omkring hälften av den nämnda ök
ningen av byggnadskostnaden per lägenhet. Återstående hälft beror på löneoch prishöjningar.
Ökningen av produktionskostnaderna, som således innefattar en viss
standardökning, kan beräknas ha höjt den årliga hyran — vid oförändrade
kapitalkostnadsförutsättningar — i en nybyggd genomsnittlig lägenhet med
ca 1 400 kr. mellan åren 1961 och 1966. Härtill kommer hyresökningar på
grund av minskade räntesubventioner samt ökade överkostnader på ca 600
kr. Driftkostnadsökningarna har beräknats till ca 500 kr., varav en del är
en följd av de ökade produktionskostnaderna. Hyran i en genomsnittlig ny
byggd lägenhet har alltså ökat med ca 2 500 kr. under perioden eller från
ca 3 100 kr. till ca 5 600 kr. per år, vilket innebär en relativ hyreshöjning
på drygt 80 %.
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Under senare delen av år 1967 kunde konstateras svårigheter att få av
sättning för vissa nyproducerade lägenheter. En av styrelsen i januari 1968
företagen undersökning av bostadshyror och outhyrda lägenheter i fler
familjshus färdigställda under de tre första kvartalen 1967 visade att de
outhyrda lägenheterna i huvudsak var koncentrerade till ett fåtal orter.
Den tidigare trenden i byggnadskostnadsutvecklingen har emellertid bru
tits under år 1967. Nuvarande byggnadskostnadsindex, som är en faktorprisindex, fortsätter visserligen att stiga men sådana kostnader som baseras
på anbud har inte stigit. På många håll i landet har betydande kostnads
minskningar uppnåtts och tillgängliga uppgifter tyder på en markerad
dämpning av kostnadsökningen. Följande uppställning, som avser flerfa
miljshus med preliminärt beslut om bostadslån, visar de genomsnittliga
byggnadskostnads- och ytförändringarna åren 1961—1967.

År

Genomsnittlig
bostadslägenhetsyta
Cm2)

Byggnadskostnad
per m2 lägenhetsyta
(kr.)

1961................................
1962................................
1963................................
1964................................
1965................................
1966................................
1967................................

63,6
65,8
68,6
72,3
74,6
75,6
74,8

661
693
747
786
887
938
923

Byggnadskostnad
per lägenhet
fkr.)
42
45
51
56
66
70
69

000
600
200
700
200
800
000

Beträffande produktionskostnaderna i övrigt kan här nämnas att enligt en
undersökning av vissa schablonbelopps förändringar under tiden 1961—1966 summan av sådana mark-, exploaterings-, grundläggnings- och grovplaneringskostnader som ingått i schablonbeloppen genomsnittligt ökat
med närmare 100 %. Även under år 1967 har en ökning av motsvarande
kostnader (schablonbelopp) ägt rum. Dessa förändringar torde ha samband
med bl. a. den allmänna kostnadsutvecklingen, en högre exploateringsstandard samt bättre kunskap om och redovisning av de verkliga kostna
derna.
För flerfamiljshusprojekt med preliminärt beslut om bostadslån har
relationen mellan produktionskostnader och pantvärden förbättrats under
år 1967, dvs. överkostnaderna har minskat.
Vad beträffar fördelningen av långivningen till flerfamiljshus efter före
tagsform utgjorde de kommunala och allmännyttiga företagens andel räk
nat i lägenheter 55 % under både år 1966 och år 1967. Under år 1966 var
de kooperativa företagens andel ca 30 % och de enskildas ca 15 %. Dessa
andelar har inte ändrats nämnvärt till år 1967.
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De kommunala bostadsbyggnadsprogrammen för perioden 1968—1972
utgör kommunernas femte program. Urvalet av de kommuner som är skyl
diga att upprätta program har utökats för perioden 1968—1972 och omfat
tar nu bl. a. alla centralortskommuner i kommunblocken och alla kom
muner i storstadsområdena. Hela antalet programkommuner är 446. Läns
bostadsnämnderna har bedömt programmens uppgifter om bostadsbyggan
dets omfattning med hänsyn till plan- och projekteringsarbetet m. m. och
mot bakgrunden av nämndernas egna bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet. Härvid har nämnderna även uppskattat påbörjandet i kommuner
som inte är skyldiga att upprätta program så att resultatet avser byggandet
i hela länet. För Stor-Stockholm och Stor-Göteborg har bedömningen av pro
grammen i likhet med tidigare gjorts av de kommunala samarbetsorganen.
I särskilda tablåer (s. 210) redovisas sammanställningar ur programmen
och av nämndernas bedömningar och uppskattningar.
För Stor-Göteborg och Malmö-Lundområdet har resp. interkommunala samarbetsorgan redovisat behovsbedömningar. I Stor-Stockholm har
planeringsnämnden inte gjort någon egentlig behovsbedömning utan endast
uttalat att förhållandena på Stor-Stockholms bostadsmarknad motiverar
att allmänna förutsättningar skapas för ett bostadsbyggande upp emot
25 000 lägenheter per år.
Länsbostadsnämndernas bedömning av produktionsplaneringen i pro
gramkommunerna utanför storstadsområdena har givit till resultat att kom
munernas program reducerats med 10 % för hela programperioden. Motsva
rande bedömningar för närmast föregående programomgång, som omfattade
endast de tre första åren av programperioden, resulterade i en reducering på
endast drygt 3 %. Den större reduceringen i programmen för 1968—1972
kan tänkas bero på att bedömningsunderlaget blivit något säkrare i och med
tillkomsten av en enhetlig länsplanering.
Andelen lägenheter i småhus är i stort sett densamma som i föregående
programomgång. Övriga jämförelser med tidigare programomgångar är
svåra att göra eftersom urvalet av programkommuner ändrats. Med något
annorlunda fördelning mellan programåren ligger storstadsområdenas pro
gram dock på ungefär samma nivå som tidigare.
Av det påbörjande om ca 600 000 lägenheter som redovisas i programmen
finns uppgifter om lägenhetsstorlekar för ca 488 000. Bortfallet är alltså
inemot 20 %. Stor-Göteborg, för vilket de redovisade uppgifterna ej kan
jämföras med övriga kommuners, svarar för mer än hälften av detta bort
fall. För hela perioden planeras för samtliga uppgiftslämnande kommuner
II % lägenheter om högst 1 rum och kök, 22 % tvårumslägenheter, 30 %
trerumslägenheter och 38 % större lägenheter. Malmö-Lundomradet har
den högsta andelen smålägenheter, vilket delvis men inte helt förklaras av
den relativt störa andel studentbostäder som ingår i programmen. Stor-
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Kommunernas program för perioden 1968—1972
Beräknat påbörjande. Antal lägenheter

Stor-Stockholm.........
Stor-Göteborg............
Malmö-Lundområdet
Summa storstadsområden........................
Övriga programkommuner......................
Samtliga programkommuner...............
Därav:
Flerfamiljshus........
Småhus....................

1968

1969

1970

1971

1972

27 000
13 700
9 200

27 100
15 600
10 400

23 500
14 700
10 600

24 200
13 400
10 200

25 900
12 100
10 200

49 900

53 100

48 800

47 800

48 200

65 100

65 800

73 300

73 700

74 800

115 000

118 900

122 000

121 500

123 000

82 600
32 500

82 700
36 200

85 600
36 400

85 700
35 800

87 300
35 700

Länsbostadsnämndernas bedömning av bostadsbyggandet 1968__1972
Beräknat påbörjande. Antal lägenheter
1968

1969

1970

1971

1972

Storstadsområdena ..
Övriga program
kommuner...............
Icke program
kommuner..............

43 000

43 000

43 000

43 000

43 000

60 400

60 500

67 800

66 700

66 400

5 400

5 300

5 400

5 400

5 400

Hela riket...................

108 800

108 800

116 200

115 100

114 800

Stockholm har i förhållande till samtliga kommuner hög andel större lägen
heter. Lägenhetsfördelningen i det bostadsbyggande som uppställts som
mål för programperioden avviker något från fördelningen enligt behovs
bedömningarna. De minsta och de största lägenhetsstorlekarna upptar så
lunda en större andel av detta bostadsbyggande än enligt behovsbedömning
arna. Det vanligaste motivet för en viss lägenhetsfördelning utgörs av en
hänvisning till på olika sätt kartlagd dagsaktuell efterfrågan. I något tiotal
program nämner man uttryckligen hyresnivån i nyproduktionen som en
hämmande faktor i utvecklingen mot större lägenheter och som ett motiv
för en relativt stor andel smålägenheter. Det växande antalet småhushåll,
särskilt bestående av åldringar, nämns också i några program som motiv
för hög andel smålägenheter.
I fråga om behövligt och möjligt bostadsbyggande anför styrelsen föl
jande.
Någon ny bedömning av bostadsbehovet på längre sikt än den som redo
visades i bostadsbyggnadsutredningens betänkande Höjd bostadsstandard
(SOU 1965:32) föreligger ännu inte, men utarbetandet av underlag för en
sådan bedömning har påbörjats i samband med förberedelsearbetet för 1970
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års långtidsutredning. Någon säker mätare på den otillfredsställda efter
frågan på bostäder finns inte. Den årliga redovisning som lämnas av de
kommunala bostadsförmedlingarna ger dock underlag för bedömning av
förändringarna i marknadsläget. Sammanställningar över verksamheten un
der år 1967, där uppgifter saknas för Stockholms stad, ger vid handen att
antalet nyregistrerade bostadssökande inte förändrats nämnvärt under året
jämfört med närmast föregående år. Den minskning av de nyregistrerade
med 7 % som skedde under år 1966 synes därför mot bakgrund av ökning
en på 3 å 4 % under åren 1964 och 1965 ha varit ett uttryck för en marke
rat avvikande utveckling. Den största förändringen kan konstateras för an
talet avregistrerade bostadssökande som ökat med 22 % i jämförelse med
år 1966. Antalet sökande som avregistrerats på grund av att bostad erhållits
har stigit med 17 %.
Orsakerna till avgången av ca 200 000 lägenheter ur bostadsbeståndet mel
lan 1960 och 1965 års bostadsräkningar liar klarlagts i en undersökning av
statistiska centralbyrån. Av undersökningen framgår att drygt en fjärde
del (i storstadsområdena omkring hälften) av den totala avgången berodde
på rivning eller förestående rivning. Av ungefär samma omfattning var den
avgång som orsakades av att bostäder övergetts eller blivit fritidshus. I
glesbygden kunde drygt hälften av avgången hänföras till sistnämnda för
ändringar. Den tredje huvudorsaken till avgången var sammanslagning av
lägenheter. Kontoriseringens andel av avgången begränsade sig till mindre
än 10 %. En tidigare undersökning av avgången ur bostadsbeståndet i Stock
holms innerstad visade att rivningen av modernt utrustade bostadslägen
heter i betydande omfattning berodde på framdragning av nya kommunika
tionsleder och stadsplaneändringar.
Kommunernas bostadsbyggnadsprogram samt länsbostadsnämndernas be
dömningar av dessa och av det erforderliga byggandet i icke-programkommuner innebär ett beräknat påbörjande av 109 000 lägenheter under vart
och ett av åren 1968 och 1969, 116 000 lägenheter under år 1970 samt 115 000
lägenheter under såväl år 1971 som år 1972. Att talen är lägre för åren
1968 och 1969 beror bl. a. på att kommunerna vid sin bedömning beaktat
det tillgängliga utrymmet inom ramarna för beslut om bostadslån. Pla
neringsläget får i allmänhet anses gynnsamt för en fortsatt ökning av bo
stadsbyggandet. Behovet av fortsatt hög bostadsproduktion kan även utläsas
ur de framställningar om lägenhetstillskott utöver gällande ramar som an
mälts av ett stort antal kommuner under år 1968.
Bostadsstyrelsen framlägger förslag till bostadsbyggnadsplaner för perio
den 1969—1972. Styrelsen utgår vid sin beräkning från att antalet inflvttningsfärdiga lägenheter under år 1968 kommer att uppgå till ca 105 000.
Eftersom påbörjandet under år 1968 kan väntas uppgå till ca 100 000 lägen
heter, kan färdigställandet under år 1969 antagas uppgå till ungefär sam
ma antal. Under åren 1965—1967 färdigställdes sammanlagt ca 286 000
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lägenheter. Under första hälften av tioårsperioden 1965—1974 skulle man
alltså kunna räkna med ett färdigställande av drygt 490 000 lägenheter att
jämföra med det av statsmakterna uppställda produktionsmålet 1 milj.
lägenheter under nämnda tioårsperiod. Med anslutning till föregående års
förslag avseende igångsättningen under åren 1969 och 1970 föreslår styrelsen
följande igångsättning under de fyra närmaste åren.
s
Antal lägenheter
År

1969................................
1970................................
1971................................
1972................................

Beräknad
igångsättning
101
104
107
110

000
000
000
000

Därav utan
statligt stöd
9 000
10 000
11 000
12 000

Erforderlig ram
för långivning
92
94
96
98

000
000
000
000

Den av 1966 års riksdag beslutade särskilda planeringsramen för för
handsbesked om bostadslån för industriellt byggande omfattande 10 000
lägenheter per år under en femårsperiod är avsedd att prövas om årligen.
Någon ändring av planeringsramens storlek har inte beslutats hittills. 1968
års riksdag bemyndigade emellertid Kungl. Maj :t att utvidga ramen om
det skulle visa sig behövligt.
De ansökningar om förhandsbesked som gjorts intill den 31 juli 1968
omfattade sammanlagt 148 700 lägenheter, varav 129 500 i flerfamiljshus.
Härav har Kungl. Maj :t prövat 15 projekt omfattande sammanlagt 22 600
lägenheter, varvid 13 projekt erhållit förhandsbesked för sammanlagt 16 700
lägenheter. Sedan den 1 juli 1967 har endast fyra nya ansökningar inkom
mit till styrelsen. I många fall är dock de projekt, som anmäldes till sty
relsen redan under hösten 1966 och som ännu kvarstår, icke identiska med
vad som ursprungligen angavs. Styrelsen föreslår att planeringsramen för
åren 1970—1974 fastställs till oförändrat 10 000 lägenheter per år.
Vid beräkningen av medelsramen för beslut om lån under år 1969 förut
sätter styrelsen att 92 000 lägenheter skall ha statligt stöd i form av bostads
lån. Vidare antas att långivningen till 28 % avser småhus och att genomsnittsbeloppcn per lägenhet minskar med 1 800 kr. för både småhus och
flerfamiljshus mellan åren 1968 och 1969. Slutligen beräknar styrelsen
förbättringslångivningen och långivningen till ombyggnad till 170 milj.
kr. för vart och ett av åren 1969 och 1970.
Under dessa förutsättningar kan medelsramen för beslut om lån under
år 1969 beräknas till följande belopp.
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Milj. kr.
Bostadslån till nya flerfamiljshus, 66 200 Igh x 17 500 kr..............................................
Bostadslån till nya småhus, 25 800 lgh x 24 000 kr.........................................................
Bostadslån till ombyggnader samt räntebärande förbättringslån................................
Totalt

1 160
620
170
1 950

Anslagsbehovet för budgetåret 1969/70 beräknar styrelsen från följande
förutsättningar. Utbetalningen av lån till flerfamiljshus antas omfatta
63 000 lägenheter och lånebeloppet per lägenhet uppskattas till 17 300 kr.
Under dessa förutsättningar skulle det utbetalade beloppet uppgå till 1 090
milj. kr. Lån till småhus antas komma att utbetalas till 25 000 lägenheter
med ett genomsnittligt lånebelopp av 23 500 kr., vilket innebär en total ut
betalning av 590 milj. kr. För utbetalning av bostadslån till ombyggnader
och räntebärande förbättringslån beräknas ett belopp av 150 milj. kr. och
för utbetalning av tomträttslån 90 milj. kr.
I vilken utsträckning fonden kommer att belastas av skuldökningar på ut
betalade paritetslån under budgetåret 1969/70 kan inte bedömas med sä
kerhet ännu. Tills vidare räknar styrelsen med ett belopp av 10 milj. kr.
avseende småhus för vilka lån beviljats för påbörjande tidigast den 1 januari
1968. Utbetalningen av räntelån uppskattas till ett belopp av 460 milj. kr.
In- och utbetalningar av förskott antas balansera varandra. Amorteringar
och inlösen av lån väntas tillföra fonden 595 milj. kr.
Den totala anslagsbelastningen kan sålunda beräknas till (1 090 + 590 +
150 + 90 + 10 + 460 - 595) 1 795 milj. kr. Eftersom det vid budgetårets
början beräknas komma att finnas en behållning på anslaget av 285 milj.
kr., skulle anslaget för budgetåret 1969/70 behöva anvisas med ett belopp
av 1 510 milj. kr., eller avrundat 1 500 milj. kr.
Styrelsen har tagit upp frågan om ändring i bestämmelserna om uppsäg
ning av egnahemslån som utgått till småhus som uthyrs stadigvarande.
Styrelsen anför följande. Enligt 22 § bostadslånekungörelsen (1967:552)
utgår bostadslån till enskild person med 20 % av låneunderlaget, om lånet
avser småhus som skall bebos av låntagaren. Avser lånet småhus som ej
skall bebos av låntagaren utan hyras ut, utgår lån enligt 23 § nämnda kun
görelse med 15 % av låneunderlaget. Samma regler gällde enligt den tidi
gare bostadslånekungörelsen den 5 oktober 1962 (nr 537). Enligt styrelsens
anvisningar till bägge kungörelserna kan det förhållandet att småhus, som
skall bebos av låntagaren, uthyres föranleda uppsägning av lånet. Länsbo
stadsnämnden kan dock medge att huset får hyras ut under högst tre år.
Önskar låntagaren hyra ut huset stadigvarande, får han behålla lånet om
han betalar tillbaka så stor del av lånet att återstoden motsvarar det belopp
som hade utestått om låneandelen från början hade varit 15 %, dvs. såsom
för småhus som ej skall bebos av låntagaren.
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Om egnahemslån enligt 1948 års eller 1957 års författningar (den 30 juni
1948, nr 546, och den 24 maj 1957, nr 359) har utgått för huset torde det
inte finnas någon möjlighet att medge stadigvarande uthyrning mot viss
återhetalningsskyldighet. Vid uthyrning under längre tid än den stadgade
maximitiden har ingen annan möjlighet stått till huds än uppsägning av
egnahemslånet i dess helhet. Styrelsen hemställer därför om sådan för
fattningsändring att stadigvarande uthyrning av hus med egnahemslån
blir möjlig mot viss återhetalningsskyldighet, som bör avse ett belopp mot
svarande skillnaden mellan låneskulden och vad som skulle ha utestått om
låneandelen varit 5 procentenheter lägre än den beviljade andelen.
Bostadsstyrelsen redovisar en undersökning som styrelsen gjort rörande
möjligheterna att ge låntagarna tillfälle att lämna en enda inteckning som
säkerhet för hela lastighetskrediten upp till statslånets övre gräns. Styrel
sen har funnit att övervägande skäl talar för att nuvarande system med
skilda inteckningar behålls.
Styrelsen har vidare anmält vissa frågeställningar rörande tomträttslångivningen. Enligt tomträttslånekungörelsen den 10 december 1965 (nr
905) ntgår tomträttslån till kommun som upplåtit tomträtt till mark för
vars bebyggande statliga bostadslån beviljats. Lånen har till syfte att sti
mulera ökad användning av tomträttsinstitutet. Kungörelsen trädde i kraft
den 31 december 1965. Erfarenheterna av långivningen är ännu begränsade.
En förutsättning för att tomträttslån skall utgå är att i bostadslåneärendet föreligger antingen slutligt beslut enligt 43 § bostadslånekungörelsen
(1967:552), om ärendet gäller flerfamiljshus eller sådant småhus som inte
skall bebos av sökanden, eller beslut enligt 44 § sistnämnda kungörelse, om
ärendet avser småhus som skall bebos av sökanden. Tomträttslån utgår
med 95 % av det belopp varmed låneunderlaget för bostadslånet minskats
på grund av att marken upplåtits med tomträtt. Enligt tillämpningsföre
skrifterna till bostadslånekungörelsen skall låneunderlaget minskas med
den del av markvärdet som belöper på utrymmen för bostadsändamål, var
vid markvärdet skall anses motsvara det kapitaliserade värdet av tomträttsavgälden. I bostadslåneärenden med såväl preliminärt beslut som slutligt
beslut blir avgälden enligt den slutliga låneansökningen avgörande för tomträttslånets storlek. I sådana fall förlorar kommunen möjligheten att erhålla
tomträttslån om bostadslåneärendet inte fullföljs till slutligt beslut.
När tomträttslånen infördes framhöll föredragande departementsche
fen att statliga stödåtgärder för tomträttsändamål inte borde ges större
räckvidd än som motsvarade statens bostadspolitiska engagemang, varför
dylika åtgärder borde avse endast tomträtt till mark för vars bebyggande
statligt bostadslån beviljats (prop. 1965: 144 s. 11). Påbörjandet av icke
statligt belånat bostadsbyggande har under år 1968 fastställts till ett betyd
ligt större antal lägenheter än vad som preliminärt beslutats. Med hänsyn
härtill och till det ansökningstryck som föreligger anser styrelsen att byg

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 13: Inrikesdepartementet 215
gandet utan statligt stöd bör öka. Om så sker kommer kommunernas möj
ligheter att få tomträttslån att minska relativt sett. Påfrestningarna på kom
munernas likviditet skulle öka och deras benägenhet att upplåta marken
med tomträtt i stället för med äganderätt minska, vilket skulle leda till för
sämrade möjligheter att bevaka viktiga bostadspolitiska intressen. En ut
vidgning av tomträttslångivningen till mark som bebyggs med privatfinansierade bostadshus bör enligt styrelsens mening genomföras och styrelsen
lägger fram förslag till sådana ändringar i tomträttslånekungörelsen som
föranleds härav.
Styrelsen redogör för vissa uppgifter som inhämtats från ett antal kom
muner vilka erhållit tomträttslån. Av dessa uppgifter framgår bl. a. att
tomträttsupplåtelse vid bostadsbyggande utan statliga bostadslån förekom
mit i ringa omfattning men att en ökning av sådana upplåtelser kan mär
kas. Med utgångspunkt i dessa uppgifter såvitt avser år 1968 beräknar sty
relsen det ökade lånebehov, som den föreslagna utvidgningen kan föran
leda, till ca 10 milj. kr. för år 1970. En tredjedel av beloppet beräknas bli
utbetalat under första halvåret 1970. För åren närmast efter år 1970 torde
utvidgningen av tillämpningsområdet inte medföra någon nämnvärd ytter
ligare ökning av utgående tomträttslån. Vid sin beräkning har styrelsen
inte tagit hänsyn till att användningen av tomträttsinstitutet över huvud
taget kan komma att öka.
De av styrelsen föreslagna ändringarna i tomträttslånekungörelsen inne
bär att vid byggande utan statliga bostadslån tomträttslån skall kunna utgå
under förutsättning att länsarbetsnämnden meddelat igångsättningstillstånd.
Som en ytterligare förutsättning skall gälla att slutgiltigt avtal om upplå
telse av tomträtt föreligger. Rätt till tomträttslån uppkommer under kalen
deråret närmast efter det då dessa båda förutsättningar uppfyllts. Tomträtts
lån skall inte utgå om huset till minst halva våningsytan innehåller sådana
lokaler till vilka hänsyn inte får tas vid beräkning av löneunderlaget eller
om markpriset överstiger vad som är skäligt enligt värderingsgrunderna vid
expropriation. Bedömningen av vad som är skäligt markpris skall i första
hand ankomma på kommunen. Tomträttslån skall utgå med 95 % av det
kapitaliserade värdet av tomträttsavgälden för mark som skall bebyggas
utan statliga bostadslån. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den
1 januari 1970 och få tillämpning beträffande de fall där igångsättningstill
stånd meddelats under år 1969.
Styrelsen har tidigare i annat sammanhang framhållit att det i bostadslåneärenden som gäller större projekt kan förflyta flera års tid mellan det
preliminära och det slutliga beslutet och att kommunen under denna tid
är hänvisad till den allmänna kreditmarknaden för att täcka sitt kapital
behov. Om finansieringssvårigheter uppstår kan dessa leda till att kommu
nen i stället överlåter marken med äganderätt. De nu nämnda olägenhe
terna skulle bortfalla om den preliminära ansökningen fick läggas till grund
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för tomträttslånet. Styrelsen anser emellertid att den nu föreslagna änd
ringen bör tillämpas någon tid innan ytterligare ändringar i fråga om tomträttslånen övervägs.

Departementschefen
Bostadsbyggandet fortsätter att öka. Under förra året färdigställdes ca
105 000 lägenheter, vilket är ca 5 000 fler än under år 1967. De under år
1968 påbörjade bostadsbyggena beräknas omfatta tillhopa närmare 105 000
lägenheter. Bostadsstyrelsen har beräknat färdigställandet av nya bostäder
under åren 1965—1969 till 490 000 lägenheter. Om det av statsmakterna
uppställda målet 1 milj. nya lägenheter under åren 1965—1974 skall nås, bör
således igångsättningen under de närmaste åren omfatta något mer än
100 000 lägenheter årligen.
För år 1968 fastställdes en bostadsbyggnadsplan på 95 000 lägenheter.
Liksom under föregående år har Kungl. Maj:t haft riksdagens bemyndi
gande att vidta åtgärder för att öka byggandet utöver den fastställda planen,
om utvecklingen av samhällsekonomi och arbetsmarknad skulle göra en
sådan ökning möjlig.
Den förbättrade balans på byggmarknaden, som uppnåddes under år 1967
och som avspeglades bl. a. i den från säsongutjämningssynpunkt gynnsam
ma fördelningen av igångsättningen över året, kunde bevaras under år
1968. Redan under första halvåret 1968 hade sålunda bostadsbyggen med
tillhopa inemot 50 000 lägenheter påbörjats, varav nära 20 000 under första
kvartalet. Bakgrunden till denna omfattande igångsättning av nya bostads
byggen är bl. a. den återhållsamhet som iakttagits i fråga om påbörjandet av
s. k. oprioriterat byggande och den tillfredsställande situationen på kreditmarknaden. Förhållandena på byggmarknaden tillsammans med syssel
sättningsutvecklingen har föranlett Kungl. Maj :t att vid skilda tillfällen
under år 1968 besluta om utökningar av bostadsbyggnadsplanen. Redan i
mars och april medgav Kungl. Maj :t en utökning av byggandet med 4 000 lä
genheter i privatfinansierade bostäder och 1 000 rum i ålderdomshem. I au
gusti meddelade Kungl. Maj:t beslut om en ytterligare ökning av det pri
vatfinansierade bostadsbyggandet med 3 000 lägenheter och av byggandet
av ålderdomshem med 300 platser. Slutligen meddelade Kungl. Maj :t un
der senare delen av oktober beslut om en utvidgning av ramen för statsbelånat bostadsbyggande med 500 lägenheter samt medgav att bostads
företag med tillhopa 2 000 lägenheter fick påbörjas i förskott på 1969
års ram för statsbelånat byggande. Tillsammans innebar dessa beslut en
utvidgning av bostadsbyggnadsplanen med 10 800 lägenheter.
Fördelningen av igångsättningen i tiden under år 1968 var i stort sett
lika gynnsam från säsongutjämningssynpunkt som under år 1967. En mind
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re förskjutning från tredje till fjärde kvartalet har visserligen skett men
kan knappast ge anledning till annan bedömning. Förskjutningen samman
hänger av tillgängliga uppgifter att döma med en viss fördröjning av bygg
starterna till följd av eftersläpande planering och projektering i vissa om
råden av landet.
Kreditförsörjningen till nya byggen har under år 1968 liksom under
år 1967 fungerat utan störningar. Det lättare läget på kreditmarknaden lik
som de överenskommelser som har träffats med kreditinstituten om kreditförsörjningen till bostadssektorn har medverkat härtill. Under senare delen
av året har emellertid från flera håll anmälts att väntetiderna för lång
fristiga fastighetslån har förlängts. Detta kan delvis sammanhänga med
problem som har berörts i den promemoria om bostadsbyggandets planering
och kreditförsörjning som avlämnades förra året av delegationen för bo
stadsfinansiering. Jag återkommer strax till denna promemoria och däri
behandlade frågor.
Kostnaderna inom bostadsbyggandet ökade starkt under första hälften
av 1960-talet. För en 3-rumslägenhet i flerfamiljshus inom nybyggnadsområden ökade kostnaderna under perioden 1960—1966 från 49 000 kr. till
81 000 kr. eller med 65 %. Ca hälften av denna kostnadsökning hänför sig
till högre utrymmes- och utrustningsstandard i lägenheterna och den yttre
miljön. Den återstående delen av kostnadsökningen beror på höjda löne
kostnader och materialpriser. Denna utvecklingstrend bröts emellertid år
1967. För de flerfamiljshus för vilka meddelades preliminärt beslut om
bostadslån under detta år redovisas kostnader som understeg 1966 års kost
nader med ca 2 % räknat per m2 lägenhetsyta.
Bostadsstyrelsen gjorde i juli 1968 en enkät till ett urval kommuner,
organisationer, byggherrar och byggföretag. Frågorna gällde vilka åtgärder
som vidtagits eller kommer att vidtas i syfte att minska byggnadskostnader
och hyror. Ett genomgående svar var att lägenhetsytorna kommer att
begränsas. En sådan begränsning borde enligt svaren i viss utsträckning
kunna ske utan försämring av lägenheternas funktionsduglighet genom
mer arbete med planlösningarnas utformning. Däremot ansåg flertalet till
frågade att en nedprutning av utrustningsstandarden inte var ett lämpligt
medel att minska hyrorna.
Av föreliggande preliminära uppgifter att döma är kostnadsläget första
halvåret 1968 i stort sett detsamma som år 1967. Ett uttryck härför är att
de i slutet av förra året redovisade beräkningarna av paritetstalet utvisade
en så obetydlig kostnadsökning mellan åren 1967 och 1968 att Ivungl. Maj :t
fann det motiverat att fastställa oförändrat paritetstal för år 1969. Delvis
torde den gynnsamma kostnadsutvecklingen få tillskrivas en viss återhåll
samhet i fråga om standarden. Ytan i lägenheterna är t. ex. i stort sett
oförändrad jämfört med år 1967. Till den gynnsamma kostnadsutveck
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lingen har också andra omständigheter bidragit såsom en lugn konjunktur
utveckling, bättre balans på byggmarknaden, en fungerande kreditförsörj
ning liksom även det förhållandet att allt fler projekt upphandlats och
genomförts i mer rationella former än tidigare. Även de åtgärder som be
slutades av 1967 års riksdag i syfte att främja rationellt byggande kan ha
haft en viss betydelse men torde få större effekt på något längre sikt.
För att vidmakthålla och ytterligare stärka pressen på byggnadskostnaderna är det emellertid nödvändigt att angripa problemen även från andra
utgångspunkter. Ytterligare åtgärder i syfte att främja byggandets ratio
nalisering kan härvid bli av särskild betydelse. Det av byggindustrialiseringsutredningen i oktober förra året avlämnade betänkandet Upphandling
av störa bostadsprojekt innehåller förslag i detta syfte.
Byggnadsindustrins utveckling har under senare år präglats av snabb
rationalisering. Den har för betydande delar av byggnadsproduktionen
inneburit en radikal omgestaltning av byggprocessens olika led och där
igenom lett fram till nya former för planering, projektering, upphandling
och byggande. Utvecklingen kan betecknas som en ökad grad av industria
lisering inom näringsgrenen.
Den utveckling som ägt rum har på olika sätt främjats genom beslut och
åtgärder från statsmakternas sida, insatser av skilda kommunala och
statliga organ och positiva bidrag av byggföretagen själva. Många före
tagare har målmedvetet sökt utveckla sin produktionsapparat för att an
passa sig till de nya förhållandena och ta till vara möjligheterna att genom
upprepning i långa serier öka produktiviteten. En del företag har efter
strävat en viss specialisering och har i detta syfte inriktat sitt utvecklings
arbete på standardiserade hus och lägenheter.
Strävandena att öka byggdelarnas färdigställningsgrad i den materialproducerande industrin och därigenom minska åtgången av produktions
faktorer på byggplatserna har kommit att i betydande utsträckning sätta
sin prägel på debatten om byggandets industrialisering i vårt land. Ett inte
ringa antal fabriker för tillverkning av byggelement, främst i betong, har
tillkommit under de senaste åren och en ökad andel av produktionen, inte
minst inom bostadssektorn, har skett i form av elementbyggande, dvs.
produktion som baseras på användning av fabrikstillverkade stomdelar.
Utan tvivel har elementbyggandet spelat en positiv roll i industrialise
ringen genom att påskynda en rationalisering i många led av byggprocessen.
Detta har sålunda med all sannolikhet haft ett avgörande inflytande på ut
vecklingen av bättre planeringsmetoder, systematisk projektering, typisering av lägenhetsplaner, måttstandardisering och förbättrad installations
teknik. Frågan om förtillverkningsgraden när det gäller olika slags stom
delar synes dock ibland ha tillmätts väl stor plats i diskussionen om bygg
nadsindustrins utveckling i vårt land. Det får betraktas som en teknisk
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och ekonomisk avvägningsfråga i vad mån stommen skall monteras med
förtillverkade element eller gjutas på byggplatsen.
Enligt en allmänt omfattad mening kännetecknas industriellt byggande
inte av en särskild byggteknik eller en bestämd förtillverkningsgrad.
Väsentligt är i stället att hela produktionsprocessen är industriellt orga
niserad, att upprepningseffekter tas till vara i produktionen och att de
skilda byggkomponenterna tillverkas i långa serier.
År 1966 inrättades en särskild planeringsram för industriellt byggande.
Inom ramen lämnas förhandsbesked om bostadslån för störa fleråriga
bostadsprojekt. Förhandsbeskeden har av allt att döma haft en inte oväsent
lig stimulerande effekt på utvecklingen inom byggnadsindustrin. Hittills
har Kungl. Maj :t lämnat förhandsbesked för 16 projekt, omfattande 22 000
lägenheter.
1967 års riksdag fattade flera beslut som har påverkat förutsättningarna
för byggandets industrialisering. Besluten avsåg ökad standardisering av
mått och byggdelar, enhetligare byggnadsbestämmelser, central typgod
kännandeverksamhet m. m. Det ligger i sakens natur att dessa beslut ännu
inte har hunnit få full effekt. Otvivelaktigt kommer de emellertid att med
verka till en gynnsam utveckling. För arbetet inom Byggstandardiseringen
har väsentligt ökade resurser ställts till förfogande. För treårsperioden
1968/69—1970/71 har statens råd för byggnadsforskning reserverat 3,6
milj. kr. för Byggslandardiseringens verksamhet, vilket innebär en ökning
med nära 60 % jämfört med närmast föregående treårsperiod.
Inom statens planverk och bostadsstyrelsen pågår f. n. arbete med att
utforma föreskrifter om i vilken omfattning tillämpningen av svensk
standard, fastställd av Sveriges standardiseringskommission, skall vara
villkor för statliga bostadslån. Sådana bestämmelser torde komma att få
stor betydelse som ett medel att stimulera ökad tillämpning av standard
i byggandet.
Statens planverk har gett ut skriften Svensk Byggnorm 67, vilken inne
håller för hela landet bindande föreskrifter i anslutning till byggnads
stadgan. Skriften innehåller också exempel på vanliga tekniska lösningar,
som uppfyller generella krav i Svensk Byggnorm 67. Innebörden härav är
att ifrågavarande tekniska lösningar kan betraktas som centralt godkända
och att deras tillämpning i byggandet inte kan försvåras av lokala bestäm
melser. Samtidigt pågår en utbyggnad av typgodkännandeverksamheten
hos både statens planverk och bostadsstyrelsen. Bostadsstyrelsen har vidare
tagit upp arbete med mönsterplaner för bostäder i enlighet med beslut
av 1967 års riksdag. Genom den ökning av verkets resurser som följer
av mina förslag under anslaget till bostadsstyrelsen torde arbetet med
mönsterplaner kunna intensifieras.
Byggindustrialiseringsutredningens nu föreliggande förslag gäller bl. a.
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bostadsbyggandets planering, åtgärder för samordning av skilda bygg
herrars beställarfunktioner, innebärande en långtgående byggherresam
verkan, samt åtgärder för att åstadkomma mer rationella upphandlingsformer.
Remissinstanserna är i stort sett positiva till utredningens betänkande.
Många av dem har på ett inträngande sätt belyst den problematik som ut
redningen behandlar. Enligt min mening innebär remissyttrandena en så
värdefull komplettering av utredningens betänkande att de bör redovisas
på ett mera ingående sätt än som är möjligt i detta sammanhang. Jag avser
därför att uppdra åt byggindustrialiseringsutredningen att utföra och låta
publicera en sådan sammanställning.
Flera remissinstanser anser att utredningen alltför starkt har betonat
projektstorleken som ett medel att främja byggandets industrialisering.
Företrädare för byggnadsproducenterna framhåller bl. a. att serieeffek
tens fördelar bör kunna tas till vara genom produktutveckling inom entre
prenörledet. Erfarenheterna av störa bostadsprojekt är enligt min mening
övervägande positiva både från utvecklingssynpunkt och med hänsyn till
kostnadsutfallet. Detta innebär dock inte alt huvuddelen av bostadsbyg
gandet måste organiseras och genomföras i form av stora bostadsprojekt
för att vi skall få en rationellt arbetande byggnadsindustri och låga kost
nader i bostadsproduktionen. Däremot har jag blivit övertygad om att en
relativt omfattande produktion i sådana former har stor betydelse som
bas för utvecklingen inom byggandet. Den kunskap och erfarenhet som
byggherrar och entreprenörer erhåller genom dessa projekt tillgodoförs
nämligen i betydande utsträckning övrigt byggande. På så sätt kan, som
Svenska byggnadsentreprenörföreningen har anfört, serieekonomin bli
utnyttjad i de producerande företagen utan alltför starkt beroende av de
särskilda projektens storlek.
Utredningen föreslår att byggarbetsnämnd skall ge preliminär rekom
mendation om igångsättningstidpunkt ungefär två år i förväg. Med en
successivt förbättrad planering i alla led bör den slutliga rekommendatio
nen om igångsättningstidpunkt kunna lämnas minst ett år i förväg för
huvuddelen av bostadsbyggandet. Förslagen har fält ett starkt stöd hos re
missinstanserna. De båda ämbetsverk som är närmast berörda av igångsättningsplaneringen, arbetsmarknadsstyrelsen och bostadsstyrelsen, har
påbörjat en översyn av rutinerna för verksamheten. Styrelserna uttalar
i sina remissvar att förutsättningarna är goda för tidiga rekommendationer
om igångsättningstidpunkt, särskilt vid störa projekt. Jag förutsätter
att utredningens synpunkter beaktas vid den pågående översynen.
Utredningens synpunkter på strukturen inom byggherreledet och förslag
till åtgärder för att åstadkomma en ökad samverkan mellan byggherrar
har vunnit instämmande av många remissinstanser. Från några håll varnar
man för att en alltför långt gående samordning inom byggherreledet kan
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leda till konkurrensbegränsning. Det synes dock inte råda delade mening
ar om att det ställs mycket slöra krav på byggherren som upphandlare
av bostäder pä dagens byggnadsmarknad.
Efterfrågestrukturen har väsentlig betydelse för möjligheterna att ratio
nalisera byggandet och nå låga kostnader i bostadsproduktionen. Utred
ningen har visat att bostadsprojekten i regel är små och att många bygg
herrar inte bygger kontinuerligt. Om det trots detta skall bli möjligt att
åstadkomma langa serier och utnyttja upprepningens ekonomiska effekter
i byggandet, måste byggherrarnas beställningar samordnas i viss utsträck
ning. Samtidigt måste också utformningen av beställningarna bli sådan
att byggnadsindustrin kan utnyttja sina erfarenheter från ett projekt
till ett annat så att serieeffekten inte begränsas till det enskilda projektet.
En omfattande byggherresamordning skulle göra det möjligt att åstad
komma en förstärkning av byggherrens kvalifikationer som beställare.
Det krävs också en utveckling på entreprenörsidan innefattande bl. a.
byggsystem och färdiga hus eller husdelar. Dessa utvecklade produkter
kan erbjudas byggherrarna och då innebära en rationell lösning även när
projekten av olika anledningar är av liten omfattning.
Jag delar utredningens uppfattning att särskilda åtgärder för att åstad
komma ökad samordning inom byggherreledet är angelägna. Det är i och
för sig riktigt som utredningen påpekar att ansvaret i första hand ligger
hos byggherrarna själva och deras organisationer. Ett par remissinstanser
har också velat hävda att den naturliga utvecklingen mot större företags
enheter bör få fortsätta utan särskilda åtgärder från myndigheternas sida.
Med hänsyn till efterfrågestrukturens betydelse för byggandets industriali
sering anser jag dock att samhället inte kan förhålla sig passivt i denna
fråga. Jämsides med byggherrarnas egna ansträngningar för att få till
stånd koncentration och samordning av byggherrefunktioner na bör därför
både kommunala och statliga myndigheter aktivt arbeta för en sådan
utveckling.
Utredningen diskuterar ingående hur länsbostadsnämndernas ortstördelning av bostadslånemedel skulle kunna inriktas på att direkt främja
byggherresamverkan. Bostadsstyrelsen ansluter sig till tanken på en mer
målinriktad fördelning inom länen men kan inte godta utredningens för
slag till utformning av fördelningsproceduren. Det är enligt min mening
angeläget att man vid fördelningen av bostadslånemedlen beaktar förut
sättningarna för rationell produktion och låga bostadskostnader. I många
fall torde sådana förutsättningar kunna skapas genom samverkan mellan
flera byggherrar, och länsbostadsnämnderna bör därför främja en sådan
samverkan. Även om den fördelningsprocedur utredningen förordar inte till
alla delar kan accepteras bör syftet med utredningens förslag likväl kunna
nås genom att angelägenheten av ökad byggherresamverkan beaktas vid
fördelningen av bostadslånemedel.
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Det ankommer pa bostadsstyrelsen att närmare överväga formerna för
att främja ökad byggherresamverkan i samband med lånemedlens fördel
ning och att meddela anvisningar i anslutning härtill. Jag biträder utred
ningens förslag att bostadsstyrelsen också bör få i uppdrag att svara för
centrala informations- och kontaktåtgärder för att främja byggherresam
verkan. Åtgärder och resultat bör årligen redovisas till Kungl. Maj :t.
Utredningen har slutligen anfört synpunkter på formerna för upphand
ling av stora bostadsprojekt och framhållit upphandlingsformens avgöran
de betydelse för ansvarsfördelningen mellan byggherre och entreprenör.
Utredningen anser det inte möjligt att generellt förorda en enda upphandlingsform i dessa sammanhang men anför att totalentreprenaden innebär
gynnsamma förutsättningar för ökad integration av projektering och pro
duktion. Mot denna bakgrund rekommenderar utredningen att totalentre
prenad kommer till ökad användning samt anför synpunkter på en önsk
värd utveckling av denna entreprenadform.
Remissinstanserna har i stor utsträckning instämt i utredningens all
männa uttalanden och har liksom utredningen understrukit betydelsen av
att bebyggelseplaneringen anpassas till det industriella byggandets särskilda
krav samt att ett intensivare utvecklingsarbete kommer till stånd i fråga om
upphandlingsmetoderna.
När det gäller konkurrensens kostnadspressande betydelse och total
entreprenadens användbarhet är meningarna delade bland remissinstan
serna. Riksrevisionsverket och statens pris- och kartellnämnd m. fl. pekar
på risken för minskad konkurrens vid upphandling på totalentreprenad,
medan andra remissinstanser anser att utredningen har överskattat kon
kurrensens nettoeffekt bl. a. med tanke på kostnaderna för anbudsräkning.
I en del yttranden framhålls att förutsättningar finns för kostnadspress
även när byggherren i en balanserad marknad förhandlar med en enda en
treprenör.
Det kan i och för sig inte råda delade meningar om att konkurrensläget
på byggmarknaden spelar en avgörande roll för att nå låga kostnader
i bostadsproduktionen. Ett sådant konkurrensläge kommer vanligen till
synes genom att flera anbudsgivare tävlar om ett och samma projekt. Den
na form av konkurrens är ofta den effektivaste. Jag vill dock peka på att
möjligheterna att nå ett lågt pris genom förhandlingar med endast en
entreprenör är större nu än tidigare. Den successivt förbättrade kostnadsstatistiken gör det möjligt att jämföra med andra projekt på samma ort
och i viss mån även med projekt på andra orter.
Med få undantag är remissinstanserna eniga om att totalentreprenad
kan vara lämplig under vissa förhållanden. En del remissinstanser har
dock anfört att tillämpningsområdet för entreprenadformen är mera be
gränsat än vad utredningen synes ha förutsatt.
För min del anser jag att totalentreprenaden har flera positiva egen
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skaper. Denna upphandlingsfonn är emellertid ännu relativt outvecklad,
och det är därför naturligt att en del brister har framträtt i tillämpningen.
I likhet med utredningen och remissopinionen anser jag det angeläget
att utvecklingsarbetet på detta område intensifieras så att totalentrepre
naden kan bli ett mera effektivt medel att främja byggandets industriali
sering. Jag noterar med tillfredsställelse att rådet för byggnadsforskning
har uttalat en starkt positiv inställning till sådant utvecklingsarbete och
anser mig kunna räkna med att erforderliga resurser ställs till förfogande
för ändamålet. Det är givetvis av värde att entreprenadformen under ut
vecklingsarbetets gång kommer till användning i inte alltför ringa om
fattning.
Även de förslag som har lagts fram av delegationen för bostadsfinansie
ring i betänkandet Bostadsbyggandets planering och kreditförsörjning har
till huvudsyfte att förbättra förutsättningarna för rationellt byggande och
därigenom minska kostnaderna i bostadsproduktionen.
Delegationen bar behandlat två för bostadsbyggandet väsentliga områden,
nämligen statsmakternas planering av byggandet och bostadsfinansieringen.
Grundläggande för planeringen av byggandet är de av statsmakterna fast
ställda bostadsbyggnadsplanerna. En sådan plan gäller för löpande kalender
år och dessutom fastställs en preliminär plan för vart och ett av de två föl
jande åren. Planerna är uppdelade på statsbelånat resp. helt privatfinansierat byggande. För det statsbelånade byggandet under det löpande året be
slutar riksdagen om dels en ram i lägenheter, dels en ram i lånebelopp. Pla
nen har karaktären av ett minimiprogram som kan utvidgas genom beslut
av Kungl. Maj :t. Den preliminära planen för följande år anges endast i an
tal lägenheter och är avsedd att utgöra en grund för kommunernas och före
tagens planering.
Delegationen har föreslagit att bostadsbyggnadsplanen skall innehålla ett
garanterat program för bostadsbyggandet och därutöver en projektreserv.
Det garanterade programmet skall något understiga den nivå som enligt den
aktuella konjunkturbedömningen är möjlig att uppnå. Projektreserven skall
dimensioneras så att det blir möjligt att öka bostadsbyggandet upp till
nyssnämnda nivå men även därutöver om konjunkturutvecklingen blir
svagare än förutsett. Genom detta system åstadkoms flexibilitet i planeringen
gentemot övriga konjunkturberoende sektorer av ekonomin men också en
beredskap för att möjliggöra en ökning av byggandet av bostäder i den om
fattning som resurserna medger.
Delegationens förslag på detta område har rönt positivt mottagande från
den helt övervägande delen av remissinstanserna. Många av dem har ansett
att ett sådant system skapar bättre förutsättningar än det nuvarande för
en rationell bostadsproduktion och för en smidigare kreditförsörj ning till
bostadsföretagen. För egen del anser jag att delegationens förslag är värt
att prövas, övergången till det nya systemet bör emellertid ske successivt.
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Därigenom bör man kunna undvika risker för sådana störningar i kommu
nernas och löretagens planering som annars kan följa av ändringar i de ad
ministrativa rutinerna. Jag återkommer till dessa frågor i det följande.
I fråga om bostadsfinansieringen liar delegationen ställt upp tre huvud
önskemål. Det första är atL kreditsystemet skall fungera så att bostads
byggandet får den andel av det samlade kreditutbudet som svarar mot stats
makternas bostadsbyggnadsplaner och att det får en tidsmässig och geogra
fisk fördelning som är anpassad till den konkreta produktionsplaneringen.
Därutöver vill delegationen att de negativa effekterna av den nuvarande
uppdelningen på byggnadskredit och fastighetslån elimineras samt att kreditgivningens former och villkor utformas så att de främjar ett rationellt
byggande och underlättar genomförandet av stora fleråriga projekt.
Beträffande det första önskemålet har delegationen erinrat om att kredit
försörjningen till nya bostäder har varit tillfredsställande under åren 1967
och 1968 såväl totalt som i fråga om den tidsmässiga och geografiska för
delningen. Detta tillskrivs bl. a. de överenskommelser som har träffats med
kreditgivarna om bostadsbyggandets krediter. Självfallet har det goda
kreditmarknadsläget varit en faktor som starkt bidragit till att kreditför
sörjningen till bostäder under de senaste åren utvecklats så gynnsamt som
skett. Det är därför enligt delegationen för tidigt att avgöra om det på längre
sikt och i ett mer åtstramat läge på kreditmarknaden går att lösa frågan
om bostadsbyggandets kreditförsörjning på ett tillfredsställande sätt genom
överenskommelser med kreditgivarna. Denna form för att säkerställa bo
stadsbyggandets kreditbehov bör således prövas ytterligare innan andra åt
gärder övervägs.
Flertalet remissinstanser som har uttalat sig i denna fråga är av samma
mening som delegationen. Även jag ansluter mig till uppfattningen att
systemet med överenskommelser bör prövas ytterligare. I likhet med bl. a.
fullmäktige i riksbanken anser jag emellertid att, om denna metod inte
visar sig hållbar även i andra kreditmarknadslägen än det som rått under
1967 och 1968, andra åtgärder måste övervägas för att nå en tillfredsställande
kreditförsörjning för bostadsbyggandet.
Beträffande de mera tekniskt betonade frågorna om kreditgivningens
organisation samt dess former och villkor har delegationen diskuterat skilda
slag av åtgärder som representerar tre olika ambitionsnivåer. Den första
förutsätter i stort sett förbättringar inom ramen för bestående institutionella
och organisatoriska förhållanden och den andra åtgärder för att i ökad grad
uppnå en integrerad bostadsfinansiering i den meningen att både kredit
under byggnadstiden och fastighetslån ordnas av en och samma kredit
givare. Den tredje ambitionsnivån slutligen skulle vara inrättandet av ett
nytt statligt kreditinstitut avsett att svara för finansieringen av i första hand
störa fleråriga bostadsprojekt.
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Delegationen anför att ett nytt statligt kreditinstitut skulle utgöra den
mest rationella lösningen av de olika problem som nu anses lägga hinder i
vägen för en friktionsfri bostadsfinansiering. Delegationen har emellertid
funnit att i nuläget i första hand bör prövas om det är möjligt att genom
förhandlingar med kreditinstituten åstadkomma vissa önskvärda ändringar
i nuvarande finansieringsordning. Inte minst de gynnsamma erfarenheterna
av förhandlingarna rörande kreditförsörjningen i stort anses utgöra ett stöd
för att man i första hand prövar denna väg.
Meningarna bland remissinstanserna är i denna fråga delade. För några
av dem framstår ett nytt statligt kreditinstitut som den enda godtagbara
lösningen och vissa andra instanser framhåller att detta alternativ bör
aktualiseras om inte andra vägar visar sig framkomliga. Övervägande an
talet remissinstanser förordar emellertid att den av delegationen rekommen
derade utvägen med förhandlingar prövas i första hand.
För egen del kan jag ansluta mig till delegationens bedömning. Inrät
tandet av ett statligt kreditinstitut av den typ som delegationen diskuterat
synes mig vara en enkel metod för att komma till rätta med en hel del av
de problem som nu kan uppstå i samband med finansieringen av bostads
projekt. Liksom delegationen och flertalet remissinstanser anser jag emel
lertid att konstruktiva lösningar bör kunna uppnås genom förhandlingar
med kreditinstituten och att denna väg därför bör prövas i första hand.
Delegationen har i uppdrag att ta upp sådana förhandlingar och överlägg
ningarna har redan inletts. Om dessa förhandlingar inte leder till sådana
resultat som från bosladsbyggandets synpunkt kan anses godtagbara bör
delegationens övriga förslag övervägas på nytt. Jag vill i detta sammanhang
också erinra om att frågan om ökad integration för en del av bostads
finansieringen har berörts i den nyligen framlagda utredningen om for
merna för samarbete mellan postbanken och Sveriges Kreditbank.
Sparbanksföreningen har i sitt remissyttrande tagit upp frågan om vissa
förenklingar i fråga om inteckningssäkerhet. Bostadsstyrelsen har gjort
en undersökning rörande möjligheterna för låntagare att lämna en enda in
teckning som säkerhet för både bostadslån och underliggande lån. Styrelsen
har därvid funnit att nuvarande ordning med skilda inteckningar bör be
hållas. För egen del är jag inte nu beredd att ta ställning i denna fråga.
Som ett led i strävandena att främja byggandets industrialisering lämnar
staten förhandsbesked om bostadslån för industriella bostadsprojekt med
upp till fem års byggtid inom en särskild av riksdagen fastställd planerings
ram. För åren 1969—1973 omfattar denna ram 10 000 lägenheter per år.
För många av de projekt för vilka sådant förhandsbesked har meddelats
redovisas mycket goda kostnadsresultat. Projekten har gett värdefulla er
farenheter i flera avseenden, t. ex. i fråga om byggprocessens organisa
tion och nya upphandlingssätt med olika former för konkurrens. Genom att
8 — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 sand. Nr 1. Bil. 13
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projekten har prövats ingående och beskrivits offentligt har myndigheter,
byggherrar, entreprenörer och projektorer kunnat tillgodogöra sig dessa
erfarenheter i strävandena att nå lägre byggnadskostnader. I sitt yttrande
över betänkandet Upphandling av stora bostadsprojekt har bostadsstyrelsen
framhållit att förhandsbeskeden kan slopas om statsmakternas bostadsbyggnadsplan utsträcks att gälla för fem år i stället för som hittills tre
år. Därvid skulle nämligen länsbostadsnämndernas beslut om första etap
pen i ett stort bostadsprojekt kunna innefatta principbeslut för hela projek
tet. Styrelsen anser sig dock ha behov av att följa utvecklingen av de stora
projekten och förmedla erfarenheter av dem.
Jag är inte beredd att nu ta ställning till styrelsens förslag. Enligt min
mening bör prövningen anstå i avvaktan på resultatet av de förhandlingar
som har inletts mellan delegationen för bostadsfinansiering och olika kredit
givare. Dessa förhandlingar kommer i hög grad att koncentreras på finansieringsproblem i samband med stora fleråriga bostadsprojekt. Jag förordar
därför att en planeringsram för industriellt byggande fastställs även för
åren 1970—1974. Ramen bör omfatta 10 000 lägenheter per år med möjlig
het för Kungl. Maj :t att vidga den om det behövs.
I anslutning till mina ställningstaganden till de förslag som har lagts fram
av delegationen för bostadsfinansiering anhåller jag att nu få ta upp frågan
om bostadsbyggnadsplanen.
För år 1969 liksom för år 1970 har riksdagen antagit en preliminär bostadsbyggnadsplan omfattande 95 000 lägenheter för varje år. Jag har förut
framhållit att det förslag beträffande bostadsbyggnadsplanens konstruktion
som delegationen för bostadsfinansiering har lagt fram bör genomföras
men att detta bör ske successivt. Enligt min mening bör sålunda en plan
enligt delegationens modell inte fastställas tidigare än för år 1971. För
åren 1969 och 1970 bör emellertid åtgärder vidtas i anslutning till de för
dessa år preliminärt fastställda bostadsbyggnadsplanerna så att övergången
till den nya ordningen underlättas.
I enlighet härmed bör planeringen för år 1969 inriktas på en total igång
sättning om 103 000 lägenheter. Hänsyn har därvid tagits till att 2 000
lägenheter fick påbörjas redan under år 1968 i förskott på 1969 års ram.
Denna bostadsbyggnadsplan om 103 000 lägenheter bör betraktas som rikt
linje för vad som med beaktande av konjunkturutvecklingen bör vara möj
ligt att igångsätta. Det ankommer på Kungl. Maj :t att meddela beslut om
den ökade igångsättning som nämnda utveckling och regionala förhållanden
ger anledning till.
Det bör påpekas att med den föreslagna utformningen bostadsbyggnads
planen för år 1969 inte är jämförbar med vare sig 1968 års minimiplan om
95 000 lägenheter eller den typ av plan som delegationen har förordat.
Den förordade planen om 103 000 lägenheter bör inte utöver vad som re
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dan skett bindas genom en fördelning på statsbelånat resp. helt privatfinansierat byggande eftersom det är vanskligt att i förväg bedöma hur ett utökat
byggande lämpligen bör fördelas på de två sektorerna. Det bör därför an
komma på Kungl. Maj:t att besluta om denna fördelning.
För år 1970 bör den preliminärt fastställda bostadsbyggnadsplanen nu
inte ändras. Tills vidare bör alltså för nämnda år alltjämt gälla en preliminär
plan omfattande 95 000 lägenheter. För att främja ökad beredskap hos
kommunala organ och bland byggföretagen så att en utökning av bostads
byggandet utöver planen underlättas, om en sådan ökning senare skulle
visa sig möjlig, har jag emellertid för avsikt att föreslå Kungl. Maj :t att
vidta åtgärder för planering och fördelning av en projektreserv omfat
tande 8 000 lägenheter under år 1970.
För vart och ett av åren 1971—1973 bör fastställas en bostadsbyggnadsplan enligt de grunder som delegationen för bostadsfinansiering rekom
menderat. Det innebär att för år 1971 faställs både ett garanterat program
och en projektreserv, medan bostadsbyggnadsplanen för såväl år 1972 som
år 1973 endast kommer att avse ett garanterat program.
Någon remissinstans har framhållit att det av delegationens förslag inte
klart framgår vad garantin innebär eller mot vem den riktar sig. Jag finner
det därför angeläget att framhålla, vilket också torde ha varit delegationens
mening, alt programmet kan vara garanterat bara i den meningen att
statsmakterna utfäster sig att lämna statliga lån i erforderlig omfattning.
Det garanterade programmet bör alltså avse den statsbelånade delen av
bostadsbyggnadsplanen som därutöver kommer att omfatta ett beräknat an
tal lägenheter i helt privatfinansierade hus.
Det har också framhållits av delegationen och även understrukits i
åtskilliga remissyttranden, att osäkerheten i konjunkturbedömningen ökar
med tidsperspektivets längd och att det garanterade programmet därför i
varje fall för de båda sista åren av planperioden bör beräknas återhållsamt.
Jag ansluter mig till denna ståndpunkt, i all synnerhet som tilldelningen av
lånemedel för dessa båda år enligt förslaget och även enligt min mening
bör begränsas till orter och regioner med klart expansivt näringsliv och
långsiktigt positiv befolkningsutveckling, i vilka behov föreligger av ett
kontinuerligt bostadsbyggande och därmed också av underlag för en lång
siktig planering av bostadsbyggandet.
Mot bakgrunden härav förordar jag att en bostadsbyggnadsplan för år
1971 fastställs för det statsbelånade byggandet i form av ett garanterat
program omfattande 60 000 lägenheter och en projektreserv av 10 000 lägen
heter. För vart och ett av åren 1972 och 1973 bör fastställas ett garanterat
program om 50 000 statsbelånade lägenheter. Det bör understrykas att de
garanterade program som jag här har förordat för åren 1971—1973 i sin
helhet bör kunna fördelas på områden med klart expansivt näringsliv.
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Detsamma bör gälla om projektreserven för år 1971. Denna bör dock för
delas endast i den omfattning och takt som befinns ändamålsenlig. De
förordade programmen för åren 1971—1973 har med andra ord till syfte
endast att utgöra underlag för en långsiktig planering av bostadsbyggandet
i orter där en sådan planering är behövlig och meningsfull. För landet i
övrigt bör det vara tillräckligt att det möjliga bostadsbyggandet anges för en
tvåårsperiod. Att där utsträcka planeringsperspektivet längre synes inte
lämpligt med hänsyn till risken för en felaktig regional avvägning av bo
stadsbyggandet. Frågan om framtida utvidgningar av programmet får prö
vas av statsmakterna årligen.
Den bostadsbyggnadsplan som jag har förordat för år 1969 innebär
en ökning av den av förra årets riksdag preliminärt fastställda planen om
95 000 lägenheter med 10 000 lägenheter. Avsikten är som förut nämnts att
denna ökning inte skall bindas i fråga om fördelningen på statsbelånat och
helt privatfinansierat byggande. Ramen för det statligt belånade bostads
byggandet bör därför liksom enligt den preliminära planen motsvara 89 000
lägenheter. Jag vill i detta sammanhang erinra om att 2 000 av dessa lä
genheter ingår i byggen som har kunnat påbörjas under år 1968 genom lånebeslut i förskott på 1969 års ram. Kungl. Maj :t bör inhämta riksdagens
bemyndigande att vidga nämnda ram i den mån så erfordras vid fördel
ningen av den ökning av planen som jag har förordat.
För år 1970 bör som jag nyss har framhållit den preliminärt fastställda
planen om 95 000 lägenheter inte ändras men kompletteras med en projektreserv enligt bestämmelser som Kungl. Maj :t meddelar. Ramen för det
statligt belånade byggandet bör således motsvara den preliminärt fastställ
da, dvs. 89 000 lägenheter. För åren 1971—1973 bör i enlighet med vad jag
förut har anfört fastställas ramar för det statsbelånade bostadsbyggandet
om resp. 60 000, 50 000 och 50 000 lägenheter.
Jag vill i anslutning härtill erinra om att riksdagen förra året beslöt
att låneramarna försöksvis skall fördelas på län och kommuner i m2 våningsyta i stället för i antal lägenheter.
Medelsramen för beslut om lån till ombyggnader och räntebärande för
bättringslån beräknar jag i överensstämmelse med bostadsstyrelsens för
slag till 170 milj. kr. för såväl år 1969 som år 1970.
Medelsramen för år 1969 beräknar jag således enligt följande uppställ
ning där fördelningen på småhus och flerfamiljshus samt genomsnittsbeloppen per lägenhet motsvarar vad bostadsstyrelsen har beräknat.

Milj. kr.
Lån till nya flerfamiljshus (64 000 x 17 500) ................. 1 120
Lån till nya småhus
(25 000 x 24 000)
................. 600
Lån till ombyggnader och förbättringar................................ 170
Summa 1 890
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Kungl. Maj :t bör utverka bemyndigande att vidga medelsramen dels vid
sådana ändringar i fråga om de genomsnittliga lånebeloppen som kan bli
en följd av ändringar i produktionsinriktning, låneunderlagsnivå m. m., dels
i samband med en sådan ökning av ombyggnads- och förbättringsverksamheten som kan behövas för att stödja sysselsättningen.
Jag övergår nu till vissa särskilda lånefrågor.
Bostadsstyrelsen framhåller att bestämmelserna i 1948 och 1957 års
egnahemslånekungörelser innebär att stadigvarande uthyrning av hus med
egnahemslån medför uppsägning av lånet i dess helhet. För egnahem med
bostadslån gäller däremot vid sådan uthyrning att lånet inte behöver sägas
upp om låntagaren betalar in så stor del av lånet som motsvarar en
sänkning av den övre lånegränsen från 90 till 85 %. Styrelsen föreslår att
bestämmelserna om egnahemslån ändras så att de i detta avseende blir
i huvudsak lika med vad som gäller för bostadslån.
I kungörelserna om egnahemslån och om bostadslån föreskrivs att lån kan
sägas upp helt eller delvis om huset används för annat ändamål än som
förutsattes när lånet beviljades. I fråga om egnahemslån får dock upp
sägning inte ske om ändrade förhållanden har givit giltig anledning till den
ändrade användningen.
Egnahem hyrs ofta ut i samband med att låntagaren av sysselsättningsskäl flyttar till annan ort men har för avsikt att i framtiden återvända
till hemorten och bosätta sig i sitt hus. I sådant fall torde den nyss nämnda
regeln som begränsar uppsägningsrätten vara tillämplig. Även i andra fall
kan förhållandena vara sådana att giltig anledning till uthyrning får anses
föreligga. Det synes vara naturligt att lånemyndigheternas bedömningar
av ärenden om uppsägning på grund av uthyrning sker mot bakgrund av
statsmakternas nyligen genomförda beslut om avveckling av de generella
bostadssubventionerna och slopande av hyreskontrollen och köpeskillingskontrollen. Detta bör medföra en vidgning av vad som skall anses vara
uthyrning med giltig anledning. Det finns skäl att räkna med att prövningen
av uppsägningsfrågor av detta slag i flertalet fall kommer att leda till att
låntagaren får behålla egnahemslånet. Gällande bestämmelser om uppsäg
ning av egnahemslån i samband med uthyrning bör därför enligt min me
ning inte ändras.
Frågan om s. k. dubbelbelåning av fastighet som tillhör allmännyttigt
bostadsföretag har tagits upp i en skrivelse från bankinspektionen.
Enligt bestämmelser i bostadslånekungörelsen (12 § andra stycket) skall
sådant bostadsföretag inte ställa inteckningssäkerhet för bostadslånet, om
kommunen har gått i borgen för lånet som för egen skuld. Företaget skall
i sådant fall förbinda sig att inte för annat ändamål än som avser fastig
heten belåna inteckning som skulle ha säkerställt bostadslånet, om kom
munen inte hade gått i borgen. Bestämmelserna går tillbaka på beslut
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av 1948 och 1949 års riksdagar. Motivet för dessa beslut var att företagen
genom kommunens borgen skulle slippa ifrån inteckningskostnader.
Den övre gränsen för bostadslån till allmännyttigt företag ligger vid
100 % av det pantvärde som fastställs av länsbostadsnämnden. Det inne
bär att bostadslånet jämte underliggande lån täcker hela den enligt vissa
schabloner beräknade normala produktionskostnaden. Om ifrågavarande
inteckningar belånas i nära anslutning till husets färdigställande, är det
i allmänhet ett uttryck för del allmännyttiga företagets behov av att an
skaffa medel för att täcka produktionskostnader utöver pantvärdet, s. k.
överkostnader. Det ligger i sakens natur att inteckningar med förmånsrätt
inom pantvärdet inte bör belånas för att finansiera överkostnader. Lånebestämmelserna innehåller dock inte något förbud häremot, eftersom låneändamålet otvivelaktigt avser fastigheten.
Av bankinspektionens skrivelse framgår att inspektionen vid sina under
sökningar bär påträffat ett inte obetydligt antal fall där s. k. dubbelbelå
ning förekommit. Av det nyss anförda framgår att de överkostnadsproblem
som kan uppkomma för allmännyttiga företag inte bör lösas på denna väg.
Utan att här gå närmare in på frågan om överkostnader i allmänhet och
åtgärder för att begränsa dem vill jag erinra om de möjligheter att finan
siera överkostnader som föreligger för allmännyttiga företag enligt beslut
av 1967 års riksdag. Innebörden av detta beslut (prop. 1967: 100, SU 100,
rskr 265) är att kommunerna övergångsvis, i avvaktan på ökad kapital
bildning inom företagen, bör tillföra dessa ökat kapital för att de skall kun
na täcka överkostnader. Kapitalökningen kan ske genom ökning av grund
kapitalet eller i form av krediter som företagen amorterar. De kommunala
kapitaltillskotten bör kunna finansieras genom att kommunerna får till
stånd att ta upp lån för ändamålet. Framställningar om lånetillstånd prövas
i varje särskilt fall av Kungl. Maj :t.
På grund av det anförda förordar jag att lånebestämmelserna ändras så
att det klart framgår att allmännyttigt företag inte får belåna inteckningar
i statslånets förmånsrättsläge för att täcka överkostnader. Däremot bör
det inte möta hinder för företaget att i samband med framtida förbättrings
arbeten som höjer fastighetens värde ta upp lån mot säkerhet av dessa
inteckningar.
Bostadsstyrelsen har föreslagit en vidgning av tomträttslångivningen.
Denna är nu begränsad till mark för vars bebyggande statligt bostadslån har
beviljats. Styrelsens förslag innebär att tomträttslån skall utgå även för
mark som bebyggs med privatfinansierade bostadshus.
Den nämnda begränsningen motiverades när tomträttslånen infördes
år 1965 med att statliga stödåtgärder för tomträltsändamål inte borde ges
större räckvidd än som motsvarade statens bostadspolitiska engagemang.
Bostadsbyggande utan stöd av statliga lån utgör numera en reguljär del
av den av statsmakterna fastställda bostadsbyggnadsplanen. Därjämte
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har denna del av bostadsbyggandet ökat. Som bostadsstyrelsen har fram
hållit innebär denna ökning, i förening med nuvarande begränsning av
tomträttslångivningen, en risk för minskad benägenhet hos kommunerna
att upplåta mark med tomträtt i stället för med äganderätt. Det är enligt
min mening önskvärt att tomträttslån kan fylla syftet att stimulera till ökad
användning av lomträttsinstitutet, oavsett hur bostadsbyggandet finansie
ras. Lånesystemet bör i detta avseende vara neutralt. Jag biträder därför
bostadsstyrelsens förslag att tomträttslån skall få utgå även för mark som
bebyggs med bostadshus som finansieras utan stöd av statligt bostadslån.
Statens utgifter för långivningen beräknas härigenom öka med ca 10 milj.
kr. för helt år.
Styrelsens förslag innebär att underlaget för tomträttslån, när bostads
lån inte har beviljats, skall vara det kapitaliserade värdet av tomträttsavgälden. När bostadslån har beviljats utgår tomträttslån inte för den del av
tomträttsavgälden som belöper på lokaler som inte ingår i låneunderlaget
för bostadslånet. En liknande begränsning bör gälla för tomträttslån när
marken bebyggts utan stöd av statligt lån.
Tomträttslån i fråga om mark som bebyggts med stöd av statligt bostads
lån beräknas på grundval av lånebeslut under ett kalenderår. Bostadsstyrel
sen har föreslagit att tomträttslån vid byggande utan stöd av statligt lån
bestäms på grundval av meddelade beslut om igångsättningstillstånd. En
sådan anknytning till reglerna om igångsättningstillstånd är enligt min
mening inte lämplig, bl. a. med hänsyn till att dessa regler är tidsbegrän
sade. Jag förordar i stället att man som utgångspunkt väljer den första
besiktning av byggnadsföretaget som byggnadsnämnden företar enligt
byggnadsstadgan.
Bostadsstyrelsens förslag om ikraftträdande av de nya lånereglerna kan
jag godta med den jämkning som följer av vad jag nyss har anfört om
besiktning som utgångspunkt för bestämmande av tomträttslån.
Övriga av bostadsstyrelsen föreslagna regler för den vidgade långiv
ningen anser jag mig kunna godta i huvudsak. Den närmare utformningen
av reglerna ankommer på Kungl. Maj :t.
Anslaget Lånefonden för bostadsbyggande bör för budgetåret 1969/70
tas upp med ett belopp av 1 400 milj. kr., vilket är 100 milj. kr. mindre än
vad bostadsstyrelsen beräknat. Minskningen sammanhänger med att utbe
talningarnas omfattning hittills under innevarande budgetår tyder på att
behållningen på anslaget vid budgetårets slut kommer att vara något större
än styrelsen har förutsatt. Vid beräkningen har hänsyn också tagits till
effekten av diskontosänkningen i oktober 1968 och till höjningen av bostadslåneräntan för år 1969 från 6 till 6,25 %.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
a) uttala sig för en bostadsbyggnadsplan för år 1969 om
103 000 lägenheter,
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b) uttala sig för en preliminär bostadsbyggnadsplan för
år 1970 om 95 000 lägenheter,
c) medge att bostadslån för nybyggnad beviljas för högst
följande antal lägenheter
år 1969
1970
1971
1972
1973

89
89
60
50
50

000
000
000
000
000

d) medge att Kungl. Maj :t får meddela bestämmelser om
projektreserv för åren 1970 och 1971,
e) medge att beslut om bostadslån för nybyggnad med
delas intill ett belopp av 1 720 000 000 kr. under år 1969,
f) medge att beslut om bostadslån till ombyggnad samt
räntebärande förbättringslån meddelas intill ett belopp av
170 000 000 kr. under vart och ett av år 1969 och 1970,
g) medge att förhandsbesked om bostadslån för hus som
skall byggas med tillämpning av industriella produktions
metoder meddelas för högst 10 000 lägenheter under vart
och ett av åren 1970—1974,
h) bemyndiga Kungl. Maj :t att under de förutsättningar
som jag har angivit i det föregående besluta om utökning
av de under c och f upptagna ramarna för långivningen så
vitt gäller år 1969 samt de under e och g upptagna ramarna,
i) godkänna av mig förordade ändringar i fråga om vill
koren för bostadslån och tomträttslån,
j) till Lånefonden för bostadsbyggande för budgetåret
1969/70 anvisa ett investeringsanslag av 1 400 000 000 kr.

IV: 3. Lånefonden för maskinanskaffning inom byggnadsindustrien
Lånebestämmelserna finns dels i kungörelsen den 6 juni 1952 (nr 465)
angående lån från lånefonden för maskinanskaffning inom byggnadsin
dustrien (ändrad senast 1965: 87), dels i brev den 9 april 1965 och den 27
maj 1966. Dessa bestämmelser innebär i korthet att lån beviljas dels för
vissa byggnadsmaskiner, dels försöksvis för anläggningar för produktion
av byggnadselement. Lån utgår med högst 80 % av anskaffningskostnaden
och amorteringstiden är högst 10 år.

, Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 13: Inrikesdepartementet 233
Under denna rubrik har för innevarande budgetår anvisats ett investeringsanslag om 10 milj. kr.

Bostadsstyrelsen
Under budgetåret 1967/68 har lån beviljats till maskinutrustning i en nyuppförd elementfabrik med ett belopp av 1,2 milj. kr. Tre ansökningar med
ett sammanlagt lånebelopp av 3,6 milj. kr. har avslagits. Vidare har fyra
ärenden representerande ett lånebelopp av 4,1 milj. kr. återkallats av sö
kandena. Vid utgången av budgetåret 1967/68 fanns ingå inneliggande obe
handlade ärenden. Den ingående behållningen på fonden för budgetåret
1968/69 uppgår till 43,5 milj. kr., varav dock 19,8 milj. kr. är bundna genom
beslut om lån. Det ej disponerade beloppet uppgår således till 23,7 milj. kr.,
vilket jämte anslaget på 10 milj. kr. och inflytande amorteringar på ca 3
milj. kr. ger ett disponibelt belopp på 36,7 milj. kr. under innevarande
budgetår.
Efterfrågan på ifrågavarande lån är f. n. mycket begränsad, vilket bl. a.
torde bero på att lån kan upptas på den allmänna kreditmarknaden på
samma eller förmånligare villkor. Styrelsen räknar inte med att ytterligare
medel behövs under budgetåret 1969/70 och föreslår att anslaget förs upp
med endast ett formellt belopp.

Departementschefen
Jag biträder bostadsstyrelsens förslag och hemställer, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Lånefonden för maskinanskaffning inom byggnads
industrien för budgetåret 1969/70 anvisa ett investeringsanslag av 1 000 kr.

IV: 4. Lånefonden för kommunala markförvärv
Lånebestämmelserna finns i kungörelsen den 28 maj 1968 (nr 227) om
markförvärvslån till kommun. Dessa bestämmelser innebär i korthet att
kommun kan erhålla lån av statsmedel för förvärv av sådan fast egendom
som med hänsyn till den framtida utvecklingen behövs för tätbebyggelse
eller därmed sammanhängande anordning.
Under denna rubrik har anvisats ett investeringsanslag om 30 milj. kr.
för budgetåret 1968/69.

234

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 13: Inrikesdepartementet

Bostadsstyrelsen
Styrelsen föreslår att anslaget ökas med 10 inilj. ler. till 40 inilj. kr. för
budgetåret 1969/70.
Storleken av anslaget för budgetåret 1968/69 har fastställts i anslutning
till inkomstberäkningarna med anledning av den skärpta beskattningen av
vinster av fastighetsförsäljningar. Enligt dessa beräkningar skulle merinkomsten för staten under de första åren bli i runt tal 35 milj. kr. och se
nare 45—50 milj. kr. (se prop. 1967: 153, BeU 64, rskr 383).
Med utgångspunkt i markpolitiska utredningens betänkande Kommunal
markpolitik (SOU 1964:42) har riksdagen fastställt vissa grunder för lån
givningens inriktning samt lånevillkoren (prop. 1967:100, SU 100, rskr
265). Utredningen hade räknat med ett kommunalt lånebehov av 150 milj.
kr. under det första året samt en ökning under en tioårsperiod till ett
årligt belopp av 215—220 milj. kr. I förhållande till utredningens förslag
innebär de av riksdagen fastställda grunderna en viss utvidgning av tilllämpningsområdet samtidigt som det förutsätts att kommunerna även i
fortsättningen själva måste göra väsentliga ekonomiska insatser för att
förverkliga en aktiv markpolitik. Utredningens kalkyl byggde på att kom
munerna skulle kunna få statliga lån för finansiering av samtliga köp av
mark avsedd för bostadsbebyggelse. Statsmakterna förutsätter att de ökade
statsinkomsterna av den skärpta vinstbeskattningen av markförsäljningar
används för statligt stöd till kommunernas markförvärv.
Jämfört med markpolitiska utredningens beräkning av lånebehovet inne
bär den nuvarande produktionsnivån och den angivna utvidgningen av
tillämpningsområdet en ökning. I motsatt riktning påverkas lånebehovet av
den ökade kommunala markanskaffningen under de senaste åren. F. n.
saknas dock förutsättningar för en någorlunda tillförlitlig beräkning av
lånebehovet. I viss anslutning till den uppskattade ökningen av inkomsterna
av beskattningen av markförsäljningsvinsterna föreslår styrelsen att ansla
get ökas med 10 milj. kr. för budgetåret 1969/70.

Departementschefen
Bestämmelserna om markförvärvslån trädde i kraft den 1 juli 1968. Lån
utgår endast för sådana förvärv som har skett tidigast nämnda dag. Erfaren
heterna av långivningen är således ännu begränsade. Efterfrågan på lån har
hittills varit ringa. I avvaktan på ytterligare erfarenheter rörande medels
behovet förordar jag att anslaget förs upp med oförändrat belopp eller
30 milj. kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Lånefonden för kommunala markförvärv för bud
getåret 1969/70 anvisa ett investeringsanslag av 30 000 000
kr.
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IV: 5. Lånefonden för allmänna samlingslokaler
Lånebestämmelserna finns i kungörelsen den 24 maj 1957 (nr 367) om
statslån för anordnande av allmänna samlingslokaler m. in. (ändrad
1960: 315). Dessa bestämmelser innebär i korthet att lån beviljas kommun,
aktiebolag, förening eller stiftelse för nybyggnad, ombyggnad eller köp av
byggnad i syfte att tillgodose behovet av allmänna samlingslokaler. Annan
ägare av allmänna samlingslokaler än kommun eller kommunalt företag
beviljas även lån för avhjälpande av ekonomiskt trångmål. Lån utgår med
högst 50 % eller, när synnerliga skäl föreligger, med högst 70 % av låneunderlaget. Av lånet beviljas viss del som räntefri stående del. Denna del
får i regel inte överstiga 40 % av låneunderlaget.
Riksdagen fastställer för varje budgetår en ram för beslut om lån från
fonden.
Under denna rubrik har för innevarande budgetår anvisats ett formellt
belopp om 1 000 kr. Riksdagen har medgett, att lån beviljas med högst 10
milj. kr. under budgetåret (prop. 1968: 1 bil. 13, SU 11, rskr 11).
Statens nämnd för samlingslokaler
Nämnden hemställer att låneramen för budgetåret 1969/70 vidgas till 12
milj. kr. samt att anslaget förs upp med 10 milj. kr.
Under budgetåret 1967/68 har den 25-procentiga investeringsavgiften haft
en dämpande effekt på investeringar i nya samlingslokaler, vilket fram
går bl. a. av att endast omkring 6,5 milj. kr. tagits i anspråk av låneramen
på 10 milj. kr.
Till lånefonden för allmänna samlingslokaler, som den 30 juni 1965
uppgick till omkring 30 milj. kr., har för ett vart av budgetåren 1965/66—
1968/69 anvisats endast ett formellt belopp på 1 000 kr. Härutöver har under
budgetåren 1965/66—1967/68 fonden tillförts kapitalavbetalningar på ut
lämnade lån med omkring 6,2 milj. kr. Den 30 juni 1968 hade fondbehåll
ningen nedgått till 7,5 milj. kr. Under budgetåret 1968/69 kan amorteringsbeloppen uppskattas till 2,3 milj. kr. För låneutbetalningar under sist
nämnda budgetår står alltså 9,8 milj. kr. till förfogande. Av de lån som be
viljats intill den 30 juni 1968 hade ett sammanlagt belopp av omkring 17,5
milj. kr. ännu inte betalats ut vid denna tidpunkt. För att kunna möta vän
tade utbetalningar under budgetåret 1969/70 behövs en inte obetydlig för
stärkning av fonden.
Som framgår av det föregående har den för budgetåret 1967/68 bestämda
låneramen inte tagits i anspråk helt. Det uppdämda lånebehovet kan väntas
bli aktualiserat under innevarande budgetår och under budgetåret 1969/70.
Nämnden väntar under budgetåren 1968/69—1969/70 låneframställningar på
betydande belopp. Det gäller främst samlingslokaler i snabbt expanderan
de tätorter, där byggnadskostnaden för varje särskilt objekt kan väntas
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uppgå till mellan 2 och 3 milj. kr. EU meningsfullt statligt stöd till dessa
lokaler torde inte kunna åstadkommas inom nuvarande låneram. Nämn
den föreslår därför att ramen vidgas till 12 milj. kr. för budgetåret 1969/70.
Departementschefen
Anslaget till fonden har under lång tid förts upp med endast ett formellt
belopp. För att kunna möta väntade utbetalningar under budgetåret 1969/70
behöver fonden tillföras nya medel i inte obetydlig omfattning. Jag förordar
att anslaget förs upp med 8 milj. kr. Vad beträffar ramen för långivningen
har under budgetåret 1967/68 efterfrågan på lån hållits tillbaka av investeringsavgiften. Sedan denna numera slopats kan efterfrågan väntas öka
under innevarande och nästa budgetår, både i fråga om antal lån och
lånebeloppens storlek. Med hänsyn härtill förordar jag i enlighet med
nämndens förslag att ramen för budgetåret 1969/70 fastställs till 12 milj. kr.,
vilket innebär en ökning med 2 milj. kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen att
a) medge att beslut om lån, som skall utgå från lånefon
den för allmänna samlingslokaler, meddelas intill 12 000 000
kr. under budgetåret 1969/70,
b) till Lånefonden för allmänna samlingslokaler för bud
getåret 1969/70 anvisa ett investeringsanslag av 8 000 000 kr.

V. Fonden för låneunderstöd
V:l. Lokaliseringslån
1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

132 813 744 Reservation 75 296 396

200 000 000
200 000 000

Från anslaget utlämnas lån enligt kungörelsen den 23 april 1965 (nr
101) om statligt lokaliseringsstöd. För vartdera av budgetåren 1965/66 och
1966/67 har för ändamålet anvisats 100 milj. kr. Budgetåret 1967/68 an
visades 150 milj. kr., varav 50 milj. kr. på tilläggsstat I. För innevarande
budgetår har anvisats 200 milj. kr. Vidare har Kungl. Maj:t bemyndigats
att under budgetåret 1968/69 bevilja lån med högre belopp än som anvi
sats under anslaget.
Under budgetåren 1965/66—1967/68 uppgick utgifterna under anslaget
till 46,2, 95,7 resp. 132,8 milj. kr.
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A rbetsmarknadsstyrelsen
Styrelsen föreslår, att för nästa budgetår anvisas oförändrat belopp,
200 milj. kr.
Departementschefen
Under åberopande av vad jag tidigare denna dag har anfört vid min
anmälan av anslaget Lokaliseringsbidrag hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen att
a) besluta att ramen för lokaliseringslån under den femåriga försöksperioden vidgas till 900 000 000 kr.,
b) till Lokaliseringslån för budgetåret 1969/70 anvisa
ett investeringsanslag av 200 000 000 kr.,
c) bemyndiga Kungl. Maj:t att under budgetåret 1969/
70 bevilja lokaliseringslån med högre belopp än som an
visats under anslaget.

V: 2. Räntefria lån till bostadsbyggande
Från anslaget bestrids utgifter för vinterbidrag. Bidragsbestämmelserna
finns i räntelånekungörelsen den 1 september 1967 (nr 553). Dessa be
stämmelser innebär i korthet att bidrag utgår i samband med bostadslån
för den särskilda kostnad som beräknas ha uppstått genom att byggnads
företaget bedrivits vintertid.
Från anslaget utbetalas även räntefria lån för studentbostäder, som be
viljats enligt bostadslånekungörelsen den 5 oktober 1962 (nr 537; upphävd
1967: 552), samt räntefria tvätterilån, som beviljats enligt kungörelsen den
19 maj 1961 (nr 153) om tvätterilån (upphävd 1967:557). Räntefritt tvät
terilån har inte beviljats under de senaste budgetåren.
Anslaget, som anvisas med det belopp som behövs för utbetalning av lån
och bidrag, har förts upp med 32 milj. kr. för innevarande budgetår.
Bostadsstijrelsen
Styrelsen föreslår att anslaget minskas med 7 milj. kr. till 25 milj. kr. för
budgetåret 1969/70.
Vid utgången av budgetåret 1967/68 uppgick anslagsbehållningen till 25,9
milj. kr. Detta belopp jämte ett anslag av 32 milj. kr. eller sammanlagt
57,9 milj. kr. står till förfogande för utbetalningar under budgetåret 1968/69.
Under budgetåret 1969/70 kommer enligt länsbostadsnämndernas beräk
ningar utbetalningarna av lån att uppgå till 19,2 milj. kr. och av vinterbidrag
till ca 6 milj. kr. eller sammanlagt 25,2 milj. kr.
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Departementschefen
Med hänsyn till bl. a. att en minskning i utbetalningarna från anslaget
har kunnat konstateras för andra halvåret 1968 beräknar jag medelsbehovet
till 20 milj. kr. Jag förordar att anslaget fors upp med detta belopp. Jag hem
ställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Räntefria lån till bostadsbyggande för budgetåret
1969/70 anvisa ett investeringsanslag av 20 000 000 kr.
Vad föredraganden sålunda med instämmande av
statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans.
Maj :t Konungen.
Ur protokollet:
Gunnel Anderson
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Register
Sid.
1

Kr.
Översikt

DRIFTBUDGETEN
A. Inrikesdepartementet m. m.
13 Inrikesdepartementet.............................................................................
15 Kommittéer m. m....................................................................................
15 Extra utgifter..........................................................................................
16 Bidrag till bestridande av kostnader för vissa internationella
kongresser i Sverige............................................................................

6 743 000
5 000 000
200 000
100 000
12 043 000

B. Arbetsmarknad m. m.
17
35
41
45
52
69
71
72
78
80
83
86
87
89
89
90
91

Allmänna synpunkter
Arbetsmarknadsstyrelsen......................................................................
Arbetsförmedlingen.................................................................................
Allmänna beredskapsarbeten m. m......................................................
Särskilda beredskapsarbeten m. m.......................................................
Förläggningsbyggnader m. m................................................................
Kostnader för arbetsmarknadsstyrelsens förrådsverksamhet........
Arbetsmarknadsutbildning m. m.........................................................
Kontant stöd vid arbetslöshet..............................................................
Bidrag till anordnande av verkstäder för handikappade................
Bidrag till driften av verkstäder för handikappade.......................
Centralt verk för invandrarfrågor........................................................
Omhändertagande av flyktingar..........................................................
Anpassningsåtgärder för invandrare...................................................
Arbetsdomstolen.....................................................................................
Statens förlikningsmannaexpedition...................................................
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar................................

38 100 000
154 200 000
445 000 000
425 000 000
24 000 000
1 000
485 000 000
230 000 000
28 000 000
57 000 000
*8 800 000
6 300 000
*2 000 000
510 000
520 000
9 000
1 904 440 000

C. Regional utveckling
92
92
147
150
152
154

Inledning
Länsplanering 1967
Lokaliseringsbidrag.................................................................................
Särskilda stödåtgärder i glesbygder....................................................
Bidrag till företagareföreningar m. fl.: Administrationskostnader
Täckande av förluster i anledning av statligt stöd till hantverksoch industriföretag m. fl....................................................................
Beräknat belopp

10 000 000
5 000 000
5 800 000
7 000 000
27 800 000
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Sid.

Kr.
D. Bostadsbyggande m. m.

156
158
159
160
161
161
166
167

Bostadsstyrelsen.....................................................................................
Länsbostadsnämnderna.........................................................................
Statens hyresråd.....................................................................................
Statens nämnd för samlingslokaler.....................................................
Räntebidrag.............................................................................................
Bidrag till viss bostadsförbättringsverksamhet...............................
Byggnadsforskning.................................................................................
Rekonstruktionsbidrag till allmänna samlingslokaler.....................

10 989 000
19 996 000
1613 000
173 000
5 000 000
110 000 000
2 400 000
500 000
150 671 000

Summa för driftbudgeten 2 094 954 000

KAPITALBUDGETEN
IV. Statens utlåningsfonder
169
171
232
233
235

Statens hantverks- och industrilånefond...........................................
20 000 000
Lånefonden för bostadsbyggande........................................................ 1 400 000 000
Lånefonden för maskinanskaffning inom byggnadsindustrien....
1 000
Lånefonden för kommunala markförvärv.........................................
30 000 000
Lånefonden för allmänna samlingslokaler.........................................
8 000 000
1 458 001 000

V. Fonden för låneunderstöd
236
237

Lokaliseringslån......................................................................................
Räntefria lån till bostadsbyggande.....................................................

200 000 000
20 000 000
220 000 000

Summa för kapitalbudgeten 1678 001 000
Totalt för inrikesdepartementet 3 772 955 000

ESSELTE AB. STHLM 69

824480

BILAGA

14 TILL

STATSVERKSPROPOSITIONEN

1969

CIVILDEPARTEMENTET

ÖVERSIKT
Till civildepartementet hör ärenden om arbets- och anställningsvillkor
för arbetstagare i allmän tjänst samt utbildning av statens arbetstagare,
i den mån sådana ärenden inte ankommer på annat departement. Även ären
den om vissa personaladministrativa och personalvårdande åtgärder samt
företagsnämnder inom statlig verksamhet ankommer på civildepartementet.
Snabb anpassning till förändrade villkor av teknisk, arbetsmarknadsmässig eller annan art är en förutsättning för en effektiv statsförvaltning.
Staten bör i sin arbetsgivarroll söka leda den personalpolitiska utveckling
en och ge impulser till arbetsmarknaden i dess helhet.
De senare årens reformsträvanden på de områden där departementet
haft att verka har bl. a. tagit sig uttryck i att personalpolitiska riktlinjer
utfärdats och särskilda organ inrättats för deras genomförande. Den förhandlingsrättsreform som genomfördes år 1965 har möjliggjort en smidigare
förhandlingsordning och skapat förutsättningar för en bättre anpassning
av den statliga lönepolitiken till arbetsmarknaden i övrigt. Inrättandet av
statens personalutbildningsnämnd för den centralt bedrivna personalut
bildningen, statens personalvårdsnäinnd för personalvårdande verksamhet
och civila statsförvaltningens personalnämnd för frågor rörande övertalig
personal syftar till god hushållning med arbetskraften. Genom att företags
nämndernas uppgifter byggts ut har medbestämmanderätt för de anställdas
representanter införts i begränsad omfattning.
Förslag av större principiell betydelse till årets riksdag avser ökade re
surser för effektivast möjliga omplacering av sådan statsanställd personal
som blir övertalig genom organisationsförändringar och rationaliseringar.
Ett centralt samarbetsråd för personalfrågor med företrädare för staten
som arbetsgivare samt för de statsanställdas huvudorganisationer föreslås
inrättat.
Kostnaderna för verksamheten under huvudtiteln uppgår sammanlagt
till 236,5 milj. kr. Detta innebär en minskning i förhållande till budgetåret
1968/69 om 1 566 milj. kr. Minskningen beror i huvudsak på tekniska om
läggningar. Tidigare har socialförsäkringsavgifter, personalpensioner och
1
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därmed jämförliga förmåner betalts från anslag under tolfte huvudtiteln
även om motsvarande avlöningsanslag anvisats under II—XI huvudtitlarna.
Fr. o. m. budgetåret 1969/70 betalas socialförsäkringsavgifter, personalpen
sioner och därmed jämförliga förmåner från en föreslagen ny inkomsttitel.
Övergångsvis skall dock ett halvt års ATP-avgifter belasta tolfte huvudtiteln.
Den nuvarande arbetsmarknadssituationen med överskott på arbetskraft
inom vissa områden medan en besvärande brist föreligger på andra sek
torer av arbetsmarknaden ökar behovet av fortgående aktivering av per
sonalpolitiken inom statsförvaltningen. Strukturrationaliseringar och snabb
teknisk utveckling verkar i samma riktning.
Den långsiktiga planläggningen utgår därför från att man även i fort
sättningen behöver rusta upp den statliga personaladministrationen. Frå
gor om förhandlingsverksamheten och framtida lönesystem på den statliga
sektorn är föremål för särskilda utredningar. Vidare utreds frågor om
personaltestningar samt frågan om betyg för de statsanställda. En vittsyftande personaladministrativ översyn har påbörjats av statskontoret. Frågan
om samordning av skilda uppgifter inom personaladministrationen kräver
fortsatt uppmärksamhet.
Omplacering av övertalig personal

Behov av aktiv omplaceringsverksamhet uppkommer när statsförvalt
ningen omorganiseras bl. a. till följd av den tekniska utvecklingen. Vissa
riktlinjer för myndigheternas handläggning av personalfrågor vid omloka
lisering och rationalisering är nödvändiga för att göra verksamheten vid
omplacering av friställd personal effektivare och därigenom öka trygghe
ten för de anställda. En upprustning av resurserna för den behövliga cen
trala handläggningen och samordningen av omplaceringsfrågorna föreslås.
Centralt samråds organ för personalpolitiken

Statsförvaltningens personalpolitik bör bygga på förtroende och med
verkan från de statsanställda genom deras fackliga organisationer. För
att man skall kunna följa upp och fördjupa företagsdemokratin genom
företagsnämnder och på andra sätt krävs samråd med de statsanställdas
organisationer. Ett centralt partssammansatt organ för ömsesidig infor
mation om den statliga personalpolitiken och med ansvar för fortsatt ut
veckling av företagsdemokratin inom statsförvaltningen föreslås inrättat.
Personalvård, företagshälsovård m. m.

Den försöksverksamhet med personalvård som statens personalvårdsnämnd bedriver syftar till att eliminera eller minska anledningarna till
olika anpassningssvårigheter för anställda. Denna verksamhet under led
ning av ett gentemot verken fristående serviceorgan kommer att fortsätta
för att ytterligare erfarenhet skall vinnas.
Ett starkt ökat intresse föreligger från både arbetsgivare och de anställ
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da inom statsförvaltningen för personalvård, företagshälsovård, hälsokon
troll, partiellt arbetsföras problem m. m. Frågorna har behandlats i skilda
utredningar och olika förslag framlagts. Behov av samordnande överarbetning av aktuella förslag föreligger.
Personalutbildning

Statens personalutbildningsnämnd har hittills främst ordnat kurser av
introduktions-, fortbildnings- och vidareutbildningskaraktär. De ökade in
satserna kommer nu att koncentreras på utbildning av chefer på olika
nivåer, på rådgivning till myndigheterna och på samordning av den stat
liga personalutbildningen. Mera övergripande analyser av utbildningsbeho
ven behövs med inriktning på personalgrupper som hittills inte nåtts av den
centrala utbildningsverksamheten. Särskild uppmärksamhet kommer där
vid att ägnas utbildning i personaltjänst. Internatkursverksamheten effek
tiveras genom att en statlig förvaltningsskola tillkommer i Sigtuna.
Sammanställning

Förändringarna inom civildepartementets verksamhetsområde i förhål
lande till riksstaten för budgetåret 1968/69 framgår av följande samman
ställning. Beloppen anges i milj. kr.
DRIFTBUDGETEN

Anvisat
1968/69

Förslag
1969/70

Förändring

Tolfte huvudtiteln
A. Civildepartementet m. m................................
B. Vissa myndigheter...........................................
C. Diverse .............................................................

2,7
15,6
1 780,712

Summa för driftbudgeten 1 799,0

4,1
21,7
208,6

+
1>4
+
6,1
— 1 572,1

234,4

— 1 564,62

KAPITALBUDGETEN

Statens allmänna fastighetsfond.........................

3,5

2,1

—

1,4

Summa för kapitalbudgeten

3,5

2,1

—

1,4

Totalt för civildepartementet 1 802,5

236,5

— 1 566,02

1 Härav dels 937,0 personalpensionsförmåner (C 1), dels 318,0 arbetsgivaravgift till den all
männa tilläggspensioneringen (D 3), dels 119,0 arbetsgivaravgift till den allmänna sjukförsäk
ringen (D 4).
• Härav täckningsanslag 400,0.
3 Minskningen beror på att sådana personalpensionsförmåner samt arbetsgivaravgifter till den
allmänna tilläggspensioneringen och den allmänna sjukförsäkringen, vilka sammanhänger med
anställning som avlönas från anslag under II-XI huvudtitlarna, inte redovisas gemensamt under
tolfte huvudtiteln utan under samma anslag som avlöningen. Övergångsvis skall dock ett halvt
års ATP-avgifter belasta tolfte huvudtiteln. Minskningen beror också på att täckningsanslag
inte beräknats med högre belopp än 1 000 kr.
lf

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 1. Bil. 14
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Utdrag av protokollet över civilärenden, hållet inför Hans Maj:t
Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 3
januari 1969.
Närvarande:
Statsministern Erlander, ministern för utrikes ärendena Nilsson, statsråden
Sträng,
Palme,

Andersson,
Lundkvist,

Länge,

Kling,

Gustafsson,

Johansson,

Geijer,

Holmqvist,

Aspling,

Myrdal, Odhnoff, Wickman,

Moberg.

Chefen för civildepartementet, statsrådet Gustafsson, anmäler de frågor
som gäller utgifterna för budgetåret 1969/70 inom civildepartementets verk
samhetsområde och anför.

DRIFTBUDGETEN
Tolfte huvudtiteln
A. Civildepartementet m. m.
A 1. Civildepartementet
1967/68 Utgift ......................................... M 962 372
1968/69 Anslag ...................................... *2 160 000
1969/70 Förslag ..................................... 2 674 000
1 Anslagen Civildepartementet: Avlöningar och Civildepartementet: Omkostnader
1968/69

Beräknad ändring 1969/70

Personal
Handläggande personal.........................
Övrig personal.........................................
Anslag
Avlöning till departementschefen----Avlöningar till tjänstemän................... ..
Ersättning till expertis..........................

25
10

—
—

35

—

100 000
1 685 000
235 000

+ 3 000
+ 67 000
—
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1968/69

Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organi
sation ........................................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ....................................................
Sjukvård m. m..............................................
Reseersättningar.........................................

—

5

Beräknad ändring 1969/70

+ 445 000

Därav utrikes tjänsteresor ........................

4 000
15 000
6 000

+

2 000

Expenser
a) Övriga expenser....................................
Publikationstryck........................................

113 000
8 000

— 13 000
+ 10 000

2 160 000

+ 514 000

—

—

Med hänsyn till arbetsbelastningen under en övergångstid i civildeparte
mentet beräknar jag medel även under nästa budgetår för dubblering av
tjänsten som expeditionschef/rättschef samt för två departementssekreterartjänster.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Civildepartementet för budgetåret 1969/70 an
visa ett förslagsanslag av 2 674 000 kr.

A 2. Kommittéer m. m.
1967/68 Utgift ..........
1968/69 Anslag ___
1969/70 Förslag ___

967 749
500 000
1 350 000

Reservation................

4 092

Under anslaget Kommittéer m. m. har för innevarande budgetår anvisats
500 000 kr. Reservationen den 30 juni 1968 utgjorde 4 092 kr. Sammanlagt
disponeras alltså för innevarande budgetår 504 092 kr.
Som kommer att närmare redovisas under anslaget Statens avtalsverk har
statens avtalsverk efter samråd med statistiska centralbyrån lagt fram för
slag till provisorisk avtalsstatistik och hemställt om ett anslag på 848 000
kr. Jag anser att undersökningen bör planeras så att den kan utföras inom en
kostnadsram av 600 000 kr. Medlen bör anvisas under detta anslag och stäl
las till statistiska centralbyråns förfogande för ändamålet.
Med hänsyn till att kostnaderna för vissa statistiska undersökningar med
maskinbearbetningar m. m. tillsammans med kostnaderna för viss heltids
anställd kommittépersonal kommer att belasta ifrågavarande anslag med
750 000 kr. beräknar jag medelsbehovet för nästa budgetår till 1 350 000 kr.
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Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Kommittéer m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa
ett reservationsanslag av 1 350 000 kr.

A 3. Extra utgifter
1967/68 Utgift ................
1968/69 Anslag ............
1969/70 Förslag ............

51 152
30 000
45 000

Reservation

............

13 623

För budgetåret 1968/69 har under anslaget anvisats 30 000 kr. Reserva
tionen den 30 juni 1968 utgjorde 13 623 kr. Sammanlagt disponeras alltså
för detta budgetår 43 623 kr. Från anslaget bestrids utgifterna för den in
formationsverksamhet som staten bedriver i syfte att förbättra rekryte
ringen av personal till statsförvaltningen. För att möjliggöra att denna verk
samhet intensifieras under nästa budgetår bör anslaget föras upp med
45 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Extra utgifter för budgetåret 1969/70 anvisa ett
reservationsanslag av 45 000 kr.

B. Vissa myndigheter
B 1. Statens avtalsverk
1967/68 Utgift ...................................... i5 092 604
1968/69 Anslag ....................................... 15 380 000
1969/70 Förslag......................................
7 327 000
1 Anslagen Statens avtalsverk: Avlöningar och Statens avtalsverk: Omkostnader

Statens avtalsverk är central förvaltningsmyndighet med uppgift att för
handla om anställnings- eller arbetsvillkor för arbetstagare hos staten med
undantag av riksdagen och dess verk samt för övriga arbetstagare, vilkas
anställnings- eller arbetsvillkor skall fastställas under medverkan av Kungl.
Maj :t eller myndighet som Kungl. Maj :t bestämmer.
Avtalsverket leds av en styrelse. Chef för avtalsverket är en generaldirek
tör. Verket är organiserat på fem avdelningar, nämligen tre förhandlingsavdelningar, en avdelning för utredning och statistik och en rättsavdelning.
Dessutom finns enheter för presstjänst och information och för skälighetsfrågor och ett kansli.
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1968/69
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Beräknad ändring 1969/70
Avtalsverket
Dep.chefen

Personal
Handläggande personal....................
Övrig personal.....................................

67
32

—
+ 6

—
—2

99

+6

—2

Anslag
Avlöningar till tjänstemän...............
Ersättning till expertis.....................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig
personal...........................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ............................................
Arvoden och särskilda ersättningar.
Sjukvård m. m......................................
Reseersättningar..................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande lokaler..................................
b) Beräknad ändring av lokalhyror
till budgetåret 1969/70 ................
c) Bränsle, lyse, vatten....................
d) Övriga expenser............................
Publikationstryck................................

2 895 000
1 765 000

—

+
+

+ 1 169 000

—

55 000
220 000
300 000
5 380 000

+
—

853 000
265 000

+ 1 169 000
—

+

39 000
—
—
7 000

+

10 000
—
—
5 000

+

110 000

+

110 000

+
+

—
—
37 000
110 000

+
+

—
—
27 000
58 000

+
100 000
15 000
30 000

453 000
922 000

+ 2 847 000

+ 1 947 000

Statens avtalsverk
1. Löne- och prisomräkning m. m. 1 947 000 kr. varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 1 279 000 kr.
2. Behovet av en förste biblioteksassistent och ett biträde har minskat till
följd av rationalisering (—56 000 kr.).
3. ökade kostnader för statistiska bearbetningar (+ 848 000 kr.).
4. ökade omkostnader (-f- 108 000 kr.).
5. I skrivelse den 28 augusti 1967 har verket hemställt om inrättande av
19 tjänster som lönesekreterare och härjämte erforderligt antal extra ordi
narie tjänster i lägre lönegrad än Ae 23, samtliga i utbyte mot extra tjänster.
Departementschefen
1965 års förslag om organisationen av ett statligt förhandlingsorgan
(prop. 77, SU 106, rskr 295) innebar att skillnad i lönehänseende gjordes
mellan chefen för första arbetsenheten och övriga arbetsenheter. Ställning
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som generaldirektörens ställföreträdare borde enligt uttalande av departe
mentschefen tillkomma chefen för första arbetsenheten.
Efter riksdagsbeslutet om inrättandet av statens avtalsverk har utveck
lingen inom bl. a. den statliga arbetsmarknaden medfört att de uppgifter
som ankommer på den av departementschefen åsyftade enheten — som
benämnes första förhandlingsavdelningen — inte skiljer sig från uppgif
terna för övriga arbetsenheter på det sätt som förutsattes år 1965. Bindning
mellan chefskapet för denna avdelning och ställföreträdarskapet för verks
chefen har inte heller visat sig praktiskt.
Chefen för första förhandlingsavdelningen är tjänstledig fr. o. m. den 1 juli
1968 tills vidare. Förordnande att bestrida de göromål som ankommer på
denne chef, med undantag för ställföreträdarskapet för verkschefen, har
meddelats och tills vidare förenats med samma löneförmåner som tillkom
mer chef för annan avdelning inom verket. Samtidigt har chefen för en så
dan avdelning förordnats att under tjänstledigheten vara ställföreträdare för
verkschefen. Detta förordnande har tills vidare förenats med ställföreträdartillägg enligt samma normer som tillämpas i liknande fall i andra verk.
Jag anser att de sålunda vidtagna dispositionerna bör bringas till riks
dagens kännedom.
I anslutning till vad jag anfört förordar jag att statens avtalsverks orga
nisation ändras genom att en tjänst som förhandlingsdirektör i Cp 4 byts
ut mot en tjänst som förhandlingsdirektör i Cr 3 och att den tjänsteman som
förordnas till ställföreträdare för generaldirektören får åtnjuta ställföreträdartillägg enligt samma normer som tillämpas i liknande fall i andra verk.
I anslutning härtill bör få vidtas sådana övergångsanordningar som kan
visa sig påkallade.
I avvaktan på att jag skall kunna lägga fram förslag om avtalsstatistikens
definitiva utformning anser jag som jag tidigare anfört att medel för sta
tistiska bearbetningar nu bör anvisas under civildepartementets anslag:
Kommittéer m. m.
Jag räknar medel för tio extra ordinarie tjänster som bör inrättas i utbyte
mot samma antal extra tjänster.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
7 327 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
a) i enlighet med vad jag förordat i det föregående be
myndiga Kungl. Maj:t att inrätta en tjänst som förhand
lingsdirektör i Cr 3 vid statens avtalsverk
b) vidta de övergångsanordningar som kan behövas med
anledning av vad jag sålunda förordat
c) till Statens avtalsverk för budgetåret 1969/70 anvisa
ett förslagsanslag av 7 327 000 kr.
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B 2. Statens personalpensionsverk
1967/68 Utgift ......................................
1968/69 Anslag ..................................
1969/70 Förslag ..................................

>8 542 445
*9 256 000
11 656 000

1 Anslagen Statens personalpensionsverk: Avlöningar och Statens personalpensionsverk.
Omkostnader

Statens personalpensionsverk är central förvaltningsmyndighet för ären
den rörande den statliga personalpensioneringen och därmed sammanhäng
ande frågor.
Statens personalpensionsverk leds av en styrelse. Chef för personalpen
sionsverket är en generaldirektör. Inom verket finns fyra byråer. Dessa är
kanslibyrån, första och andra pensionsbyråerna och utbetalningsbyrån.
1968/69

Personal
Handläggande personal....................
Övrig personal ...................................

Beräknad ändring 1969/70
Pensionsverket
Drp.chefen

71
175

_________—

________ “

246

—

—

Anslag
Avlöningar till tjänstemän...............

Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig or
ganisation .......................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ............................................
Arvoden och särskilda ersättningar.
Sjukvård m. m......................................
Reseersättningar..................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuva
rande lokaler..................................
b) Beräknad ändring av lokalhyror
till budgetåret 1969/70 ................
c) Bränsle, lyse, vatten.....................
d) Kostnader för pensioners utbe
talande .............................................
e) Övriga expenser............................

7 518 000

—

4-

294 000

+

294 000

+ 1 797 000

+ 1 797 000

+

295 000

+

295 000

1 065 000
557 000

+

14 000

+

14 000

9 256 000

+ 2 400 000

30 000
40 000
10 000

—

36 000

+ 2 400 000

Statens personalpensionsverk
1. Löne- och prisomräkning m. m. 2,4 milj. kr., varav för lönekostnads
pålägg och lokalhyror 2 092 000 kr.
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Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att till Statens personalpensionsverk för budgetåret 1969/
70 anvisa ett förslagsanslag av 11 656 000 kr.

B 3. Statens personalbostadsdelegation
1967/68 Utgift ...........................................
1968/69 Anslag...........................................
1969/70 Förslag .......................................

184 508
198 000
268 000

Statens personalbostadsdelegation är rådgivande organ åt de myndighe
ter som beslutar om hyror för eller förvaltar tjänstebostäder för statstjänste
män och andra tjänstemän, vilkas avlöningsförmåner fastställs under med
verkan av Kungl. Maj :t eller myndighet som Kungl. Maj :t bestämmer, även
som andra bostäder, som mot hyra upplåts av statlig myndighet.
Delegationen består av fem ledamöter. Den har ett kansli, som förestås av
en byrådirektör.
1968/69

Personal
Handläggande personal...............................
Övrig personal.........................................
Anslag
Avlöningar till tjänstemän..............................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation.................................................
b) Beräknad ändring för budgetåret 1969/
70...............................................
Arvoden och särskilda ersättningar..............
Sjukvård m. m...................................
Reseersättningar.....................................
Expenser
a) Beräknad lokalhyra för nuvarande lokaler
b) Beräknad ändring av lokalhyror för
budgetåret 1969/70 .............................
c) Övriga expenser.........................................

3
2

Beräknad ändring 1969/70
Delegationen Dep.chefen

_
—

—

5

—

—

161 000

+ 2 000

+ 2 000

+ 38 000

+ 38 000

___
__

_

—

—

+ 30 000

+ 30 000

+ 70 000

+ 70 000

14 000
500
10 000

12 500
198 000
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Statens personalbostadsdelegation
1. Löne- och prisomräkning m. m. 70 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 68 000 kr.
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att till Statens personalbostadsdelegation för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 268 000 kr.

B 4. Statens personalutbildningsnämnd
1967/68 Utgift .........................................
613 728
1968/69 Anslag ........................................... 775 000
1969/70 Förslag ..................................... 2 421 000
Statens personalutbildningsnämnd är centralt organ för statlig personal
utbildning, i den mån sådan utbildning inte ankommer på annan myndig
het.
Chef för personalutbildningsnämnden är en utbildningschef. Nämnden är
organiserad på två sektioner. Dessa är kursadministrativa sektionen och ut
redningssektionen.
1968/69

Personal
Handläggande personal.......................
Övrig personal.......................................
Anslag
Avlöningar till tjänstemän.................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig or
ganisation .........................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ..............................................
Arvoden och särskilda ersättningar..
Ersättning till expertis........................
Sjukvård m. m........................................
Reseersättningar...................................
Expenser
a) Beräknad lokalhyra för nuvarande
lokaler................................................

Beräknad ändring 1969/70
UtbildningsDep.chefen
nämnden

11
5

+ 7
+ 19

+ 4
+ 18

16

+ 26

+ 22

647 000

30 000
25 000
2 000
6 000

+

628 000

+

465 000

+

155 000

+

155 000

+

139 000

+

102 000

+
+
+

75 000
4 000
5 000

+
+
+

75 000
2 500
3 000

+

175 000

+

175 000
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1968/69

b) Beräknad ändring av lokalhyror
till budgetåret 1969/70 ..................
c) Bränsle, lyse, vatten.......................
d) Övriga expenser..............................

3 000
62 000

Därav engångsutgifter ........................

—

Publikationstry ck..................................

—
775 000

Beräknad ändring 1969/70
UtbildningsDep.chefen
nämnden

+
+
+
+
+

50 000
1 000
755 000
735 000

5 000

+ 1 992 000

+
+
+
+
+

25 500
1 000
637 000
636 000

5 000

+ 1 646 000

Statens personalutbildningsnämnd
1. Löne- och prisomräkning m. m. 364 000 kr., varav för lönekoslnadspålägg och lokalhyror 330 000 kr.
2. Enligt beslut av riksdagen (prop. 1968: 1 bil. 14 s. 17, SU 12, rskr 12)
uppförs i Sigtuna en statlig förvaltningsskola. Denna beräknas bli klar att
börja användas under april 1970. För skötseln av skolan behöver nämn
den en byrådirektör, en husmor, ett kvalificerat biträde, ett biträde, en
kokerska, en vaktmästare och elva ekonomibiträden (+ 288 000 kr.).
3. Inredning av förvaltningsskolan (+ 720 000 kr.).
4. För att nämnden skall kunna öka sina insatser bl. a. beträffande chefs
utbildning och metodutveckling samt som rådgivare biträda i fråga om inomverksutbildning behövs ytterligare en byrådirektör, tre konsulenter, ett kvali
ficerat biträde och två biträden (-|- 391 000 kr.).
5. För att förbereda allmän förvaltningspraktik för amanuenser m. fl. en
ligt förslag avgivet av personalutbildningsberedningen (SOU 1965: 75) före
slås en förstärkning med en byrådirektör och en konsulent (+ 149 000 kr.).
6. För att nämnden skall kunna öka sina insatser beträffande utredning
av utbildningsbehovet över hela sitt verksamhetsområde och för planeringsuppgifter behövs en uppräkning av anslagsposten till expertis (+ 75 000
kr.).
7. Ökade omkostnader (-f- 5 000 kr.).
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
2 421 000 kr. Jag har därvid beräknat erforderliga medel för förvaltningsskolans drift (2) och inredning (3). Jag har vidare beräknat medel för yt
terligare tre konsulenter (4), en kanslist (4), två biträden (4), expertis för
utredning av utbildningsbehovet (6) och ökade omkostnader (7).
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Statens personalutbildningsnämnd för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 2 421 000 kr.
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C. Diverse
C 1. Avlöningar till personal på indragningsstat m. m.
1967/68 Utgift ...........................................
1968/69 Anslag ...........................................
1969/70 Förslag .........................................

149 244
150 000
150 000

Från anslaget bestrids främst kostnaderna för vissa ersättningar till per
sonal på indragningsstat.
Statens personalpensionsverk föreslår att anslaget förs upp med 150 000
kr.
D e partemen tschef en
Jag biträder personalpensionsverkets förslag. Jag hemställer att Kungl.
Maj :t föreslår riksdagen
att till Avlöningar till personal på indragningsstat m. m.
för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 150 000
kr.
C 2. Viss utbildningsverksamhet
1967/68 Utgift ..........

2 411 584

1968/69 Anslag ----1969/70 Förslag -----

3 100 000
4 132 000

Reservation

..........

178 326

Från anslaget bestrids utgifter för statens personalutbildmngsnämnds och
vårdutbildningsnämndens kursverksamhet samt utgifter för resekostnadsersättning och traktamente till kursdeltagare m. m.
För budgetåret 1968/69 har under anslaget anvisats 3,1 milj. kr. Reserva
tionen den 30 juni 1968 utgjorde 178 326 kr. Sammanlagt disponeras alltså
för detta budgetår 3 278 326 kr.
Statens personalutbildningsnämnd
För budgetåret 1969/70 beräknas kostnaderna för nämndens kursverk
samhet uppgå till 1 746 000 kr.

Vårdutbildningsnämnden
För budgetåret 1969/70 beräknas kostnaderna för femton kurser uppgå
till 2,8 milj. kr.

Departementschefen
Jag räknar med att den av statens personalutbildningsnämnd bedrivna ut
bildningsverksamheten skall utökas under budgetåret 1969/70. Sålunda bör
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dels antalet kurser av nuvarande typ bringas i bättre överensstämmelse med
det föreliggande utbildningsbehovet, dels kurser av nya typer komma till
stånd bl. a. för chefspersonal och vissa specialistgrupper. Omfattningen av
vårdutbildningsnämndens kursverksamhet bör ökas i proportion till det be
räknade antalet nyanställda inom gruppen vård- och vaktpersonal vid fångvårdsanstalter, ungdomsvårdsskolor och vårdanstalter för alkoholmissbruka
re samt tillgodose ett eventuellt eftersläpande utbildningsbehov. Jag beräk
nar medelsbehovet för budgetåret 1969/70 till 4 132 000 kr., varav 2,4 milj.
kr. till vårdutbildningsnämndens verksamhet.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Viss utbildningsverksamhet för budgetåret 1969/
70 anvisa ett reservationsanslag av 4 132 000 kr.

C 3. Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering
1967/68 Utgift ...........................................
1968/69 Anslag...........................................
1969/70 Förslag .........................................

741 003
700 000
700 000

Från anslaget bestrids lönekostnaderna vid viss omskolning och omplace
ring av partiellt arbetsföra såväl inom den anställdes eget verk som mellan
statlig och icke-statlig anställning, för vilken statliga pensionsbestämmelser
gäller. Anslaget används även vid undersökning om sjukpensioner ad anställningshavare kan återanställas. Bestämmelser i ämnet återfinns i cirkuläret
den 15 september 1960 (nr 553) angående anställningsvillkor m. m. för
partiellt arbetsföra inom statlig och statsunderstödd verksamhet (ändrat
senast 1967:277).
Departementschefen
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Lönekostnader vid viss omskolning och omplace
ring för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
700 000 kr.

C 4. Kostnader för vissa nämnder m. m.
1967/68 Utgift ...........................................
1968/69 Anslag...........................................
1969/70 Förslag .........................................

185 155
175 000
700 000

Från anslaget bestrids kostnaderna för statsdepartementens förhandlings
delegation, statsdepartementens företagsnämnd, statstjänstenämnden (så
vitt avser statsverkets andel), kontraktsdelegationen, statens lönenämnd,
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statens tjänstebostadsnämnd, statens och kommunernas samarbetsnämnd i
lönefrågor (såvitt avser statsverkets andel), statens grupplivnämnd, civila
statsförvaltningens personalnämnd, statens maskinpersonalnämnd och vård
utbildningsnämnden.
Härutöver bör från anslaget bestridas kostnaderna för samarbetsdelegationen för förplägnadsfrågor, statsförvaltningens centrala förslagsnämnd
och det nytillkomna statsförvaltningens centrala samarbetsråd för personal
frågor m.m. (såvitt avser statsverkets andel). Beträffande civila statsför
valtningens personalnämnd har jag under för flera huvudtitlar gemensam
ma frågor föreslagit en omorganisation och en ändring av namnet till statens
oinplaceringsnämnd. Kostnaderna för denna nämnds verksamhet bör be
stridas från detta anslag.

Departementschefen
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Kostnader för vissa nämnder m. m. för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 700 000 kr.

C 5. Kostnader för personalvård
1967/68 Utgift ..........

1 550 942

1968/69 Anslag ----1969/70 Förslag -----

1 840 000
2 425 000

Reservation............

273 010

Från anslaget Kostnader för personalvård bestrids kostnader for den för
söksverksamhet som statens personalvårdsnämnd bedriver.
Hos personalvårdsnämnden finns centralt placerade en byråchef och en
chefsläkare. Nämndens fältarbete bedrivs genom fem arbetsgrupper, två för
myndigheter i stockholmsområdet, en för myndigheter i Östergötlands län
och en för myndigheter i Västerbottens län samt en riksarbetsgrupp för frå
gor rörande omskolning och omplacering m. m.

Departementschefen
Betänkanden med förslag till organisation m. m. för den centrala statliga
personalvården (Stencil C 1968: 6) resp. för hälsokontroll för statsanställda
(Stencil C 1968: 4) har remissbehandlats. Med anledning av bl. a. synpunk
ter som kommit fram under remissbehandlingen avser jag att låta en utred
ningsman se över vissa frågor i detta sammanhang, innan jag tar ställning
till frågan om ytterligare åtgärder på detta område.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Kostnader för personalvård för budgetåret 1969/70
anvisa ett reservationsanslag av 2 425 000 kr.
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C 6. Viss förslagsverksamhet m. m.
Nytt anslag (förslag) ..................................

50 000

Från anslaget bör bestridas bl. a. kostnaderna för ersättning och belö
ning i förslagsverksamheten i den utsträckning beslut härom meddelas av
statsförvaltningens centrala förslagsnämnd.
Enligt beslut av riksdagen (prop. 1968: 1, bil. 2, SU 14, rskr 14) har stats
förvaltningens centrala förslagsnämnd till uppgift att besluta i vissa förslagsärenden och verka för samordning av förslagsverksamheten inom statsför
valtningen. Jag anser, att medel som nämnden disponerar för det ändamålet
nu bör anvisas under tolfte huvudtiteln.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Viss förslagsverksamhet m.m. för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 50 000 kr.
C 7. Utrustning av statlig förvaltningsskola
Nytt anslag (förslag)................................

450 000

Från anslaget bör bestridas kostnaderna för utrustning av den statliga
förvaltningsskola, som uppförs i Sigtuna.
Utrustningsnämnden för universitet och högskolor
Sedan nämnden av Kungl. Maj :t i skrivelse den 28 juni 1968 fått i upp
drag att i samråd med statens personalutbildningsnämnd utrusta nybygg
nad för statlig förvaltningsskola i Sigtuna, beräknar nämnden kostnaderna
för utrustningen till 450 000 kr.
Departementschefen
Jag biträder utrustningsnämndens förslag. Jag hemställer, att Kungl.
Maj :t föreslår riksdagen
att till Utrustning av statlig förvaltningsskola för budget
året 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 450 000 kr.
C 8. Arbetsgivaravgift till den allmänna tilläggspensioneringen
Den omläggning av anslagsberäkningarna för budgetåret 1969/70 som
tidigare har redovisats innebär att utgifterna för bl. a. arbetsgivaravgift
till den allmänna tilläggspensioneringen bestrids från den föreslagna in
komsttiteln pesionsmedel m. m.
Kungl. Maj :t har givit riksrevisionsverket i uppdrag att utarbeta förslag
till lämpligt administrativt förfarande för bl. a. utbetalning och redovis
ning av lönekostnadspålägget i riksstaten samt de utgifter som motsvarar
detta. Därvid borde jämväl eftersträvas sådana anordningar som verkar
utjämnande under året av belastningen på statsbudgeten och den allmänna
penningmarknaden. Med skrivelse den 6 november 1968 har riksrevisions
verket efter samråd med riksförsäkringsverket och statens personalpensions
verk lämnat en promemoria om redovisning av lönekostnadspålägget i riks-
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staten och om ändrade betalningsterminer för statens arbetsgivaravgift till
ATP.
I promemorian föreslås bl. a. att inbetalning av ATP-avgifter som belastar
anslag på riksstaten sker den 18 i varje månad med udda nummer, dvs. i
anslutning till den allmänna skatteuppbörden. För affärsverken föreslås
samma betalningsterminer som för enskilda arbetsgivare. Om man fr. o m.
budgetåret 1969/70 övergår till att erlägga ATP-avgifterna vid angivna tider
uppkommer frågan om inte statsverket redan under samma budgetar or
skilja sig från den på första halvåret 1969 belöpande avgiften genom att pa
en gång betala även denna och då förslagsvis vid ingången av det nya bud
getåret. I så fall skulle budgetåret 1969/70 komma att belastas med av
gifter som avser 1 1/2 år. Om man önskar undvika denna extra belastning
under nämnda budgetår föreslås i promemorian att de avgifter som fr. o. m.
budgetåret 1969/70 inbetalas enligt den nya ordningen får avse kalender
året 1969 och att i fortsättningen inbetalningarna under ett budgetår skall
avse avgifterna för det kalenderår som avslutas under budgetåret.
ja« finner de i promemorian framlagda förslagen ägnade att bidra till en
utjämning av belastningen på statsbudgeten och penningmarknaden. Jag
anser därför att statens ATP-avgifter bör inbetalas varannan manad i en lghet med riksrevisionsverkets förslag, övervägande skäl talar enligt min me
ning för att statsverket redan under budgetåret 1969/70 skiljer sig från den
på första halvåret 1969 belöpande avgiften. En annan ordning skulle minska
pensionsfondens kreditkapacitet under år 1969 och medföra ränteförluster.
Jag anser att medel för de ATP-avgifter som hänför sig till forsta halvåret
1969 bör anvisas under tolfte huvudtiteln.
...
,
Beträffande affärsverkens inbetalning av ATP-avgifter bör hittillsvarande
betalningsrutiner tillämpas. Frågan om en övergång till ett annat system för
verkens erläggande av ATP-avgifter torde få prövas i samband med behand
lingen av den s. k. affärsverksutredningens förslag (SOU 1968:45—46).
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Arbetsgivaravgift till den allmanna tilläggspen
sioneringen för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsan
slag av 200 000 000 kr.
C 9. Täckning av merkostnader för löner och pensioner m. m.
Från anslaget bör bestridas ökade löneutgifter m. m. till följd av traffade
överenskommelser som berör reservationsanslag eller obetecknade anslag.

Departementschefen
Med hänvisning till vad jag anfört under för flera huvudtitlar gemen

samma frågor hemställer jag, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att, i avvaktan på särskild proposition i amnet, till 7acA-

ning av merkostnader för löner och pensioner m. m. for
budgetåret 1969/70 beräkna ett förslagsanslag av 1 000 kr.
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KAPITALBUDGETEN
Statens allmänna fastighetsfond
1. Statlig förvaltningsskola
1967/68 Utgift ..........
1968/69 Anslag ___
1969/70 Förslag___

451 000
3 500 000
2 101 000

Behållning

............

499 000

Byggnadsstyrelsen
För uppförande av statlig förvaltningsskola i Sigtuna beräknar styrelsen
2 101 000 kr. för budgetåret 1969/70. Redogörelse för detta objekt har läm
nats i prop. 1968: 1 (bil. 14 s. 17—18, SU 12, rskr 12).
Departementschefen
För nästa budgetår bör anslag anvisas i enlighet med följande investe
ringsplan och anslagsberäkning.
Investeringsplan
(1 000-tal kr.)
Byggnadsprojekt

799-99-007-00
Nybyggnad för statlig för
valtningsskola i Sigtuna

Kostnadsram

Medelsförbrukning

1.4.67

Faktisk
t. o. m.
1967/68

6 600

1.4.68

6 600

451

Bygg-

Färdigställan
de

Beräknad för
1968/69

1969/70

mån/år

mån / år

3 900

2 200

8.68

4.70

Anslagsberäkning
(1 000-tal kr.)

Medelstillgång

Beräknad medelsför
brukning

Behållning 1.7.1968 ..............
Anslag för 1968/69 ................
Anslag för 1969/70 (förslag)

499
3 500
2 101

Summa

6 100

1968/69 ..................................
1969/70 ..................................

3 900
2 200

6 100

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Statlig förvaltningsskola för budgetåret 1969/70
anvisa ett investeringsanslag av 2 101 000 kr.
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Register
Sid.

1

ÖVERSIKT
DRIFTBUDGETEN
A. Civildepartementet
Kr.

4
5
6

Civildepartementet ..........................................................................
Kommittéer m. .................................................................................
Extra utgifter ....................................................................................

2 674 000
1 350 000
45 000
4 069 000

B. Vissa myndigheter
6
9
10
11

Statens avtalsverk......................................................
7
Statens personalpensionsverk...............................
11
Statens personalbostadsdelegation..............................................
Statens personalutbildningsnämnd ...........................................

327
656
268
2 421

000
000
000
000

21 672 000
C. Diverse
13
13
14
14
15
16
16
16
17

Avlöningar till personal på indragningsstat m. m...............
Viss utbildningsverksamhet..................................
4
Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering..........
Kostnader för vissa nämnder m. m..........................................
Kostnader för personalvård .........................................................
Viss förslagsverksamhet m. m.......................................................
Utrustning av statlig förvaltningsskola.....................................
Arbetsgivaravgift till den allmännatilläggspensioneringen
Täckning av merkostnader för löner och pensioner m. m.

150 000
132 000
700 000
700 000
2 425 000
50 000
450 000
200 000 000
J1 000
208 608 000

Summa för driftbudgeten

234 349 000

KAPITALBUDGETEN

II. Statens allmänna fastighetsfond
18

Statlig förvaltningsskola.........................................
2
Summa för kapitalbudgeten

101 000
2 101 000

Totalt för civildepartementet

236 450 000

1 Beräknat belopp.
MARCUS BOKTR. STHLM 1968 680626

BILAGA
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TILL STATSVERKSPROPOSITIONEN

1969

INDUSTRIDEPARTEMENTET

ÖVERSIKT
Industridepartementet inrättades den 1 januari 1969. Departementet har
i huvudsak övertagit de uppgifter som tidigare legat på finansdepartemen
tets s. k. ekonomienheter. Under departementets handläggning faller sålun
da ärenden rörande näringspolitik, statsägda bolag, industri och hantverk,
energiförsörjning, bergsbruk, teknisk forskning och industriellt utvecklings
arbete. Närmare redovisning för den hittillsvarande verksamheten inom
dessa ärendeområden och för riktlinjerna för det fortsatta arbetet har läm
nats i prop. 1968:165.
För budgetåret 1969/70 föreslås en ökning av det stöd till teknisk forsk
ning och industriellt utvecklingsarbete som lämnas av styrelsen för tek
nisk utveckling. Vidare föreslås medelsökning för prospekteringsverksamheten vid Sveriges geologiska undersökning främst beträffande uran. För
slag framläggs också om ytterligare aktieteckning i Sveriges Investeringsbank AB och om ökad investering i statens kraftverksrörelse.
Kostnaderna för de olika anslagsområdena kommer sammanlagt att upp
gå till 1 113 milj. kr. varav 202 milj. kr. på driftbudgeten och 911 milj. kr.
på kapitalbudgeten. Jämfört med motsvarande anslag för innevarande bud
getår innebär detta en ökning med 176 milj. kr.
Till departementet hör följande centrala och lokala myndigheter näm
ligen statens institut för hantverk och industri, Sveriges geologiska under
sökning, bergsstaten, statens vattenfallsverk, statens elektriska inspektion,
statens prisregleringsnämnd för elektrisk ström, krigsskyddsnämnden för
kraftanläggningar, statens provningsanstalt, statens skeppsprovningsanstalt, styrelsen för teknisk utveckling, statens råd för vetenskaplig informa
tion och dokumentation samt delegationen för atomenergifrågor. Vidare hör
till departementet näringspolitiska rådet samt Svenska skeppshypotekskassan och skeppsfartens sekundärlånekassa.
Inom departementet bereds ärenden rörande ett antal helt eller delvis
statliga bolag, i förekommande fall jämte dotterbolag, nämligen dels de till
verkande företagen AB ASEA-ATOM, AB Ceaverken, Svenska skifferolje AB
1

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 15
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(SSAB), Kalmar Verkstads AB, Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB), Norr
bottens Järnverk AB (NJA), AB Statens skogsindustrier (ASSI), AB Statsgruvor, Svenska Reproduktions AB (SRA), AB Svensk Torvförädling och
Uddevallavarvet AB, dels forsknings- och utvecklingsföretagen AB Atom
energi och Svenska utvecklingsaktiebolaget, dels kreditinstituten AB Svensk
Exportkredit och Sveriges Investeringsbank AB och dels serviceföretagen
BS-konsult AB och AB Oljetransit.
Inom departementets verksamhetsområde arbetar f. n. en rad kommittéer
och sakkunniggrupper. Olika industrifrågor behandlas av sakkunniga med
uppdrag att överlägga med varvsindustrin, sakkunniga för utredning av vis
sa frågor rörande textil- och konfektionsindustrierna, sakkunniga för utred
ning av formerna för förbättrad information och vidgat samarbete mellan
företag och samhälle samt av delegationerna för frågor rörande de statliga
företagen, för statlig industrielablering samt för försöksverksamhet med
företagsdemokrati i de statliga aktiebolagen. Frågor som rör bergsbruk och
råvaruförsörjning behandlas av geologiutredningen, 1967 års gruvutredning
och havsresursutredningen. Olika energifrågor utreds av energikommittén,
1966 års atomenergiutredning, oljetransportutredningen samt utredningen
för översyn av normer för ersättning vid intrång av kraftledning i åkermark
och jämförlig mark.
På det internationella planet medverkar departementet aktivt på en rad
områden. Industri- och energipolitiska frågor behandlas sålunda inom FN:s
ekonomiska kommission för Europa (ECE) och OECD. Frågor rörande
järn- och stålindustrins struktur m. m. behandlas vid fortlöpande kontak
ter med representanter för kol- och stålunionen (CECA). Även mera allmän
na industripolitiska och teknologiska frågor diskuteras med företrädare
för europeiska ekonomiska gemenskapen (EEC) och dess medlemsstater. Vi
dare medverkar departementet i internationellt samarbete på atomenergiom
rådet inom det Internationella atomenergiorganet (IAEA) och OECD. Depar
tementet deltar också i det vetenskapliga samarbetet inom sistnämnda or
ganisation och den Europeiska rymdkonferensen. Inom ramen för pågående
utredningar och överväganden om ett vidgat nordiskt ekonomiskt samarbete
intar de näringspolitiska frågorna en framskjuten plats. Under det gångna
året har avtal träffats med Rumänien om ekonomiskt, industriellt och tek
niskt samarbete. Förhandlingar pågår med andra östländer om liknande av
tal.
Allmän näringspolitik

En mer aktiv näringspolitik framstår som angelägen med hänsyn till så
väl de ökade problem som näringslivet ställts inför under de senaste åren
som den successiva höjningen av samhällets ambitionsnivå när det gäller
sysselsättning, standardstegring och jämnare fördelning av inkomster, för
mögenheter och inflytande. Ett effektivt användande av olika näringspolitis
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ka instrument förutsätter en planering i syfte all skapa ett bättre och mer
samstämt underlag för samhällets och företagens handlande. Det närings
politiska rådet som tillsattes våren 1968 är ett led i uppbyggnaden av en
sådan planering. Rådets huvuduppgift är att åstadkomma en samlad över
blick över centrala delar av ekonomin och söka ta tillvara och kanalisera de
kunskaper och erfarenheter som kommer fram genom den omfattande ut
redningsverksamhet som nu äger rum på olika håll. Rådet skall också ta
initiativ till nya branschutredningar som behövs för att lösa problem, som
uppstår inom enskilda branscher eller är gemensamma för flera branscher.
För att underlätta samhällets möjligheter att bedriva en effektiv planering
har vidare en utredning tillsatts om ökad information och vidgat samarbete
mellan företag och samhälle. För att skapa ett bättre erfarenhetsunderlag
för strävandena till en fördjupad företagsdemokrati i näringslivet har en
delegation tillsatts för försöksverksamhet på detta område i de statliga bo
lagen.
I juni 1967 tillkallades fyra sakkunniga med uppdrag att tillsammans
med representanter för varvsindustrin undersöka de svenska varvens situa
tion och föreslå eventuella statliga åtgärder. För att under utredningstiden
lösa vissa aktuella kreditproblem för varven har riksdagen — i enlighet med
förslag av de sakkunniga — bemyndigat fullmäktige i riksgäldskontoret att
ikläda staten garanti till ett sammanlagt belopp av högst 650 milj. kr. för
krediter till varvsindustrin. På det internationella planet har Sverige inom
ramen för OECD drivit frågan om en generell avveckling eller begränsning
av statliga stödåtgärder för varven i ett antal länder.
Den arbetsgrupp med företrädare för staten, skogsindustrin, skogsägarna
och berörda fackliga organisationer som bildades under sommaren 1967 för
att skapa underlag för överväganden rörande skogsnäringarnas framtid har
slutfört en första etapp av sitt arbete. Sedan vissa andra utredningar blivit
färdigställda beräknas gruppen kunna framlägga sin slutrapport under inne
varande år.
Den internationella konkurrensen har skapat betydande problem för textiloch konfektionsindustrierna. Med anledning härav tillkallades i maj 1968
sakkunniga med huvuduppgift att undersöka dessa industriers möjligheter
att framgångsrikt och varaktigt stärka sin konkurrenskraft genom fortsatt
strukturell omvandling. De aktuella svårigheterna för svensk skoindustri
kommer att närmare undersökas.
Strukturrationaliseringen inom vårt näringsliv har medfört en minskning
av antalet sysselsättningstillfällen i flera näringar. Detta har skapat bety
dande sysselsättningssvårigheter framför allt inom de s. k. skogslänen. I ok
tober 1968 tillkallades en delegation för statlig industrietablering i syfte att
genom statligt företagande skapa nya sysselsättningstillfällen framför allt
inom dessa områden. Delegationens första förslag kan väntas inom kort.
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Mindre industri, hantverk och hemslöjd

Den år 1967 tillsatta utredningen angående den fortsatta verksamheten
vid statens institut för hantverk och industri har nyligen slutfört sitt upp
drag. I avvaktan på ett ställningstagande till de förslag utredningen avläm
nat föreslås endast en begränsad anslagshöjning för institutet under nästa
budgetår.
Stödet till hemslöjden syftar till alt ge större enhetlighet, stadga och effek
tivitet åt hemslöjdsrörelsen. Detta sker bl. a. genom förstärkning av dess
konsulentorganisation. Bidraget till detta ändamål föreslås höjt med 100 000
kr. till 600 000 kr.
Bergsbruk och råvaror

En kraftig ökning av världsbehovet av mineralprodukter kan väntas. För
det svenska näringslivet är det aAr vikt att ha en god överblick över våra
mineralresurser. De geologiska förutsättningarna för nya fyndigheter är
goda och ökade prospekteringsinsatser kan bidra till näringslivets utveckling.
Nuvarande gruvlagstiftning är föremål för överväganden inom gruvrättsutredningen. Arbetet torde under våren 1969 leda fram till förslag som kan
stimulera till ökade insatser från såväl staten som enskilda för exploatering
av våra mineraltillgångar. Inom 1964 års geologiutredning pågår övervägan
den om statens insatser såvitt gäller geologisk kartering, inventering av till
gångar av vatten, sand, grus och nyttiga bergarter samt malmprospektering.
I fråga om Stekenjokk-fyndigheten har en projektering utförts samt en
driftkostnads- och lönsamhetskalkyl färdigställts. LKAB utför f. n. en de
talj granskning av materialet. Om gruvdrift i Stekenjokk härefter bedöms
som lönsam, torde förslag rörande gruvdriften kunna föreläggas årets riks
dag.
För prospektering efter olja och naturgas avses i en nära framtid bildas
ett särskilt bolag. Vidare har ett omfattande planeringsarbete för en invente
ring av de svenska havsområdenas tillgångar börjat inom havsresursutredningen.
Det kraftigt ökade utbudet av järnmalm på världsmarknaden har nega
tivt påverkat avsättningen för de svenska järnmalmsgruvorna. Speciellt
känsliga i detta avseende är exportgruvorna i Bergslagen. Som ett led i en
strukturrationalisering har AB Statsgruvor under år 1968 överlåtit Håksbergs gruvegendom till Stora Kopparbergs Bergslags AB. Mot bakgrund av
strukturrationaliseringen och därmed sammanhängande sysselsättningssvårigheter i Mellansverige utreds läget och utsikterna för bergslagsgruvorna
i samråd med berörda organisationer. 1967 års gruvutredning är nära sam
ordnad med en inom Jernkontoret pågående utredning för att studera möj
ligheterna att förbättra effektiviteten och lönsamheten inom den svenska
järn- och stålindustrin.
Byggandet av atomkraftanläggningar kommer att öka väsentligt, såväl
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inom som utom landet. Detta medför en kraftig ökning av efterfrågan på
uran. Överväganden rörande vår uranförsörjning pågår. Såväl energipolitis
ka som kommersiella synpunkter motiverar ansträngningar för att få fram
nya uranfyndigheter. Geologiska förutsättningar finns för förekomst av yt
terligare urantillgångar inom landet. För nästa budgetår förordas en ökningav den statliga uranprospekteringen.
De oljegeologiska arbeten som geologiska undersökningen år 1967 bemyn
digades utföra med användande av särskilda medel har slutförts.
För att öka kunskapen om grundvattenförhållandena i landet förordas in
rättandet av ett hydrogeologiskt observationsnät och fortsatt utbyggnad av
brunns- och borrarkivet.
För geologiska undersökningen föreslås totalt en medelsanvisning av ca
25,6 milj. kr. och för driften vid vissa statliga gruvor 2,5 milj. kr.
Energiförsörjning

Energipolitiken utgör en viktig del av näringspolitiken. Syftet är att
ställa tillräckliga mängder energi till förfogande till lägsta möjliga kostnad
och i former som är anpassade till efterfrågan. I denna strävan ingår också
beaktandet av säkerhets- och miljöfrågor. Staten har på energiområdet
möjligheter att påverka såväl produktion som distribution genom särskild
lagstiftning, tillståndsgivning och kontroll liksom genom eget företagande.
Säkerheten i energiförsörjningen kräver bl. a. en fortsatt utbyggnad av
våra beredskapslager av olja. Den prospektering efter olja och naturgas som
planeras på svenska områden får även ses som ett led i strävan att trygga
vår försörjning. Den internationella utvecklingen i fråga om efterfrågan och
exploatering av olja och naturgas har bl. a. motiverat att en särskild utred
ning, oljetransportutredningen, tillsattes för att undersöka det framtida be
hovet av rörledningar för olja och naturgas i landet.
När det gäller elkraften har produktionen hittills varit i huvudsak baserad
på vattenkrafttillgångarna. Den väntade starka ökningen av efterfrågan på
elkraft måste emellertid väsentligen täckas genom utbyggnad av atomkraft.
Beträffande distributionsanläggningar för elkraft pågår överväganden
om hur en omfattande och långsiktig omorganisation av distributionsnäten
skall genomföras. Det nyligen överlämnade betänkandet Eldistributionens
rationalisering (SOU 1968: 39) behandlas nu i departementet och ett förslag
om organisation m. m. av de statliga åtgärderna på detta område förutses
komma att föreläggas 1969 års riksdag.
Miljöfrågor i samband med produktion av energi måste i framtiden ägnas
allt större uppmärksamhet. Delta gäller bl. a. åtgärder till skydd mot luftoch vattenföroreningar. Vidare krävs avvägning mellan å ena sidan produktionsintressen och å andra sidan naturvårds- och fritidsintressen i fråga om
användning av markområden, särskilt vid kusterna.
För statens vattenfallsverks kraftavsättning har under våren 1969 en ny
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prognos upprättats på basis av energikommitténs rapport hösten 1967 och
en därpå grundad studie av Centrala Driftledningen (CDL) rörande Sveriges
elförsörjning under 1970-talet. Vattenfallsverkets nya prognos utvisar något
högre värden för den kommande 1 O-årsperioden än tidigare beräkningar.
För att tillgodose den ökade efterfrågan föreslås, utöver tidigare beslutade
atomkraftaggregat om ca 750 och ca 800 MW i Ringhals kraftstation, att
Akkats i Lilla Lule älv och ett tredje aggregat i Nämforsens kraftstation i
Ångermanälven byggs ut till hösten 1973. Tillsammans ger dessa utbyggnader ett ytterligare effekttillskott av 190 MW.
Föi budgetaret 1969/70 föreslås för statens vattenfallsverk en investe
ringsram om 580 milj. kr. till bl. a. förberedelsearbeten för nämnda anlägg
ningar samt pågående utbyggnader av vattenkraftstationerna Gejmån, Par
ki, Letsi, Vietas, Boden och Bastusel samt av värmekraftstationerna Stenungsund, Mai viken och Norrköping. I investeringsramen ingår även medel
lör hl. a. fortsatt utbyggnad av överförings- och distributionsnätet.
För bidrag till landsbygdens elektrifiering föreslås ett anslag av 11
milj. kr.
Teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete m. in.

Under år 1968 har inrättandet av styrelsen för teknisk utveckling inne
burit en omfattande organisatorisk reform av det statliga stödet till teknisk
forskning och industriellt utvecklingsarbete. Den statliga verksamheten på
detta område har vidare kompletterats genom bildandet av Svenska utvecklingsaktiebolaget.
Styrelsen för teknisk utveckling lämnar bidrag till tekniska forsknings
projekt och lån eller bidrag med villkorlig återbetalningsskyldighet till in
dustriellt utvecklingsarbete. Vidare svarar styrelsen för långsiktigt stöd till
kollektivt industriellt forsknings- och utvecklingsarbete enligt avtal med
stiftelser eller andra företrädare för skilda industribranscher. Styrelsen för
teknisk utveckling lämnar även råd och stöd åt uppfinnare och förmedlar
kontakter mellan dessa och exploatörer. För budgetåret 1969/70 föreslås för
nämnda ändamål ett anslag av 70 milj. kr., en ökning med 16,8 milj. kr. i
förhållande till innevarande budgetår.
Svenska utvecklingsaktiebolaget har tillförts totalt 25 milj. kr. fördelade
med 18 milj. kr. till aktieteckning och 7 milj. kr. som aktieägartillskott. Bolagets uppgift är att utveckla, tillverka och marknadsföra nya produkter,
metodei och system, särskilt sadana som tillgodoser angelägna samhällsbehov eller främjar verksamheten inom den statliga sektorn. Bolaget har ägnat
den inledande verksamheten huvudsakligen åt marknadsinventering, men
har även inträtt som delägare i vissa producerande företag. Verksamheten
kan förväntas expandera snabbt.
Bidrag till forsknings- och utvecklingsarbete utgår vidare från Norrlands
fonden och Malmfonden, vilka bägge får sina medel vid sidan av riksslaten
från vinsten på LKAB:s rörelse.
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På atomenergiområdet har riksdagen nyligen godkänt ett konsortialavtal
mellan staten och ASEA om samarbete på atomkraftområdet. Samarbetet
syftar till att bedriva en självständig, konkurrenskraftig och lönsam indust
riell verksamhet beträffande reaktorer och reaktorbränsle inom ramen för ett
särskilt bolag, AB ASEA-ATOM. Detta bolag, som trätt i verksamhet vid års
skiftet, har övertagit vissa resurser från ASEA och AB Atomenergi.
Enligt avtalet skall de forsknings- och utvecklingsresurser hos AB Atom
energi som inte omfattas av avtalet även i fortsättningen stödja svensk in
dustris kommersiella verksamhet på atomenergiområdet. Bl. a. skall bola
gets arbeten i samband med de aktuella kraftreaktorprojekten Marviken och
Oskarsliamnsverket fullföljas. Till bolagets verksamhet på reaktor- och
bränsleområdet föreslås ett anslag av 54 milj. kr. vilket innebär en minsk
ning av den anslagsfinansierade delen av denna verksamhet. Det förutsätts
att den långsiktiga forskningen inom bolaget finansieras på annat sätt, och
denna fråga har beaktats vid beräknandet av anslaget till styrelsen för tek
nisk utveckling. Vidare föreslås ett investeringsanslag av 12 milj. kr. för
Marvikens reaktordel.
Sveriges Investeringsbank

Vid bildandet år 1967 av Investeringsbanken framhölls det som väsentligt
att bankens eget kapital är betydande. Utöver de 500 milj. kr. som från star
ten tillfördes banken genom statlig aktieteckning har innevarande budgetår
200 milj. kr. tillskjutits genom ytterligare aktieteckning. Vid bildandet av
banken förutskickades en ytterligare ökning av det egna aktiekapitalet. För
budgetåret 1969/70 föreslås att staten tecknar aktier för 300 milj. kr. i ban
ken. Genom det över riksstaten tillskjutna egna kapitalet kommer som ur
sprungligen avsetts aktiekapitalet och reservfonden att uppgå till 900 resp.
100 milj. kr., dvs. sammanlagt 1 000 milj. kr. Vidare föreslås en ökning med
270 milj. kr. till 900 milj. kr. av statens nuvarande garantiåtagande för ban
kens förpliktelser.
Statliga bolag

Utvecklingen inom de statliga bolagen under det gångna verksamhetsåret
framgår av publikationen »Statliga företag».
Enligt bemyndigande under våren 1968 tillkallades en delegation för frå
gor rörande de statliga företagen m. m. En central uppgift för denna är
att föreslå riktlinjer för den långsiktiga vidareutvecklingen av de statliga
företagen. Delegationen har vidare att pröva formerna för organiserat sam
arbete mellan olika företag och inom gruppen som helhet. Den skall också
överväga olika frågor som rör företagens finansiering.
Delegationen överlämnar i dagarna vissa förslag som huvudsakligen avser
en organisatorisk samordning av den statliga företagsgruppen.
Som tidigare nämnts (s. 3) har en särskild delegation tillsatts för statlig
industrietablering.
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I december 1968 träffades avtal om att Svenska skifferoljekoncernen —
i vilken bl. a. Durox-företagen ingår — till AB Gullhögens Bruk skall över
låta koncernens anläggningar för lätlbetongtillverkning m. m. Avtalet inne
bär vidare att staten skall teckna 50 000 aktier i AB Gullhögens Bruk. Den
na fråga avses inom kort föreläggas riksdagen.
Sammanfattning

Förändringarna inom industridepartementets verksamhetsområde i för
hållande till motsvarande anslag under sjunde huvudtiteln på riksstaten för
budgetåret 1968/69 framgår av följande sammanställning. Beloppen anges i
milj. kr.
DRIFTBUDGETEN

Trettonde huvudtiteln
Anvisat
1968/69

Förslag
1969/70

Industridepartementet m. m...............
Industri m. m..........................................
Bergsbruk...............................................
Energiförsörjning..................................
Teknisk utveckling m. m.....................

13,7
3,0
20,9
12,7
173,5

8,0
5,4
26,3
13,3
148,9

+
+
+
+
-

Summa driftbudgeten

213,8

201,9

— 11,9

Statens vattenfallsverk...................
Statens allmänna fastighetsfond.. .
Fonden för låneunderstöd ...........
Fonden för statens aktier...............
Fonden för förlag till statsverket..

480,0
0,0
20,0
220,4
3,3

595,0
1,7
12,0
300,0
2,5

+ 115,0
+ 1,7
— 8,0
+ 79,6
0,8

Summa kapitalbudgeten

723,7

911,2

+ 187,5

Totalt för industridepartementet.............

937,5

1 113,1

+ 175,6

A.
B.
C.
D.
E.

Förändring

4,3
2,4
5,4
0,6
24,6

KAPITALBUDGETEN

I.
II.
V.
VI.
VII.

1 Beräknad andel av anslagen till Finansdepartementet m. m.

På driftbudgeten ökar utgifterna med 17,4 milj. kr. för lönekostnadspålägg m. m. Att summan av anslagen trots detta minskar beror främst på att
anslagen till atomenergiverksamheten inom Aktiebolaget Atomenergi går
ned.
På kapitalbudgeten tas under fonden för låneunderstöd upp ett 8 milj.
kr. lägre belopp för lån till uppförande av atomkraftstationen i Marviken,
som nu i huvudsak färdigställts. För teckning av aktier i Investeringsbanken
AB tas upp ett 100 milj. kr. högre belopp än innevarande års belopp om
200 milj. kr. Samtidigt bortfaller medelsanvisning för aktieteckning bl. a. i
utvecklingsbolaget.
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Utdrag av protokollet över industriärenden, hållet inför Hans
Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den
3 januari 1969.
Närvarande:
Statsministern Erlander, ministern för utrikes ärendena Nilsson, statsråden
Sträng,
Palme,

Andersson,
Lundkvist,

Länge,

Kling,

Gustafsson,

Johansson,

Geijer,

Holmqvist,

Myrdal,

Aspling,

Odhnoff, Wickman

Moberg.

Chefen för industridepartementet, statsrådet Wickman, anmäler de frågor
som gäller utgifterna för budgetåret 1969/70 inom industridepartementets
verksamhetsområde och anför.
Genom beslut den 13 december 1968 om ändring i stadgan den 17 maj 1963
(nr 214) angående statsdepartementen har Kungl. Maj :t förordnat om vilka
ärenden som skall handläggas inom industridepartementet. Departementet
har i huvudsak övertagit den verksamhet som tidigare bedrivits inom fi
nansdepartementets s. k. ekonomienheter. Riksdagen har medgivit (prop.
1968: 165, SU 198, rskr 407) att kostnaderna för det nyinrättade departe
mentet under tiden den 1 januari—den 30 juni 1969 skall bestridas från ve
derbörande anslag under andra och sjunde huvudtitlarna.

DRIFTBUDGETEN
Trettonde huvudtiteln
A. Industridepartementet m. m.
A 1. Industridepartementet
Nytt anslag (förslag) .............................

4 870 000
Förslag
1969/70

Personal
Handläggande
Övrig..............

45
20

65
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Förslag
1969/70

Anslag
Avlöning till departementschefen ........................................................
Avlöningar till tjänstemän ......................................................................
Ersättningar till expertis och tillfällig arbetskraft...........................
Lönekostnadspålägg ...................................................................................
Sjukvård m. m................................................................................................
Reseersättningar (även utrikes tjänsteresor) ..................................
Expenser ..........................................................................................
Därav engångsutgifter ....................................................................

Publikationstryck

103 000
2 652 000

1 000 000
865
15
50
125

000
000
000
000

25 000

........................................................................................

60 000
4 870 000

I samband med alt industridepartementet tillskapades den 1 januari 1969
(prop. 1968: 165, SU 198, rskr 407) inrättades i departementet en tjänst som
statssekreterare i Cr 4, en tjänst som expeditionschef/rättschef i Cr 3 och
en tjänst som planeringschef i Cr 3. Från finansdepartementet överfördes
tjänster för tre departementsråd i Cr 2, två kansliråd i Cr 1, 15 departe
mentssekreterare eller kanslisekreterare, tre kanslister, elva biträden, en
expeditionsförman och två expeditionsvakter. Med stöd av riksdagens be
myndigande (prop. 1965: 65 s. 19, SU 105, rskr 295) har Kungl. Maj:t inrät
tat en personlig tjänst som departementsråd och två tjänster som kansliråd,
av vilka en kommer alt hållas vakant så länge den personliga tjänsten som
departementsråd finns inrättad. Vidare har Kungl. Maj:t fört en tjänst som
departementsråd på övergångsstat. Utöver för de här redovisade tjänsterna
beräknar jag medel för fem departementssekreterare eller kanslisekreterare,
en registrator, fyra biträden och en materialförvaltare. Sammanlagt har så
lunda medel beräknats för 33 handläggande och 20 övrig personal.
Jag föreslår inte några ytterligare ändringar i fråga om personalorganisa
tionen inom industridepartementet. Jag räknar dock med att behovet av
expertis kommer att öka i industridepartementet utöver vad som beräknats
för den verksamhet som övertagits från finansdepartementet.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till
4 870 000 kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Industridepartementet för budgetåret 1969/70 an
visa ett förslagsanslag av 4 870 000 kr.
A 2. Kommittéer m. m.
Nytt anslag (förslag)

.........................

3 000 000

Kommittéverksamheten kommer att bli förhållandevis omfattande inom
departementets verksamhetsområde. Jag beräknar medelsbehovet till 3
milj. kr.
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Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Kommittéer m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa
ett reservationsanslag av 3 000 000 kr.

A 3. Extra utgifter
Nytt anslag (förslag)

.............................

150 000

Medelsbehovet för extra utgifter bedömer jag till 150 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Extra utgifter för budgetåret 1969/70 anvisa ett
reservationsanslag av 150 000 kr.
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B. Industri m. m.
B 1. Statens institut för hantverk och industri: Förvaltningskostnader
1967/68 Utgift ......................................
1968/69 Anslag ......................................
1969/70 Förslag......................................

n 514 721
U 571 000
2 894 000

1 Anslagen Statens institut för hantverk och industri: Avlöningar till viss personal och
Statens institut för hantverk och industri: Vissa omkostnader

Institutet verkar för höjande av yrkesskicklighet och lönsamhet inom
hantverk och industri genom att anordna kurser och föreläsningar i prak
tiska och teoretiska ämnen för yrkesmän inom dessa näringar samt genom
teknisk rådgivning och information. Vidare bedriver institutet försöksverk
samhet i syfte att främja hantverkets och industrins utveckling. Det håller
också ett centralt yrkesbibliotek.
Institutet leds av en styrelse och har som chef en överdirektör. Verksam
heten bedrivs på fyra avdelningar. Dessa är kemiska avdelningen, verkstadsavdelningen, avdelningen för värme-, ventilations- och sanitetsteknik samt
företagsekonomiska avdelningen. Inom institutet finns ett kansli. Filialkon
tor finns i Malmö, Göteborg, Härnösand och Luleå.
1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Institutet
Dep. chefen

Personal
På personalförteckning.........................
Övriga.......................................................

40
144

+10

i

184

+ 10

1

Anslag
Avlöningar till tjänstemän...................
Lönekostnadspålägg för befintlig orga
nisation .................................................
Arvoden och särskilda ersättningar...
Sjukvård m. m..........................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuva
rande lokaler......................................
b) Bränsle, lyse, vatten.......................
Medel för vissa utredningar m. m........

1 476 000

4 000
3 000

+

120 426

+

125 106

+
+

367 178
4 000
1 000

+
_1_
+

368 254
4 000
1 000

+

725 000

_I_

725 000

+

250 000

+

100 000

88 000
1 571 000

+ 1 467 604

1 Enligt institutets bestämmande inom ramen för tillgängliga medel.

+ 1 323 360
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Statens institut för hantverk och industri
1. Löneomräkning m. m. 1 217 604 kr., varav för lönekostnadspålägg och
lokalhyror 1 092 178 kr. I avlöningsposten har inräknats en personlig tjänst
som avdelningsdirektör i Be 5.
2. I linje med de förslag som SHI-utredningen beräknas lägga fram är det
motiverat att medel anvisas för utredningar om bransch- och strukturpro
blem rörande det mindre näringslivet (+ 150 000 kr.).
3. Omläggning och intrimning av nytt redovisningssystem vid institutet i
enlighet med förslag som riksrevisionsverket avgett år 1967 ( + 100 000 kr.).

Departementschefen
Efter bemyndiganden av Kungl. Maj:t den 30 juni och den 20 oktober
1967 tillkallade jag sakkunniga med uppdrag att verkställa utredning om
statens institut för hantverk och industri. Utredningen hade enligt sina di
rektiv att överväga inriktningen och omfattningen av institutets verksamhet,
lämplig organisationsform samt frågan om framtida statliga bidrag. Den 11
december 1968 har utredningen avgett betänkande härom (Stencil Fi 1968:
9),

vilket nu är under remissbehandling.
I avvaktan på den fortsatta behandlingen av utredningens förslag be
räknar jag 100 000 kr. till vissa utredningar och förberedelser inför en
förutsedd omläggning av institutets verksamhet.
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Statens institut för hantverk och industri: För
valtningskostnader för budgetåret 1969/70 anvisa ett för
slagsanslag av 2 894 000 kr.

B 2. Statens institut för hantverk och industri: Bidrag till kursverksamheten
m. m.
1967/68 Utgift...........
1968/69 Anslag ----1969/70 Förslag -----

576 200
565 000
1 518 000

Reservation................

3

888

Från anslaget bestrids statens bidrag till kostnaderna för institutets kursoch informationsverksamhet. I den av institutet fastställda inkomst- och
utgiftsstaten beräknas kostnaderna under innevarande budgetår till 8,4 milj.
kr. Förutom riksstatsanslaget har på inkomstsidan tagits upp 5,3 milj. kr.
i kursavgifter, 2,4 milj. kr. i inkomster av informationsverksamhet och publikationstryck samt 135 000 kr. i bidrag från näringsorganisationer m. m.
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Statens institut för hantverk och industri
1- Inom anslaget bestrids utgifter för löner till de anställningshavare vid
institutet som inte är placerade inom den statliga löneplanen. Dessa anställnmgshavare har sedan den 1 juli 1965 statlig pensionsrätt. LönekostnadsPalagg har därför tagits upp för dessa och utförts till ett beräknat belopp av
953 000 kr.
11
2. Anslaget har tidigare med vissa mellanrum höjts med hänsyn till verk
samhetsökningen och kostnadsutvecklingen, men har under de senaste fem
aren vant oförändrat. Svårigheter föreligger för institutet att med nuvaran
de verksamhetsomfattning kunna täcka de automatiska kostnadsökningarna
trots alt kursavgifter samt rådgivnings- och provningstaxor kraftigt höjts.
I av\ aktan på slutförandet av pågående utredning över institutet görs
inte samma anslagsyrkande som föregående år rörande nya arbetsuppgifter
m. m. Anslaget bör dock höjas med 150 000 kr. som bidrag till täckande av
automatiska kostnadsökningar.
Departementschefen
Det av institutet upptagna beloppet, 953 000 kr., som utgör lönekostnadspålagg för anställda utanför löneplan vid institutet, bör godtas. I avvaktan
på slutligt ställningstagande till utredningsförslaget rörande institutets
framtida arbetsuppgifter och organisation förordar jag att anslaget i övrigt
tas upp med belopp som motsvarar nuvarande anslag.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Statens institut för hantverk och industri: Bidrag
till kursverksamheten m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa
ett reservationsanslag av 1 518 000 kr.

B 3. Statens institut för hantverk och industri: Utrustning och inredning
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag...........

453 134
400 000
400 000

Reservation..............

16 913

Statens institut för hantverk och industri
Till följd av den tekniska utvecklingen och institutets verksamhetsinrikt
ning under senare år har nya väsentliga utrustningsbehov uppkommit.
Hänsyn måste också tas till det av institutets centrala och vägledande ställ
ning motiverade avsevärda förnyelsekravet för föråldrad utrustning. Vä
sentliga inrednings- och utrustningsbehov har också uppkommit genom in
stitutets expansion till nya lokaler utanför institutet. Utrustningsanslaget
torde därför böra höjas väsentligt. Med hänsyn till pågående utredning in
skränks yrkandet till höjning av anslaget med ett belopp av 250 000 kr.,
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alltså till 650 000 kr., vilket ungefär motsvarar den normala avskrivningen
av förefintlig utrustning.
Departem en tschefen
I avvaktan på den fortsatta behandlingen av SHI-utredningens förslag bör
anslaget för nästa budgetår tas upp med oförändrat belopp.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Statens institut för hantverk och industri: Utrust
ning och inredning för budgetåret 1969/70 anvisa ett reser
vationsanslag av 400 000 kr.

B 4. Befrämjande av hemslöjden
1967/68 Utgift..............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag
___

266 000
500 000
600 000

Reservation

....................

—

Från anslaget, som disponeras av kommerskollegium, lämnas bidrag till
olika hemslöjdsändamål.
Hemslöjdsutredningen förordade i sitt betänkande (Stencil Fi 1967:9)
bl. a. att en hemslöjdsförening i varje län skall få bidrag från det allmänna
för att täcka kostnaderna för en hemslöjdskonsulent med i princip lika
tillskott från staten och respektive landsting. Utredningen föreslog ett årligt
statligt bidrag av 862 000 kr.
Kommerskollegium
Erforderliga förhandlingar med landstingen om deras bidrag och med
hemslöjdsföreningarna om organisatoriska frågor har endast kunnat påbör
jas. Innan förhandlingarna fullföljts kan någon realistisk beräkning av an
slagsbehoven för kommande år inte göras. Även om ovisshet råder om hur
snabbt den nya organisationen helt kan genomföras, föreslås att anslaget
nästa budgetår höjs till 862 000 kr.
D epartem en t s chefen
För en fortsatt utbyggnad av hemslöjdsföreningarnas konsulentorganisa
tion förordar jag en höjning av det statliga bidraget med 100 000 kr. till
600 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Befrämjande av hemslöjden för budgetåret 1969/
70 anvisa ett reservationsanslag av 600 000 kr.
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C. Bergsbruk
C

1.

Sveriges geologiska undersökning: Förvaltningskostnader
1967/68 Utgift ......................................
1968/69 Anslag .......................................
1969/70 Förslag......................................

14
14
6

626 423
671 000
700 000

Anslagen Sveriges geologiska undersökning: Avlöningar och Sveriges geologiska undersök
ning: Omkostnader

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är central förvaltningsmyndig
het för ärenden om landets geologiska beskaffenhet. I geologiska undersök
ningens uppgifter ingår bl. a. att verkställa bergarts- och jordartskartering,
att uppsöka och undersöka förekomster av malmer och andra tekniskt an
vändbara mineral, bergarter och jordarter. Den skall också bedriva forskning av såväl vetenskaplig som praktisk natur, med särskild uppmärksam
het på frågor av betydelse för näringslivets utveckling och tillgodoseendet
av samhälleliga behov. Geologiska undersökningen har vidare att inom sitt
verksamhetsområde tillhandagå myndigheter med geologiska utredningar
och äger verkställa sådana utredningar även åt kommuner och enskilda.
Resultaten av verksamheten skall göras tillgängliga för allmänheten genom
kartor och uppsatser m. m.
Geologiska undersökningen har byggts ut successivt sedan år 1960 och är
numera försöksvis organiserad på sex enheter, nämligen allmänna byrån,
kartbyrån, malmbyrån, geofysiska avdelningen, kemiska avdelningen och
administrativa avdelningen. I avvaktan på resultatet av 1964 års geologiut
redning gäller provisorisk instruktion av den 3 december 1965 (nr 649).
1968/69

Personal
Handläggande personal.............. ..........
Övrig personal.............................. .........

Beräknad ändring 1969/70
SGU
Dep.chefen

37
68

+ 5
+ 3

+ 1

105
Anslag
Avlöningar till tjänstemän................... 3 840 000
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig orga
nisation ...............................................
—

+ 8

+ 1

+

471 000

+ 916 000

+

193 000

+ 916 000
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Beräknad ändring 1969/70
Dep.chefen

SGU
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ................................................
Arvoden och särskilda ersättningar...
Sjukvård m. m..........................................
Reseersättningar (även utrikes tjänste
resor) ......................................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvaran
de lokaler............................................
b) Beräknad ändring av lokalhyror till
budgetåret 1969/70 ..........................
c) Bränsle, elektrisk energi, vatten ..
d) Inköp och underhåll av materiel
m. m......................................................
e) Bibliotek m. m...................................
f) Databehandling................................
g) Övriga expenser................................

+

76 000

+

12 000

2 000
12 000

+

3 000

+

3 000

60 000

+

9 000

+

8 000

—

+

725 000

+

725 000

—

—

1__

95 000
120 000
43 000
199 000
300 000

Därav engångsutgilter................................

4 671 000

—

+
+
+
+

90 000
17 000
91 000
187 000

4"

171 000

+ 2 585 000

+
+

5 000
3 000
—

+ 164 000
150 000
+
+ 2 029 000

1 Hyreskostnaden för nya lokaler kan Inte uppskattas nu.

Geologiska undersökningen
Löne- och prisomräkning m. m. 1 810 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 1 641 000 kr. Vidare föreslås följande höjningar.
1. För ökade insatser behövs följande personalförstärkningar nämli
gen en förste statsgeolog och chef för pollenlaboratoriet och en tekniker
(-f- 106 000 kr.), en förste statsgeolog som chef för jordartslaboratoriet
( + 74 000 kr.), en tekniker för att ha hand om den växande samlingen
magasinerade bergartsprover ( + 39 000 kr.), en statsgeofysiker och en geo
fysiker för seismiska arbeten (+ 122 000 kr.), en mineralog för analytisk
verksamhet inom kemiska avdelningen (+ 67 000 kr.) samt en expeditionsvakt (+ 27 000 kr.).
2. Vissa enheter beräknas sommaren 1969 flytta till nya lokaler. I sam
band därmed uppkommer preliminärt beräknade kostnader för flyttningar,
viss anskaffning av inventarier m. m. (-j- 150 000 kr.).
3. Medel avsedda för materielanskaffning vid geofysiska och kemiska
avdelningarna bör räknas upp för att motsvara det faktiska behovet
(+85 000 kr.).
4. Medlen för anskaffning och vård av den litteratur som erfordras för
verksamheten är otillräckliga (+ 14 000 kr.).
2

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. AV 1. Bil. 15
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5. Under året beräknas anslutning ske till en dataterminal vid Stock
holms matemalikmaskinnämnd. Driftkostnaden uppskattas till 35 000 kr.
medan ökningen i erforderlig maskintid torde motsvara en kostnad av
56 000 kr. (+ 91 000 kr.).
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 6,7
milj. kr. Jag beräknar därvid medel till en arvodesanställd tjänsteman för
frågor rörande uranprospekteringen, som förutsätts öka i omfattning. Jag
hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Sveriges geologiska undersökning: Förvaltnings
kostnader för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag
av 6 700 000 kr.

C 2. Sveriges geologiska undersökning: Kartarbeten m. m.
1967/68 Utgift...........
1968/69 Anslag ___
1969/70 Förslag ___

1 569 583
2 300 000
2 650 000

Reservation............

830 095

Anslaget till kartarbeten avses täcka alla kostnader för framställning av
kartor samt därtill knutna forsknings-, utvecklings- och andra specialarbe
ten med undantag för den fasta personalens löner, andelen i geologiska un
dersökningens centrala administration samt utgifter för apparatutrustning,
vilka kostnader bestrids från förvaltningskostnads- och utrustningsanslagen.
1968/69

Beräknad ändring 1969/70
SGU
Dep.chefen

19
13

+ 3
+ 5

32

OO

Personal
Handläggande personal............. .
Övrig personal ................................

+

1 Enligt geologiska undersökningens bestämmande inom ramen för tillgängliga medel.

Under verksamhetsåret 1967/68 har i serien kombinerade berg- och jordartskartblad en karta färdigställts för tryckning medan reproduktion av tre
kartor pågår. Två blad har nått reproduktionsstadiet och fältarbeten pågår
på nio blad. Reproduktionen av en länskarta pågår. En specialkarta i skala
1: 100 000 med beskrivning över Losområdet har givits ut. Fyra malmgeo
logiska kartor över Tärendöområdet har lämnats för reproduktion.
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1.
2.
3.
4.

Kartarbeten........................................
Forskning och utveckling...............
Specialarbeten....................................
Tryckning av malmgeologiska kartor m. m................................................
5. Geofysiska arbeten............................
6. Övrigt...................................................
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1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Dep.chefen
SGU

1 585 000
145 0001
135 000J

+

568 000

-f

315 000

335 000

—

—

+

100 000

200 000
614 000
—

— 200 000
+ 250 000
— 50 000

2 300 000

+ 1 297 000

+ 350 000

+ 320 000
+ 15 000
+ 15 000

Geologiska undersökningen
Löne- och prisomräkning m. m. 358 000 kr., varav för lönekostnadspålägg
269 000 kr. Härutöver föreslås följande ändringar.
1. Karteringen i Bergslagen, Väst- och Sydsverige bör byggas ut, varvid
berggrundskarta över Värmlands län bör påbörjas med full insats. Härför
fordras 365 000 kr. De geofysiska arbeten, som hittills bekostats med medel
under denna anslagspost, föreslås bli redovisade separat. Från denna post
bör 100 000 kr. därför föras över till en ny anslagspost Geofysiska arbeten
(+ 265 000 kr.).
2., 3. Anslagsposterna Forskning och utveckling samt Specialarbeten före
slås ersatta med en anslagspost benämnd Utveckling och specialarbeten,
varvid samtidigt 80 000 kr. fors över till ett för undersökningen gemensamt
forskningsanslag. Till sistnämnda anslag föreslås även överfört 50 000 kr.
från prospekteringsanslaget. Under det av undersökningen föreslagna forsk
ningsanslaget yrkas härutöver en ökning på 350 000 kr. (+ 260 000 kr.).
4. Med hänsyn till storleken av befintlig reservation bedöms anslagsposten
Tryckning av malmgeologiska kartor m. m. kunna sänkas (—200 000 kr.).
5. En planmässig flygmagnetisk uppmätning och kartläggning i skala
1: 50 000 inom malmregioner och andra intressanta områden erfordrar öka
de resurser. Utöver från anslagsposten Kartarbeten överförda 100 000 kr.
erfordras 514 000 kr. (-f- 614 000 kr.).
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 2 650 000
kr. Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Sveriges geologiska undersökning: Kartarbeten
m. m. för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag
av 2 650 000 kr.
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C 3. Sveriges geologiska undersökning: Utrustning
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag...........

582 628
600 000
600 000

Reservation ............

380 764

Geologiska undersökningen
Anslaget bör för budgetåret 1969/70 höjas till 1 213 000 kr. Av beloppet
avser 271 000 kr. allmänna byrån, 61 000 kr. kartbyrån, 261 000 kr. malm
byrån, 175 000 kr. geofysiska avdelningen, 425 000 kr. kemiska avdelningen
och 20 000 kr. administrativa avdelningen.
Departementschefen
Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. Jag
hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Sveriges geologiska undersökning: Utrustning för
budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 600 000
kr.

C 4. Sveriges geologiska undersökning: Prospektering
1967/68 Utgift ----1968/69 Anslag___
1969/70 Förslag ..

10 764 019
11 700 000
14 800 000

Reservation............

808 949

Anslaget avses täcka alla kostnader för geologiska undersökningens
malmprospektering i norra Sverige samt därtill knutna forsknings-, utveck
lings- och analysarbeten m. m. jämte kostnaderna för ett brunns- och borr
arkiv samt vissa oljegeologiska arbeten. Den fasta personalens löner, ande
len i geologiska undersökningens centrala administration samt utgifter för
utrustning bestrids dock från förvaltningskostnads- och utrustningsanslagen.
Redogörelse för verksamhetsåret 1967/68 har lämnats i skrivelse den 21
oktober 1968 till Kungl. Maj :t.
1968/69

Beräknad ändring 1969/70
SGU
Dep.chefen

Personal
Handläggande personal.........................
Övrig personal.........................................

33
85

+21
+26

118

+ 47

1 Enligt geologiska undersökningens bestämmande inom ramen för tillgängliga medel.
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Beräknad ändring 1969/70
Dep.chefen

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

Geologiska arbeten.......................... 1 826 000
Geofysiska arbeten.......................... 2 120 000
345 000
Geokemisk prospektering..............
Diamantborrning............................. 3 189 000
125 000
Tillfälliga transportleder...............
873 000
Ersättningsanskaffning..................
641 000
Flygmätningar.................................
580 000
Analyser.............................................
300 000
Forskning och utveckling.............
Försöksorganisation för brunns461 000
och borrarkiv....................................
615 000
Uranprospektering..........................
420 000
Oljegeologiska arbeten...................
—
Folkprospektering...........................
—
Grus- och sandundersökningar ...
—
Grundvattenobservationsnät........
205 000
övrigt.................................................
11 700 000

+
+
+
+
+
+
+
+
+

921 000
667 000
311 000
505 000
2 000
67 000
136 000
166 000
307 000

+ 439 000
+ 1 009 000
+ 811 000
+ 177 000
+ 198 000
+ 367 000
—

+ 6 083 000

+
+
+
+
+
+
+
+

+

371 000
488 000
77 000
505 000
2 000
67 000
136 000
62 000
7 000

+ 156 000
1
“t" 1 009 000
20 000
—
—
—

+
—

367 000
127 000

+ 3 100 000

Geologiska undersökningen
Löne- och prisomräkning m. m. 2 029 000 kr., varav för lönekostnadspålägg 1 464 000 kr. Härutöver föreslås följande höjningar.
1. Prospekteringen efter legeringsmetaller bör intensifieras. Undersök
ning av vissa kvartärgeologiska problem i övre Norrlands inland bör sättas
i gång (+ 550 000 kr.).
2. ökade resurser erfordras för fördjupad tolkning av dataflödet från
de geofysiska mätningarna (+ 179 000 kr.).
3. En utökning av den geokemiska prospekteringen beräknas erforderlig
(+ 234 000 kr.).
8. Den föreslagna ökningen av den geokemiska prospekteringen kräver
ökade resurser för analysverksamheten (+ 104 000 kr.).
9. För forskning och utveckling önskas ökade resurser (+ 300 000 kr.).
10. Försöksverksamheten för brunns- och borrarkivet, som föreslås för
längd till den 30 juni 1972, bör utvidgas till Östergötlands, Blekinge och
Västmanlands län (+ 333 000 kr.).
11. Verksamheten för uranprospekteringen bör utvidgas väsentligt
(+ 881 000 kr.).
12. ökade resurser bör anvisas för de oljegeologiska arbetena (+ 731 000
kr.).
13. Folkprospekteringen, som hittills bedrivits med medel från Norrlands
fonden, bör fortsätta och bekostas av statsmedel (+ 177 000 kr.).
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14. Systematiska undersökningar av förekomster av sand och grus i sjöar
och på kontinentalsockeln bör utföras (+ 198 000 kr.).
15. Upprättande och drift av ett observationsnät för grundvattenstånd
och grundvattenkemi föreslås fortsätta och utvidgas (+ 367 000 kr.).
D epartem en t schef en
Mot bakgrunden av den väntade kraftigt stegrade efterfrågan på uran
anser jag att uranprospekteringen hör intensifieras. Med hänsyn till både
vattenförsörjning och byggnadsverksamhet har under senare år behovet av
ökad kännedom om våra grundvattenförhållanden gjort sig alltmer gällan
de, särskilt inom växande tätortsområden. Medel har därför beräknats för
upprättande och drift av ett grundvattenobservationsnät samt för utbygg
nad av försöksorganisationen för brunns- och borrarkivet.
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 14,8
milj. kr. Geologiska undersökningen bör ha möjlighet att göra sådana om
dispositioner som kan påkallas av det löpande arbetet. Härvid bör under
sökningen i den mån den bedömer detta lämpligt kunna använda en del av
tillgängliga medel för s. k. folkprospektering.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Sveriges geologiska undersökning: Prospektering
för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av
14 800 000 kr.
C 5. Sveriges geologiska undersökning: Uppdragsverksamhet
1967/68 Utgift . . .
1968/69 Anslag . ..
1969/70 Förslag . . .

..
1968/69

Personal
Handläggande personal......................
Övrig personal.......................................
Anslag
Avlöningar till extra personal...........
Sjukvård m. m........................................
Reseersättningar....................................
Expenser.................................................
Utrustning..............................................
Övriga utgifter......................................

524 102
1 000 000
800 000
Beräknad ändring 1969/70
SOU
Dep.chefen

6

—
—

15

—

1

550 000
2 000
200 000
30 000
18 000
200 000

— 50 000
—
— 50 000
— 12 000
— 8 000
— 80 000

— 50 000
—
50 000
— 12 000
— 8 000
— 80 000

1 000 000

— 200 000

— 200 000

9

1 Enligt geologiska undersökningens bestämmande inom ramen för tillgängliga medel.
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Geologiska undersökningen
Av anslaget disponerar geologiska undersökningen sammanlagt högst
ett belopp som motsvarar de ersättningar som tas ut av uppdragsgivare
för undersökningar med avdrag för pensions- och lokalkostnader m. m. Av
draget utgör 35 % av de tillägg på debiterade löner som ingår i ersättning
arna. Geologiska undersökningen kommer senare under innevarande bud
getår att ge in förslag till ny taxa grundad på en utredning som gjorts inom riksrevisionsverket.
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Sveriges geologiska undersökning: Uppdragsverk
samhet för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
800 000 kr.
C

6.

Bergsstaten
1967/68 Utgift ...........................................
1968/69 Anslag .........................................
1969/70 Förslag .........................................

J585 158
*592 000
773 000

1 Anslagen Bergsstaten: Avlöningar och Bergsstaten: Omkostnader.

Bergsstaten är den lokala statliga organisationen för ärenden rörande
bergshantering och därmed sammanhängande frågor. I arbetsuppgifterna
ingår bl.a. att handlägga ärenden rörande gruvrättigheters förvärv och för
svar, att anvisa områden i dagen för gruvarbete, att utöva teknisk inspek
tion av gruvfyndigheter och att jämlikt arbetarskyddslagen inspektera gru
vor, bergrumsarbeten och stenbrott.
Bergsstaten är organiserad på fyra bergmästarämbeten, norra, östra,
västra och södra. Kommerskollegium är bergsöverstyrclse, men bergmästar
na fungerar i sin verksamhet som självständig myndighet.
1968/69

Personal
Handläggande personal
Övrig personal.............
A nslag
Avlöningar till tjänstemän...................
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig orga
nisation ................................................

Beräknad ändring 1969/70
Kollegiet
Dep.chefen

7

—

—

5

—

—

12

—

—

527 000

+ 23 400

+ 23 400

—

+ 126 600

+ 126 600
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1968/69

b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ................................................
Sjukvård m. m..........................................
Reseersättningar......................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvaran
de lokaler............................................
b) Beräknad ändring av lokalhyror till
budgetåret 1969/70 ..........................
c) Bränsle, lyse, vatten........................
d) Övriga expenser................................

Beräknad ändring 1969/70
Kollegiet
Dep.chefen

1 000

40 000

—

1 700
22 300
592 000

+

3 000

+

3 000

+ 25 000

+ 25 000

+

+

3 000

+ 181

000

3 000

+ 181

000

Kommerskollegium
Löne- och prisomräkning m. m. 181 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 152 000 kr.
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj :t
föreslår riksdagen
att till Bergsstaten för budgetåret 1969/70 anvisa ett för
slagsanslag av 773 000 kr.
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D. Energiförsörjning
D 1. Statens elektriska inspektion
1967/68 Utgift ...................................... U 601 879
1968/69 Anslag ...................................... U 656 000
1969/70 Förslag....................................... 2 216 000
1 Anslagen Statens elektriska inspektion: Avlöningar och Statens elektriska inspektion:
Omkostnader

Elektriska inspektionen är den lokala statliga organisationen med upp
gift att utöva tillsyn över elektriska starkströmsanläggningar och hand
lägga därmed sammanhängande frågor. Inspektionen är organiserad på
fem distrikt med kontor i Hässleholm, Kristinehamn, Stockholm, Hudiksvall
och Skellefteå. Kommerskollegium är chefsmyndighet.
1968/69

Personal
Handläggande personal.........................
Övrig personal.........................................
Anslag
Avlöningar till tjänstemän...................
Avlöningar till tillfällig personal.........
Lönekostnadspålägg
a) Beräknat belopp för befintlig organisation...............................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 .............................................
Sjukvård m. m..........................................
Reseersättningar......................................
Expenser
a) Beräknade lokalhyror för nuvarande lokaler............................................
b) Beräknad ändring till budgetåret
1969/70 ................................................
c) Bränsle, lyse, vatten........................
d) Övriga expenser................................
Därav engångsutgifter...........................
Publikationstryck....................................
Uppbördsmedel
Försäljning av ritningar .....................

Beräknad ändring 1969/70
Dep.chefen
Kollegiet
20

18

+

1

38

+

1

—

1 377 000
82 000

+ 76 000
+ 5 000

+

—

+ 349 000

+ 337 000

4 000
75 000

+ 5 000
+
1 000
+ 25 000

+
+

+ 205 000

+ 205 000

—
—
+ 30 000

—
—

—
4 000
114 000
17 000

+

7 000

—
5 000

—

+
-

1 000
6 000

6 000

17 000

1 000

—

—

1 657 000

+ 696 000

+ 560 000

1 000

—

—

1 656 000

+ 696 000

+ 560 000

26

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 15: Industridepartementet

Kommerskollegium
1. Löne- och prisomräkning m. m. 624 000 kr., varav för lönekostnadspålägg och lokalhyror 554 000 kr.
2. Nedre norra distriktet behöver i likhet med övriga distrikt ett kvalifi
cerat biträde (+ 27 000 kr.).
3. Reseanslaget bör räknas upp från 75 000 kr. till 100 000 kr. (+ 25 000
kr.).
4. Delposten Övriga expenser föreslås räknas upp med 30 000 kr., varav
6 000 kr. avser automatiska kostnadsökningar, 17 000 kr. utgiftsstegringar
för ökad verksamhet och 7 000 kr. engångsutgifter för anskaffning av för
varingsmöbler m. m.
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att till Statens elektriska inspektion för budgetåret 1969/
70 anvisa ett förslagsanslag av 2 216 000 kr.
D 2. Kostnader för vissa nämnder
1967/68 Utgift................................................
1968/69 Anslag ...........................................
1969/70 Förslag ...........................................

30 277
43 000
43 000

Under anslaget redovisas arvoden och expenser för statens prisregleringsnämnd för elektrisk ström och krigsskyddsnämnden för kraftanläggningar.
Prisregleringsnämnden tar upp prisfrågor rörande strömleveranser som
kommerskollegium överlämnar till nämnden. Krigsskyddsnämnden behand
lar bl. a. frågor rörande kraftanläggningars skydd mot brand- och bomb
skador samt skydd åt personal som är sysselsatt vid kraftanläggningar.
Statens prisregleringsnämnd för elektrisk ström och krigsskyddsnämnden för kraftanläggningar beräknar kostnaderna för verksamheten till oför
ändrat 25 000 kr. resp. 18 000 kr.
Departementschefen
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Kostnader för vissa nämnder för budgetåret 1969/
70 anvisa ett förslagsanslag av 43 000 kr.
D 3. Befrämjande av landsbygdens elektrifiering
1967/68 Utgift ....
1968/69 Anslag___
1969/70 Förslag ..

9 580 540
11 000 000
11 000 000

Reservation ....

4 081 584
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Enligt kungörelsen den 28 maj 1959 (nr 369) om statligt stöd åt lands
bygdens elförsörjning äger kommerskollegium bevilja stöd till nyanlägg
ning och upprustning av elektriska distributionsnät på landsbygden i form
av bidrag och lånegarantier.
Av innevarande års anslag har 10,5 milj. kr. ställts till länsstyrelsernas
förfogande för att jämte outnyttjad behållning disponeras till utbetalning
av beviljade bidrag. Återstoden av anslaget, 500 000 kr., har ställts till kom
merskollegiets förfogande att intill ett belopp av 300 000 kr. disponeras för
kostnader för expertis i elkraftfrågor och intill 200 000 kr. för kostnader för
löner, sjukvård m. m. samt resekostnadsersättningar och expenser i samband
med kollegiets verksamhet på området. För budgetåret 1968/69 har kommerskollegium bemyndigats bevilja upprustningsbidrag och bidrag för ny
anläggning med sammanlagt 5 milj. kr. Vidare får kommerskollegium
bevilja statlig garanti för lån till dessa ändamål med sammanlagt 10 milj.
kr.
Kommerskollegium
Anslaget bör tas upp med oförändrat 11 milj. kr., av vilka 10,5 milj. kr.
behövs för att fullfölja åtaganden med stöd av tidigare givna bemyndiganden. Återstoden av anslaget bör användas till kollegiets verksamhet. Skall
bidragsverksamheten kunna fortgå i beräknad omfattning krävs dessutom
att kollegiet får bemyndigande att meddela beslut om bidrag för upprust
ning och nyanläggning av elektriska distributionsnät på landsbygden med
8 resp. 2,5 milj. kr. Vidare bör alltjämt ett belopp om 10 milj. kr. tas upp
för lånegarantier.
Departemen tschefen
Sedan riksdagen år 1958 (prop. 1958: 116, JoU 17, rskr 278) beslöt att
landsbygdens elnät skulle rustas upp med hjälp av statliga bidrag har
t. o. m. innevarande budgetår anslag anvisats med sammanlagt 74 milj. kr.
för främjande av landsbygdens elektrifiering. Medelsreservationen under an
slaget beräknas till ca 100 000 kr. den 30 juni 1969. För utbetalning av
redan beviljade bidrag och för administrationskostnader behövs ett anslag
på 11 milj. kr.
Sedan eldistributionsutredningens betänkande »Eldistributionens rationa
lisering» (SOU 1968:39) nu framlagts, avser jag att efter vederbörlig be
redning för Kungl. Maj :t anmäla förslag att föreläggas riksdagen rörande
organisationen m. m. av statens insatser för eldistributionens ordnande. En
väsentlig fråga, som statsmakterna därvid har att ta ställning till, är i vilka
former och i vilken omfattning bidrag för att främja landsbygdens elektri
fiering skall utgå så att en från samhällets och konsumenternas synpunkt
tillfredsställande eldistributionsverksamhet kan skapas och bibehållas. Stö
det i dess nuvarande utformning synes böra avvecklas. Bemyndigande bör
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dock inhämtas att bevilja upprustningsbidrag och bidrag för nyanläggning
ar med sammanlagt 3 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen att
a) till Befrämjande av landsbygdens elektrifiering för
budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av
11 000 000 kr.,
b) medge att under budgetåret 1969/70 bidrag för upp
rustning och nyanläggning av elektriska distributionsnät
på landsbygden beviljas intill ett belopp av sammanlagt
3 000 000 kr.,
c) medge att under budgetåret 1969/70 statlig garanti för
lån till upprustnings- och nyanläggningsåtgärder som be
rör landsbygdens elnät beviljas intill ett belopp av
10 000 000 kr.

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 15: Industridepartementet

29

E. Teknisk utveckling in. ni.
E 1. Styrelsen för teknisk utveckling
1967/68 Utgift
1968/69 Anslag
1969/70 Förslag

33 630 000

i53 200 000
70 000 000

1 Anslagen Styrelsen för teknisk utveckling: Förvaltningskostnader, Stöd till tekniska torskningsprojekt och Stöd till kollektiv teknisk forskning, m. m.

Under år 1968 har en omfattande organisatorisk reform genomförts av
det statliga stödet till teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete
genom att styrelsen för teknisk utveckling inrättats (prop. 1968: 68, SU 131,
rskr 304). Styrelsen trädde i verksamhet den 1 juli 1968.
I styrelsens uppgifter ingår bl. a. att följa den tekniska utvecklingen, att
organisera och stödja samarbete inom teknisk forskning och industriellt ut
vecklingsarbete samt att ge råd åt uppfinnare och förmedla forskningsre
sultat till kommersiellt utnyttjande.
Styrelsen skall också förvalta den egendom som tillhör Stiftelsen Malmfonden för forsknings- och utvecklingsarbete samt svara för medelsförvalt
ning och personaladministration åt statens råd för vetenskaplig informa
tion och dokumentation.
Styrelsen är organiserad på fyra enheter och ett sekretariat nämligen ad
ministrativa enheten, utrednings- och informationsenheten, planerings- och
samordningscnheten, rådgivnings- och förmedlingsenheten samt sekretaria
tet för vetenskaplig information och dokumentation.
Utöver generaldirektörstjänsten upptar personalstaten 50 extra tjänster
varav 36 för handläggande och 14 för övrig personal. Härtill kommer viss
arvodesanställd personal samt konsulter m. m.
Styrelsen för teknisk utveckling
Tillkomsten av styrelsen har inneburit en integration av de verksamhe
ter som bedrivits av Institutet för nyttiggörande av forskningsresultat,
INFOR, Statens tekniska forskningsråd, Stiftelsen för exploatering av forsk
ningsresultat (EFOR), Stiftelsen Malmfonden för teknisk forskning och ut
veckling och Svenska uppfinnarkontoret.
Styrelsens arbetsuppgifter omfattar emellertid ett vidare fält än de sek
torer för vilka de nämnda organisationerna ansvarade. Att initiera och
samordna tekniskt utvecklingsarbete fram till produktionsstadiet liksom att
verka för ökat utnyttjande inom samhället av de möjligheter tekniken bju
der hör således till de uppgifter som måste ha en framskjuten plats i sty
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relsens arbete. Mycket väsentligt är härvid att växelverkan mellan män
niska, miljö och teknik beaktas.
Förmedlings- och rådgivningsuppgifterna omfattar inte enbart en integre
ring och utbyggnad av den verksamhet som tagits över från Uppfinnarkontoret och EFOR. Härtill kommer bl. a. nya betydelsefulla uppgifter inom
kontaktskapandet mellan universitet, högskolor och näringsliv.
På det internationella planet har styrelsen fått viktiga och omfattande
uppgifter, som framför allt fordrar ett ingående studium av de olika kon
taktfunktionerna och de krav de ställer.
Stöd till och utbyggnad av den kollektiva forskningen medför också vik
tiga uppgifter i vad avser ansvar för finansiering och uppföljning. Genom
kontakt och samordning kan våra resurser också utnyttjas allt bättre och
väsentliga luckor i resurserna fyllas ut.
För delar av styrelsens verksamhet finns visst planeringsunderlag att till
gå. Detta omfattar bl. a. den långtidsplan för åren 1966—1971 som utarbe
tades av statens tekniska forskningsråd. Styrelsen anser att långtidspla
nens riktlinjer även fortsättningsvis i huvudsak bör kunna ligga till grund
för de delar av styrelsens verksamhet som den omfattar. Den måste emel
lertid jämkas med hänsyn till utvecklingen efter planens tillkomst och ut
vidgas speciellt i vad avser samhällets och näringslivets långsiktiga behov
av insatser inom en del teknikområden.
Styrelsen kommer att efter hand komplettera befintligt underlag, dra
upp handlingslinjer för olika sektorer av verksamheten och utarbeta er
forderliga planer.
Omfattningen av ett rimligt samhälleligt stöd till teknisk forskning och
utveckling måste i första hand bedömas med utgångspunkt från behovet av
kunskaper för att på ett ändamålsenligt och rationellt sätt främja utveck
lingen inom områden som är av väsentlig betydelse för individ, samhälle
och näringsliv och därvid utnyttja vetenskapens och teknikens senaste rön.
Väsentliga faktorer är också de ekonomiska och personella resurser som
kan ställas till förfogande med hänsyn till behoven inom andra områden.
Vid en ekonomisk avvägning gentemot andra samhällsutgifter måste be
aktas att forsknings- och utvecklingsinsatserna alltjämt är mycket små i
lörhallande till utgifterna för andra aktiviteter. Å andra sidan är forskningsoch utvecklingsinsatserna ofta av avgörande betydelse för att dessa andra
aktiviteter skall kunna främjas rationellt.
1 begreppet rationellt inläggs härvid inte enbart ett beaktande av den ome
delbara avvägningen mellan teknik och ekonomi, dvs. bedömningen av vil
ken teknik som till lägsta kostnad ger en viss teknisk effekt eller leder
fram till ett visst mål. Hil räknas även att beakta sådana vetenskapliga och
tekniska faktorer som sammanhänger med värderingar i vidare och långsiktigare sammanhang.

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 15: Industridepartementet

31

Närliggande exempel på nödvändigheten av detta betraktelsesätt finns
på miljövårdsområdet. Valet av tekniska lösningar för industriella pioeesser, för kommunala avlopp eller för transporter måste ske med beaktande
av de olägenheter de kan ge för människans livsbetingelser eller för den
natur som vi är beroende av för försörjning och allmän tillfredsställelse.
EU klarläggande av olägenheternas karaktär och de krav som måste
ställas i fråga om begränsningar av dessa olägenheter faller i stor utsträck
ning utanför styrelsens verksamhetsområde. Detta är emellertid ofta så
nära kopplat till de tekniska lösningar som kan väljas — eller undvikas —
att den teknologiska aspekten måste beaktas redan då kraven formuleras.
Motsvarande synpunkter är tillämpliga på ett flertal av de teknikområden
som är aktuella i styrelsens planeringsverksamhet.
Enligt riksdagens beslut (prop. 1968:68 s. 54) bedrivs styrelsens verk
samhet efter programbudgetprinciper. I enlighet med de huvudaktiviteter
som där angavs jämte uppgiften att lämna stöd åt industriellt utvecklings
arbete har styrelsen föreslagit följande program för sin verksamhet.
1. Långsiktig planering
2. Information och dokumentation
3. Rådgivnings- och kontaktverksamhet
4. Forskningsstationer
5. Stöd till teknisk forskning
6. Stöd till kollektiv forskning
7. Stöd till industriellt utvecklingsarbete1
1. Långsiktig planering
Den långsiktiga planeringen inom styrelsen utgör en nödvändig bas för
styrelsens övriga verksamhetsgrenar och kan även vara av väsentlig bety
delse för åtgärder i övrigt inom statlig eller enskild verksamhet, som sam
manhänger med att tekniska möjligheter utnyttjas för att tillgodose in
dividens och samhällets behov. Planeringen måste byggas upp kring stu
dier av teknikens möjligheter och samhällets och näringslivets behov av
teknik. Målet för styrelsens verksamhet måste därvid vara att främja så
dan forskning och utveckling som innebär — eller kan bedömas innebära
potentiella möjligheter till betydelsefulla tekniska framsteg och kan till
godose väsentliga behov. Vidare måste styrelsen verka för bättre förutsätt
ningar att rationellt bedriva och utnyttja teknisk forskning och utveck
ling (FoU).
För den långsiktiga planeringen erfordras sålunda ett kontinuerligt ut
vecklat prognosunderlag avseende såväl möjligheter som behov. Behovsprognoser kan i många avseenden ges en relativt fast grund i avseende på bäran
de tendenser eller kvalitativa trender.
Den långsiktiga planeringen måste sammanhållas och ledas av personal
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inom styrelsen men kan i stor utsträckning bedrivas med hjälp av utom
stående institutioner och konsulter. Detta gäller i hög grad prognosverk
samhet och utveckling av planeringsmetoder. För prognosverksamheten kan
dock redan nu bedömas att behov föreligger att förstärka den egna perso
nalen. Dessutom fordras medel för att täcka kostnaderna för utlagda upp
drag. Dessa beräknas för budgetåret 1969/70 till 450 000 kr.
Ett väsentligt led i den långsiktiga planeringen utgör vidare en uppfölj
ning och utvärdering av styrelsens insatser och på grundval härav studier
av de olika verksamhetsformernas relevans och lönsamhet. Även om den
direkta uppföljningen av verksamheten inom de olika programmen bör
ske inom dessas ram, fordras en samlad bedömning av resultaten och i an
slutning härtill utveckling av metoder och fastställande av kriterier på för
hela verksamheten möjligast enhetliga sätt. Även denna del av den långsiktiga planeringen måste i stor utsträckning ske med hjälp av experter utom
styrelsen i form av utlagda uppdrag. Kostnaderna för denna verksamhet be
räknas till 150 000 kr.
2. Information och dokumentation
För planering och samordning inom området svarar statens råd för veten
skaplig information och dokumentation. Styrelsen har att svara för erfor
derlig sekretariatspersonal för rådet samt för ekonomiskt stöd till forskning,
utveckling och operativ verksamhet inom teknisk information och doku
mentation samt för styrelsens egen informations- och dokumentationstjänst.
Beträffande sekretariatets personal räknar styrelsen med oförändrad om
fattning budgetåret 1969/70.
För att den tekniska informations- och dokumentationsverksamheten
skall kunna stödjas på ett sätt som svarar mot dess betydelse för forskning
och utveckling erfordras betydande ekonomiska insatser, framför allt avse
ende stort- och baskostnader till operativa verksamheter. Styrelsen har fort
satt och utvidgat det stöd som tekniska forskningsrådet inlett på detta om
råde. Under budgetåret 1967/68 uppgick dessa insatser till ca 1,2 milj. kr.
och för budgetåret 1968/69 beräknas ca 1,4—1,5 milj. kr. komma att anslås
för samma ändamål ur anslaget Stöd till tekniska forskningsprojekt.
Mest kostnadskrävande är den operativa organisation som måste byggas
upp för att svensk forskning och utveckling skall kunna utnyttja de inter
nationella datamaskinbaserade informationssystem som är under utveckling
eller redan finns i praktisk drift. Exempel på sådana aktiviteter där styrel
sen redan lämnar ekonomiskt stöd är tekniska högskolans biblioteks för
söksverksamhet med selektiv informationsspridning baserad på bl. a. Science
Citation Index och Electrical and Electronic Abstracts samt Karolinska in
stitutets databaserade informationsverksamhet med utnyttjande av hl. a.
MEDLARS och Chemical Titles.
En kraftig utveckling kan väntas framför allt inom det kemiska området,
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elär övergången till magnetbandslagring av Chemical Abstracts Services’ in
formationsmaterial gör det nödvändigt att skapa resurser i Sverige för att
utnyttja detta material, vilket ställer krav på ökat ekonomiskt stöd från
styrelsen. Även Engineering Index blir successivt tillgänglig på magnetband
med motsvarande konsekvenser. Därutöver kommer andra former av doku
mentationsverksamhet att kräva styrelsens ekonomiska stöd under utveck
lings- och uppbyggnadsskedet.
I programmet ingår även visst stöd åt teknisk-vetenskaplig publicerings
verksamhet motsvarande vad tekniska forskningsrådet lämnat Acta Polytechnica Scandinavica.
För här nämnda och andra typer av dokumentations- och informations
verksamhet utanför ramen av styrelsens egen verksamhet beräknar styrel
sen ett anslagsbehov för budgetåret 1969/70 av 2,6 milj. kr.
Programmet omfattar även styrelsens egen informations- och dokumen
tationsverksamhet. Det får anses angeläget att via massmedia, fackpress
och egna publikationer sprida information dels om de påtagliga resultaten
av styrelsens arbete i form av stödda forskningsprojekt och uppnådda forsk
ningsresultat, dels om styrelsens allmänna insatser till stöd för teknisk
forskning och utveckling samt om den tekniska utvecklingen i stort och dess
inverkan på individ, samhälle och näringsliv. För denna del av programmet
beräknar styrelsen en kostnad av 100 000 kr.
3. Rådgivnings- och kontaktverksamhet
För budgetåret 1968/69 motsvaras detta anslag av dels 1,7 milj. kr. inom
förvaltningskostnadsanslaget, dels ca 1,3 milj. kr. för huvudsakligen inter
nationell kontaktverksamhet från anslaget Stöd till tekniska forsknings
projekt.
Den service som skall ges åt uppfinnare innefattar allmän upplysnings
verksamhet och rådgivning, förhandsgranskning av idéer och uppslag samt
bedömning av objektens nyhetsvärde och patenterbarhet. Vidare skall råd
och ekonomiskt stöd lämnas under utvecklingsskedet. Slutligen kan mark
nads- och lönsamhetsbedömningar samt hjälp med patentansökan och ex
ploateringsavtal tillkomma. För denna serviceverksamhet erfordras fram
för allt en personell förstärkning, då resurserna inte motsvarar de mest an
gelägna behoven.
Detsamma gäller förmedling av forsknings- och utvecklingsresultat samt
av forskningsuppdrag, vilket bl. a. innefattar uppsökande och förmedling
av forskningsresultat till exploatering. I samband härmed erfordras lik
som vid service till uppfinnare hjälp med nyhetsgranskning, patentering
och marknadsundersökningar samt med lönsamhetsbedömningar och mark
nadsföring. Förmedling av forskningsuppdrag är ett område där styrelsen
ännu inte hunnit närmare studera formerna för en effektiv insats. Det ut
gör ett led i styrelsens verksamhet att främja kontakterna mellan universi3

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bil. 15.
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tet, högskolor, forskningsinstitut och näringsliv. Inom denna verksamhet
beräknas också kostnader för seminarier och konferenser, informations
skrifter, arvode till kontaktmän och kostnader för resor m. m. i den mån
dessa inte direkt kan hänföras till forsknings- eller utvecklingsprojekt. Un
der 1968/69 kommer viss försöksverksamhet att pågå beträffande dessa oli
ka kontaktformer. Även om verksamheten vidgas något kommer den att till
väsentliga delar alltjämt få ses som försök att finna lämpliga metoder.
Förutom det tidigare omnämnda behovet av nya tjänster erfordras ut
ökade medel för omkostnader inom de nämnda områdena.
I fråga om internationellt samarbete synes en mera utförlig presentation
nödvändig, då denna verksamhet innefattar en hel rad svåröverskådliga
problemkomplex. Denna presentation görs här i ett sammanhang, även om
väsentliga delar av verksamheten och därmed förbundna kostnader natur
ligen ingår i andra program, i första hand 5. Stöd till teknisk forskning,
där någon åtskillnad inte görs på kostnader för rent nationella projekt eller
program och sådana som sker i internationellt samarbete.
I fråga om nordiskt samarbete bör statens tekniska forskningsråds linje
fortsättas med stöd åt Nordforsk och dess strävanden beträffande forsk
ningssamarbete, bl. a. genom samordnande forskningsprogram och even
tuellt kollektiv forskning med flerårsavtal. Nordisk samverkan bör, där så
kan ske, utgöra grund för deltagande i aktiviteter inom olika internatio
nella organ.
Möjligheter till och formerna för samverkan genom OECD är av stort in
tresse. Denna samverkan fordrar en omfattande kontaktverksamhet även
inom Sverige, främst mellan departement, Ingeniörsvetenskapsakademien
(IVA) och styrelsen. Den svenska insatsen bör inriktas inte blott på del
tagande i av OECD föreslagna aktiviteter utan även på olika former av
initiativtagande. För att nationella eller internationella FoU-insatser skall
kunna tillämpas på ett effektivt sätt är det ofta nödvändigt att de leder till
praktiska åtgärder, t. ex. lagstiftning eller reglering i avseende på immissioner som gäller en grupp länder. OECD bör här erbjuda vissa möjlig
heter. En möjlighet att medverka i organisationens arbete är att ställa kva
lificerad personal till förfogande från medlemsstaterna, vilket från svensk
sida, i nordiskt samarbete, synes böra ske i större utsträckning än nu är
fallet.
EFTA har hittills visat sig relativt passivt beträffande FoU. Sådana frågor
kan dock snabbt aktualiseras då den europeiska integrationen når andra
stadier. Med hänsyn härtill är det också önskvärt att följa utvecklingen inom
EEC.
Unesco har inom FN:s ram tilldelats viktiga uppgifter som bör följas med
intresse även om de för närvarande inte synes ha hög prioritet inom sty
relsens verksamhetsområde.
Diverse specialorganisationer (CERN, EMBO, ESRO m. fl.) har främst
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inriktats på grundforskningsuppgifter. I den mån tekniska FoU-uppgifter
bearbetas eller kommer att bearbetas bör dessa bevakas och, då så är moti
verat, bli föremål för aktivt svenskt deltagande.
Då internationella institut eller specialorgan inrättas är det i hög grad
önskvärt att både nationella och internationella handlingslinjer dras upp
så att dessa organ kan svara mot definierade, prioriterade behov och ut
vecklas i enlighet med dem.
Ett fortsatt stöd till IVA:s utlandssekretariat synes böra lämnas av sty
relsen, om intentionerna i prop. 1968: 68 skall fullföljas. Verksamheten bör
samtidigt anpassas efter föreliggande behov, och försöksverksamheten med
andra kontaktformer än fast stationerade kontaktmän fortsätta. I vissa fall
bör samverkan främjas genom deltagande i policy- och projektorgan av typ
Nordfor sk och OECD. Kontaktverksamheten bör också främjas genom
forskares resor till aktuella länder.
Starka skäl synes tala för att internationella institut i vissa fall byggs
upp kring framträdande specialiteter eller specialister i landet. 1 sådana fall
bör den huvudsakliga investeringskostnaden bestridas med svenska medel,
men finansiering sedan ske även från utländska källor, så att en inter
nationell »kollektivforskning» ernås. Bland specialiteter som bör kunna
komma i fråga vid diskussion av dylika projekt kan nämnas: fotogramrnetri, bioteknik, talkommunikation, geofysik, termokemi. På liknande sätt
bör också institut för tillämpad matematik kunna komma i fråga.
Styrelsen skall även ha hand om stöd till större internationella konferen
ser inom det tekniska FoU-området. Grundregler för denna verksamhet bör
därför utarbetas, inte minst med tanke på behovet av att underlätta svenska
konferensarrangörers verksamhet samt att ekonomiskt och organisatoriskt
ge verksamheten lämpliga former. I många avseenden bör det vara ett öns
kemål för Sverige att kvalitativt högtstående konferenser förläggs till lan
det. Det är dock angeläget att reducera den ofta stora arbets- och ansvarsbörda som nu vilar på svenska arrangörer.
Flertalet vetenskapliga konferenser riktar sig enbart till de inom facket
verksamma. Det är dock uppenbart att i många fall är forskningsresulta
tens nyttiggörande beroende av eller aktualiserar åtgärder från planerare,
lagstiftare och politiker. Det kan ifrågasättas om man inte bör uppmuntra
till eller ta initiativ till, förutom rena fackkonferenser, även konferenser
kring exempelvis miljövård och samhälle, transporter, trafiksäkerhet och
lagstiftning, framtidsforskning och samhällsutveckling, oceanexploatering
och internationell rätt samt biotekniken och livsmedelskrisen.
4. Forskningsstationer
Från anslagsposten 2. Forskningsstalionsverksamheten ur anslaget Styrel
sen för teknisk utveckling: Förvaltningskostnader, skall för innevarande
budgetår utgå medel för kostnader som är förbundna med övertagandet av
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forskningsstationen i Stockholm vilken för närvarande administreras av
IVA, samt för planerings- och utredningsverksamhet.
Styrelsen förutsätter att resurser ställs till styrelsens förfogande för fort
satta utredningar rörande behovet av nya forskningsstationer. Sådana sta
tioner anses särskilt lämpliga att täcka lokalbehoven för större eller mindre
projektgrupper vid universitet och högskolor samt kollektiva forsknings
projekt och annan forskningsverksamhet, ibland utan direkt institutionell
anknytning. Förslag har sålunda framförts om projektering av en statlig
forskningsstation i Göteborg liknande den i Stockholm. Styrelsen avser att
i särskild skrivelse hemställa om projekteringsuppdrag för en forsknings
station i Göteborg.
Styrelsen förutser en flerårig utrednings- och planeringsverksamhet be
träffande forskningsstationer. Förutom den nämnda Göteborgsstationen, be
träffande vilken ett omfattande utredningsmaterial föreligger, är det f. n.
aktuellt att närmare studera ett antal andra projekt. Hit hör en utbyggnad
av verksamheten i stockholmsområdet, där betydande behov föreligger ut
över det som kan tillgodoses i de två byggnader som för närvarande finns
för ändamålet. Vidare måste behoven i Lund och Umeå studeras närmare.
För dessa ändamål erfordras för budgetåret 1969/70 utökade utrednings
resurser. Kostnaderna härför samt för därav betingade administrativa om
kostnader beräknas till 170 000 kr.
Styrelsen, som finner det angeläget att erforderliga lokaler och servicean
ordningar utan tidsutdräkt kan ställas till förfogande för tekniskt FoU-arbete, förutser att det under budgetåret 1969/70 uppkommer behov av medel
för att etablera provisorisk forskningsstationsverksamhet vid vissa univer
sitetsorter. Det gäller kostnader i samband med att stationer etableras,
för hyra av tillfälliga lokaler, kostnader för viss basutrustning och and
ra kostnader i initialskedet. För dessa kostnader beräknas sammanlagt
230 000 kr.
5. Stöd till teknisk forskning
Som framgår av följande tabell har behovet av medel för tekniska forsk
ningsprojekt ökat i allt snabbare takt.
Budgetår

Riksstatsanslag

1964/65
1965/66
1966/67
1967/68
1968/69

13 200 000
16 200 000
18 200 000
22 428 000
31 000 000

Ansökt belopp

18 799 132
24 044 828
38 353 005
ca 55 000 000

Antal
ansökningar

535
480
631
767
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Denna ökning kommer med stor sannolikhet att fortsätta under det kom
mande budgetåret, ökade insatser för vissa samhällssektorer, som är i starkt
behov av teknisk forskning och utveckling, liksom för vissa industrigrenar
med mycket begränsade FoU-resurser, men där behoven inte kommit till
uttryck i ansökningar, måste också medtas vid anslagsberäkningen. Här
till kommer att Malmfonden, som tidigare lämnat väsentliga bidrag till
forskningsverksamhet, enligt sina nya stadgar skall användas för att främja
tekniskt FoU-arbete med omedelbar industriell anknytning. Malmfonden
skall även användas för stöd till uppfinnarverksamhet. Härigenom kom
mer belastningen på reservationsanslaget Stöd till tekniska forskningspro
jekt att ytterligare öka. Följande tabell ger en översikt över medelsanvis
ningar från Malmfonden under de senaste åren.
År

Forskningsanslag1

1964
1965
1966
1967
19683

2 643 000
4 475 587
4 946 179
5 564 355
755 000

Industriell
utveckling2

3 851 000
6 305 000
6 307 000
14 755 000
6 280 483

Summa

6 494 900
10 780 587
10 253 179
20 319 355
7 035 483

1 Malmfondens benämning: tillämpad forskning.
2 »
: utvecklingsarbete.
s T. o. m. 30 juni.

Den här relaterade ökningen i belastningen på reservationsanslaget för
tekniska forskningsprojekt äger rum i en situation som kännetecknas av
starkt ökat behov inom näringslivet av FoU med statligt stöd.
I det följande kommer vissa behovssektorer samt vissa former av stöd,
samordning och initiering att närmare beröras. Styrelsen understryker att
de äskanden som görs är präglade av återhållsamhet. Skälet härtill är
främst att integrationen av den tidigare verksamheten, uppbyggnaden av
den nya styrelsens organisation samt det för en rationell resursanvändning
erforderliga planerings- och uppföljningsarbetet i väsentliga delar måste
tillgodoses innan större resurser kan sättas in.
För flertalet av forskningsområdena krävs för ett rationellt genomföran
de av projekten tillgång till avancerad utrustning, som medför höga kost
nader. Behovet av dylik utrustning ökar snabbt om våra forskningsinstitu
tioner skall följa med i den internationella utvecklingen. Givetvis är det
nödvändigt att så långt möjligt rationalisera anskaffningen såväl genom
att låta samma apparatur tillgodose ett så stort antal intressenter som
det är praktiskt möjligt, som att genom samarbete med utrustningsnämnden för universitet och högskolor utverka gynnsammaste anskaffningsvillkor. Styrelsen avser givetvis inte att bestrida kostnader för sådan utrust
ning som skall ingå i institutionernas basutrustning.
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I fråga om grundläggande forskning, inriktad på tekniska tillämpningar,
vilken har att tillgodose behov inom flora speciella teknikområden, fram
håller styrelsen den tillämpade matematiken, vilken innefattar informations
teori, planeringsteori med operations- och systemanalys m. m. Inom den tilllämpade matematiken beräknas tidigare initierade åtgärder för att stärka
kontakter och samarbete mellan näringsliv och institutioner resultera
i en väsentligt vidgad verksamhetsvolym. En till styrelsen knuten särskild
ledningsgrupp ansvarar för verksamhet inom denna sektor, som är av pri
mär betydelse för de flesta teknikområdena.
Inom fysiken är bl. a. ökade insatser i fråga om fasta tillståndets fysik
angelägna, liksom ökat stöd åt den fysikaliska mättekniken i avsikt att
främja instrument- och apparatteknikens utveckling. På längre sikt måste
också en utvidgning av forskningen inom vätskefysik och högtrycks- och
högtemperaturfysik eftersträvas.
Till området hör även kemin, där den preparativa organiska kemin och
ytkemin kan nämnas särskilt. Biovetenskaperna måste uppmärksammas
främst med hänsyn till miljöteknikens och livsmedelsteknikens behov. Geo
vetenskaperna får i detta sammanhang ses i anslutning till sin betydelse
för geotekniken och miljötekniken.
Styrelsen har slutligen funnit det angeläget att i detta sammanhang räk
na med väsentligt ökade resurser för provnings- och tillförlitlighetsmetodik.
Stora besparingar står otvivelaktigt att vinna genom en målmedveten sats
ning på detta område, så att tekniska produkters tillförlitlighet kan ökas
och totalkostnaden, inkluderande såväl anskaffning som drift och under
håll, nedbringas. Angelägenheten härav stiger med ökade kostnader för
serviceverksamhet och är även betingad av ökade krav på säkerhet, t. ex.
inom trafikområdet.
För den grundläggande forskningen, inriktad på tekniska tillämpningar
där nämnda områden förutses komma att utgöra delprogram, kan kostna
derna beräknas till 11 milj. kr.
Följande speciella teknikområden innefattas inom program 5. Stöd till
teknisk forskning.
Materialteknik; järn och stål, metaller i övrigt, polymerer, keramik, glas,
cement och betong, kompositmaterial, korrosion och ytbehandlingsteknik.
Energiteknik; elteknik, strömkällor, värmeteknik, hydrauliska och pneumatiska system samt fluidistorteknik.
Informations- och datateknik; data- och reglerteknik, informationstek
nologi, organisations- och administrationsteknik.
Telekommunikationsteknik och optisk teknik; elektronik, teleteknik.
Transportteknik; systemfrågor och trafikledningsteknik, distribution,
hantering och emballage, fordonsteknik, skeppsteknik, flygteknik, trafiksäkerhetsteknik.
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Rymd teknik (med undantag av ESRO och industriprojekt).
Verkstadsteknik; mekanisk teknologi.
Kemisk teknologi; inkl. biokemisk teknologi.
Geoteknik; prospektering, jord- och malmhantering, oceanografisk teknik.
Skogs- och träteknik; papper, cellulosamaterial.
Textilteknik.
Grafisk teknik.
Livsmedelsteknik; viss jordbruksteknik, protein.
Konsumentteknik; teknik för bostads- och fritidsservice, »inre miljö»
(belysning, ventilation, bullerskydd).
Miljövårdsteknik; (»yttre miljö»), reningsteknik och miljömätteknik.
Socialteknik; medicinsk teknik, handikapphjälpmedel, bioteknologi (er
gonomi ).
Undervisningsteknik.
Övrig teknik.
Beträffande dessa teknikområden framhåller styrelsen särskilt betydelsen
av ökade insatser inom materialtekniken, informations- och datatekniken,
geotekniken och prospekteringstekniken, skogs- och trätekniken, det livsmedelstekniska området, miljövården, socialtekniken, samt undervisnings
teknologin. För flertalet är en snabb utökning av forskningsinsatsen till
storleksordningen 10—20 milj. kr. per år och område säkerligen motiverad
och lönsam med hänsyn till behov och möjligheter till mera rationella lös
ningar. Styrelsen har emellertid bedömt att möjligheterna till en ökning
av insatsen under det närmaste året i hög grad begränsas av svårigheten
att planera verksamheten och bygga upp lämpliga forskningsgrupper med
erforderlig utrustning. För budgetåret 1969/70 beräknar styrelsen ett an
slagsbehov för samtliga speciella teknikområden av ungefär 52,2 milj. kr.
6. Stöd till kollektiv forskning
Av innevarande års anslag, 18 milj. kr., står högst 795 000 kr. till för
fogande för att avsluta nya avtal.
Önskemål om att inrätta nya branschforskningsinstitut med avtalsbundet statligt stöd föreligger inom åtskilliga branscher. Behov finns också
av avtalsbundet stöd åt specialforskningsinstitut.
Det är givet att ett mera ingående studium av de olika förslagen måste ske
för att deras teknisk-ekonomiska förutsättningar skall kunna bedömas. Vi
dare måste sakskälen för ett statligt stöd åt de olika forskningsprogram
men studeras och en inbördes prioritering ske. Styrelsen har dock gjort en
preliminär bedömning av vad som skulle kunna vara en rimlig utökning av
aktiviteten under de närmaste åren. Med hänsyn till eventuellt kommande
förhandlingar anser styrelsen det olämpligt att i sin anslagsframställning
objektvis presentera dessa bedömningar. Inom industriforskningsutredning-
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en har följande områden varit föremål för diskussion nämligen färg- och
lackforskning, glasforskning, cement- och betongforskning, stenindustriell
forskning, polymerforskning, ytkemisk forskning, slakteriforskning, embal
lageforskning, bergsteknisk forskning och ångpannekemisk forskning.
Styrelsen ser som sin uppgift att söka bedöma om samarbetsformen
»kollektiv teknisk forskning» bör kunna tillämpas även inom områden,
där hittills ingen intressent anmält sig, men där stat och näringsliv nu
bidrar på ett splittrat sätt till projekt som skulle kunna integreras i ett
gemensamt program. Det må i detta sammanhang erinras om att industriforskningsutredningens överväganden och beräkningar delvis är hänförbara
till en annan situation än den styrelsen står inför. Sålunda omfattade den
na utrednings material inte specialinstitut av den typ som Institutet för
mikrovågsteknik representerar. Inom denna verksamhetssektor föreligger
flera betydande och akuta behov. Vidare må nämnas de behov av kollektiva
insatser som bör tillgodoses inom ramen av ett vidgat internationellt samar
bete. Denna senare behovstyp kan exemplifieras genom det svenska delta
gandet i den för EEC gemensamma kol- och stålforskningen. I detta fall är
inte blott en förlängning utan även en utbyggnad av det pågående samar
betet önskvärd. Även andra internationellt organiserade kollektiva forsk
nings- och utvecklingsinsatser beräknas bli aktuella.
För att tillgodose behovet av avtalsbundet stöd till kollektiv teknisk forsk
ning bedömer styrelsen att en ökning jämfört med det för innevarande
budgetår anvisade reservationsanslaget Stöd till kollektiv teknisk forskning,
m. m. med 7 milj. kr. erfordras, vartill kommer administration och andra
omkostnader med 540 000 kr.
Styrelsen erinrar samtidigt om vad som anförts under avsnittet beträffan
de tekniska forskningsprojekt i vad avser anslag för grupper av forsknings
projekt. Denna senare typ av FoU-stöd kommer att belasta programmet 5.
Stöd till teknisk forskning. Efter en period med denna stödform, kan ställ
ning tas till ett överförande till programmet 6. Stöd till kollektiv forsk
ning om erfarenheterna av samarbetet varit gynnsamma och de aktuella
problemen gör en vidare bearbetning önskvärd. Detta sakförhållande in
verkar på bedömningen av den långsiktiga utvecklingen av kollektivforsk
ningsprogrammet.
7. Stöd till industriellt utvecklingsarbete
Styrelsen disponerar för detta program stiftelsen Malmfondens egendom,
vilken för vartdera av kalenderåren 1969 och 1970 erhåller ett tillskott av
10 milj. kr. Vidare disponerar styrelsen de lånemedel som överförts från
Institutet för nyttiggörande av forskningsresultat, INFOR. Av dessa bör så
vitt nu kan beräknas ca 8—10 milj. kr. vara obundna vid ingången av bud
getåret 1969/70.
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Styrelsen anmäler sammanfattningsvis följande medelsbehov.
Långsiktig planering ..........................................................................
Information och dokumentation ....................................................
Rådgivnings- och kontaktverksamhet...........................................
Forskningsstationer ..........................................................................
Stöd till teknisk forskning.................................................................
Stöd till kollektiv forskning.............................................................
Stöd till industriellt utvecklingsarbete .......................................

1 373 000
3 057 000
3 922 000
400 000
63 215 000
25 540 000
0

Summa

97 507 000

Departementschefen
Främjande av teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete utgör
ett viktigt led i en aktiv näringspolitik. Genom inrättandet av styrelsen för
teknisk utveckling har verksamheten på detta område samordnats och ett
effektivt instrument skapats.
De mål som styrelsen satt upp för sin verksamhet ansluter till de rikt
linjer som dragits upp genom riksdagens beslut. Styrelsens verksamhet kan
alltså hänföras till följande områden: långsiktig planering, informationsoch dokumentationsverksamhet, rådgivnings- och kontaktverksamhet, forskningsstationsverksamhet samt finansiellt stöd till teknisk forskning och in
dustriellt utvecklingsarbete.
Ett av de väsentligaste motiven för att inrätta styrelsen för teknisk utveck
ling var de ökade behoven av långsiktig planering av inriktningen och ut
formningen av det statliga stödet till teknisk forskning och industriellt ut
vecklingsarbete. För sammanhållande uppgifter i anslutning till styrelsens
prognosverksamhet beräknar jag därför medel dels för ytterligare personal
inom styrelsen, dels för att styrelsen i ökad omfattning skall kunna anlita
utomstående institutioner och konsulter. För långsiktig planering beräknar
jag kostnaderna till 1 223 000 kr. Jämfört med motsvarande verksamhet un
der innevarande budgetår innebär detta en ökning med 654 000 kr., varav
124 000 kr. avser löneomräkning m. m.
Svårigheterna att bemästra och tillgodogöra sig det växande informa
tionsflödet är bland de mera påträngande problemen för all forskning och
industriell utvecklingsverksamhet. För samordningen inom detta fält har
därför samtidigt med styrelsen för teknisk utveckling inrättats ett central
organ, statens råd för vetenskaplig information och dokumentation,
SINFDOK, vilket i administrativt hänseende anknutits till styrelsens kansli.
Styrelsens satsning på utbyggnad av den operativa verksamheten inom
SINFDOK:s område genom att utnyttja internationella datamaskinbaserade
informationssystem anser jag väsentlig. De enskilda projekten bör emeller
tid bedömas i relation till andra tekniska projekt. Styrelsen bör därför vid
fördelningen av det finansiella stödet till teknisk forskning och industriellt
utvecklingsarbete kunna inkludera projekt med inriktning på information
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och dokumentation. Jag beräknar medelsbehovet för informations- och do
kumentationsverksamhet till 2 milj. kr., vilket innebär en ökning motsva
rande löneomräkning in. m. med 300 000 kr.
En personell förstärkning av styrelsens service åt uppfinnare och av dess
förmedling av forsknings- och utvecklingsuppdrag är angelägen. Jag beräk
nar därför medel för ytterligare två tjänster jämte vissa omkostnader för
dessa uppgifter. Styrelsen lämnar innevarande budgetår stöd till IVA:s
internationella verksamhet med ca 1 milj. kr. Enligt min mening bör de
tjänster IVA lämnar industrin genom sina kontaktmän åtminstone till en
del finansieras genom avgifter. Om styrelsen önskar ta upp ytterligare pro
jekt eller försök som kan hänföras till rådgivnings- och kontaktverksam
heten bör de bedömas vid fördelningen av det finansiella stödet till teknisk
forskning och industriellt utvecklingsarbete. I enlighet härmed beräknar
jag för rådgivnings- och kontaktverksamhet 3 942 000 kr., vilket innebär en
ökning med 817 000 kr., varav 557 000 kr. avser löneomräkning m. m.
I anslutning till forskningsstationsverksamheten bör anmälas, att Kungl.
Maj :t den 19 december 1968 godkänt ett av styrelsen framlagt förslag till
stadgar för Stiftelsen Forskningsstationen i Stockholm. Denna stiftelse av
ses svara för verksamheten vid den forskningsstation, som tidigare förval
tades av IVA (prop. 1968:68 s. 48). Ledamöterna av stiftelsens styrelse
förordnas av styrelsen för teknisk utveckling. Kostnaderna för verksam
heten bör täckas av hyror och andra inkomster. För verksamheten avses
komma till användning de lokaler samt inventarier, som hittills dispone
rats av IVA. Styrelsen bör vidare fortsätta utredningen om behovet av nya
forskningsstationer. Kostnaderna för forskningsstationsverksamhet beräk
nar jag till 100 000 kr., vilket innebär en minskning med ett belopp som
motsvarar vad som innevarande år utgår som ersättning till IVA för viss ut
rustning vid forskningsstationen i Stockholm.
Styrelsens finansiella stöd till teknisk forskning och industriellt utveck
lingsarbete har hittills indelats i stöd till tekniska forskningsprojekt, stöd till
kollektiv teknisk forskning samt stöd till industriellt utvecklingsarbete. Den
na indelning baserar sig framför allt på de förekommande finansieringsfor
merna nämligen bidrag utan krav på återbetalning, avtalsbundet flerårigt
stöd samt stöd i form av bidrag eller lån med återbctalningsskyldighet.
Hädanefter bör det finansiella stödet till teknisk forskning och industriellt
utvecklingsarbete fördelas oberoende av stödets form och med utgångspunkt
från en indelning exempelvis i olika tekniska områden. En sådan indelning
redovisar styrelsen också för sitt föreslagna program för stöd till teknisk
forskning.
Stödet till teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete utgår under
innevarande budgetår över anslagen Stöd till tekniska forskningsprojekt
och Stöd till kollektiv teknisk forskning, m. m. Styrelsen förvaltar vidare
Malmfondens tillgångar. Enligt riksdagens beslut (prop. 1968:68 s. 35)
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skall dessa medel i huvudsak reserveras för stöd åt tekniskt-industriellt
utvecklingsarbete och i princip utgå i form av bidrag med villkorlig återbetalningsskyldighet.
Enligt samma beslut (prop. 1968:68 s. 36) har vidare tillgångarna från
Institutet för nyttiggörande av forskningsresultat, INFOR, förts över till
styrelsen, för att användas för lån till utvecklingsarbete.
Styrelsen anmäler ett starkt ökat behov av bidrag till tekniska
forskningsprojekt. Jag delar styrelsens bedömning att en ökning
av stödet till tekniska forskningsprojekt är önskvärd. Styrelsen bör kon
centrera sitt stöd till områden där nödvändigheten av en statlig insats klart
framträder och där en sådan insats kan förväntas få en påtaglig effekt.
Exempel härpå finns inom miljövården, där en intensiv teknisk forskning
erfordras, närmast med målet att utveckla bättre och mera objektiva mät
metoder samt system som antingen medför mindre olägenheter än hittills
använda eller som kan avhjälpa redan uppkomna miljöskador. Behov av
ökad teknisk forskning och utveckling finns vidare när det gäller hjälp
medel inom undervisningen samt sjuk- och handikappvården, där stora
anspråk ställs på våra resurser och en snabb kostnadsstegring pågår.
ökade insatser inom vissa fundamentala områden av tekniken är nöd
vändiga för att bibehålla och öka industrins internationella konkurrensför
måga. Nya metoder bör utvecklas för att öka produkternas kvalitet och
tillförlitlighet och nya material med förbättrade egenskaper bör tas fram.
Inom olika delar av näringslivet kan en förhöjd effektivitet förväntas ge
nom utnyttjande av metoder och system som baseras på nya rön inom den
tillämpade matematiken och datatekniken.
För stöd till kollektiv teknisk forskning, in. m. finns
för innevarande budgetår uppfört ett reservationsanslag av 18 milj. kr. En
ligt riksdagens beslut (prop. 1968: 68 s. 70) bemyndigades Ivungl. Maj :t att
under budgetåret 1968/69 godkänna avtal om stöd till olika former av
kollektiv teknisk forskning, som inberäknat de då löpande avtalen inne
bär åtaganden av högst 18 milj. kr. under vart och ett av budgetåren 1968/69
—1972/73.
Med stöd av bemyndigandet har Kungl. Maj:t godkänt avtal med sju in
dustristiftelser eller branschorganisationer om gemensam finansiering av
viss kollektiv teknisk forskningsverksamhet. Ett flerårigt stöd har därut
över förutsetts till den utveckling av industriella tillämpningar som nu
mera bedrivs i stiftelseform i anslutning till institutionen för mikrovågstek
nik vid tekniska högskolan i Stockholm.
Genom de avtal som godkänts till november 1968 finansieras en forsk
ningsverksamhet under budgetåren 1968/69—1970/71 med en omslutning
av ca 80 milj. kr., varav staten tillskjuter omkring hälften. Stödformen har
enligt min mening betydande forskningsstimulerande effekt. Jag förordar
att Kungl. Maj :t begär riksdagens bemyndigande alt under budgetåret
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1969/70 godkänna avtal rörande stöd till kollektiv teknisk forskning m. in.,
som inberäknat löpande avtal innebär åtaganden av högst 19 milj. kr. un
der vart och ett av budgetåren 1969/70—1973/74.
Statens stöd till industriellt utvecklingsarbete utgår
dels i form av bidrag från Malmfonden med villkorlig återbetalningsskyldighet, dels i form av lån från de medel som styrelsen för teknisk utveck
ling övertagit från INFOR.
Maimfondsmedlen tas ur vinsten från LKAB:s verksamhet. För perioden
1966—1970 skall till Malmfonden avsättas högst 10 milj. kr. per år (prop.
1966:21, SU 32, rskr 97). Av INFOR:s tillgångar, som då institutet inrät
tades år 1964 uppgick till 20 milj. kr., återstod vid utgången av föregående
år ca 14 milj. kr. för nya lån.
Behovet av stöd till industriellt utvecklingsarbete är stort och kontinuer
ligt växande. Med hänsyn härtill bör stödet till sådan verksamhet ökas.
Enligt riksdagens beslut skall, som jag redovisat i det föregående, sam
manlagt 20 milj. kr. avsättas till Malmfonden under åren 1969 och 1970.
Den årliga avsättningen till Malmfonden görs i regel i början av maj må
ned sedan LKAB:s bolagsstämma hållits. För att bättre kunna planera sina
insatser för stöd till industriellt utvecklingsarbete bör styrelsen få en reell
möjlighet att redan under budgetåret 1969/70 disponera större delen av 1970
års avsättning till Malmfonden. Jag anser det lämpligt att 2/3 av denna av
sättning får disponeras under nämnda budgetår. Även den för år 1970 av
sedda avsättningen — högst 10 milj. kr. — bör därför ske år 1969.
Vad härefter angår utlåningen av medel som styrelsen övertagit från IN
FOR förordar jag att villkoren för sådana lån ändras på sådant sätt att
ett ökat utnyttjande av tillgångarna kommer till stånd. Det bör ankomma
på Kungl. Maj :t att meddela närmare föreskrifter härom.
För finansiellt stöd till teknisk forskning och industriellt utvecklings
arbete beräknar jag 62 735 000 kr. Detta innebär en ökning jämfört med
motsvarande verksamhet under innevarande budgetår med 15 329 000 kr.,
varav 5 567 000 kr. avser löneomräkning m. m. Härtill kommer Malmfondsmedel och de tillgångar som övertagits från INFOR. Vid beräkning av medels
behovet har jag tagit hänsyn till det stöd som förutses utgå till långsiktig
forskning vid AB Atomenergis forskningsstation i Studsvik. Till denna fråga
återkommer jag senare.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
a) till Styrelsen för teknisk utveckling för budgetåret
1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 70 000 000 kr.,
b) bemyndiga Kungl. Maj :t att under budgetåret 1969/70
godkänna avtal rörande stöd till kollektiv teknisk forsk
ning m. m. som inberäknat löpande avtal innebär åtagan
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den av högst 19 000 000 kr. under vart och ett av hudget
åren 1969/70—1973/74,
c) godkänna att av den vinst som år 1969 tillfaller staten
från Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag högst 20 000 000
kr. avsätts till Malmfonden.
E 2. Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhet
1969/70 Nytt anslag (förslag)...........

7 200 000

Statens provningsanstalt utför på uppdrag av myndighet eller enskild
provningar och undersökningar av material och konstruktioner och där
med förenad verksamhet. I den mån anstaltens utrustning och förhållanden
i övrigt medger det görs också andra provningar och undersökningar. An
stalten bedriver även teknisk-vetenskaplig forskning inom sitt veiksamhetsområde och ställer också personal till förfogande för nationellt och inter
nationellt standardiseringsarbete m. m.
Anstalten är organiserad på tre tekniska avdelningar med sammanlagt
tolv laboratorier, en centralverkstad och ett kansli. Verksamheten är hu
vudsakligen lokaliserad till Stockholm, men vissa mätningar med transpor
tabel apparatur, provningar och kontroller görs även på andra orter. Filia
ler med utrustning för byggnadstekniska provningar finns f. n. i Hälsing
borg, Karlskrona, Jönköping, Norrköping, Borlänge, Härnösand, Luleå och
fr. o. m. hösten 1968 även i Lund. Inom det textiltekniska området finns
en filial i Borås.
De tre tekniska avdelningarna betecknas A, B och C. Avdelning A har
fyra laboratorier. Där utförs mekanisk-teknologisk provning och undersök
ning av metalliska material och andra konstruktions- och byggnadsmaterial
samt av färdiga konstruktioner och byggnadsdelar. Avdelning B har fem
laboratorier och där undersöks olika materials struktur och kemiska sam
mansättning samt materialens därmed sammanhängande egenskaper och
funktion. Avdelning C har tre laboratorier där elektriska och fysikaliska
mätningar och undersökningar utförs.
Statens provningsanstalt
Den gynnsamma ekonomiska utvecklingen av anstaltens uppdragsverk
samhet med en allt högre grad av kostnadstäckning, som för budgetåret
1966/67 uppgick till 94,2 %, bröts 1967/68 då kostnadstäckningen sjönk till
86,5 %. Orsakerna till detta kan sökas i bl. a. den allmänna konjunkturavmattningen i landet under budgetåret samt att den taxehöjning med 10 %
som genomfördes den 1 januari 1967 har verkat dämpande på uppdragstillgången, framför allt beträffande rutinuppdragen på analyslaboratoriet,
polymertekniska laboratoriet och laboratoriet för bränsle- och smörj me
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del. En bidragande orsak till uppdragsverksamhetens negativa utfall har
också varit, att den genomsnittliga nettointäkten per uppdrag trots taxehöjningen varit oförändrad. Detta torde sammanhänga med att byggnads
verksamheten främst varit inriktad på konventionellt bostadsbyggande, varföi mera komplicerade konstruktions- eller elementprovningar uteblivit.
Den uppdragsökning, som prognoserades för budgetåret 1967/68 men
som av tidigare anförda orsaker uteblev, torde med hänsyn till nuvarande
utvecklingstendenser och gjorda investeringar — en nyuppförd byggnad
for rörprovning, provrum för undersökning och rehabilitering av magnet
band samt en ny filial i Lund — kunna uppnås under innevarande budget
ar. En ytterligare expansion av uppdragsverksamheten förutsätter en lös
ning av anstaltens lokalproblem i Stockholm.
Mot bakgrund av dessa förhållanden synes tillväxttakten för uppdrags
verksamheten f. n. kunna ökas främst genom en utbyggnad av filialverk
samheten. Delta gäller framför allt filialen i Lund, där förutsättningarna
for en allsidigare uppdragsverksamhet än vid övriga filialer är särskilt
goda. Anstalten kommer också att föreslå att en filial inrättas i Karlskoga.
Den förväntade ökningen av brandtekniska provningar är mycket osäker,
eftersom laboratoriets ugnar när som helst kan gå sönder och förorsaka ett
längre driftstopp för ommurning och intrimning. Behovet av ett nytt brandlaboratorium är således ytterst trängande och anstalten begär därför liksom
föregående år att medel måtte beviljas för projektering av ett sådant.
Beträffande forsknings- och utvecklingsarbete avser anstalten att enligt
de riktlinjer som angetts bl. a. i anstaltens instruktion och tidigare propo
sitioner fortsätta resursuppbyggnaden på i första hand följande verksam
hetsområden nämligen byggnadsmaterial och byggnadsteknik, plast och
andra polymera material, ytskydd och korrosion samt mätteknik.
Fr. o. m. budgetåret 1966/67 bedrivs verksamheten vid anstalten försöks
vis efter programbudgetprinciper. Medelsbehovet för budgetåret 1969/70 re
dovisas enbart i programtermer.
Fyra program anges och kostnader resp. anslagsbehov beräknas fördela
sig på följande sätt.
Kostnad

Uppdragsverksamhet.......................
Forsknings- och utvecklingsarbete
Egna omkostnadsarbeten..............
Expertverksamhet ............................

............
............
............
............

7 300 000
2 976 000
2 031 000
1 061 000

Summa 13 368 000

Anslagsbehov

6 775000
n 970000
1 823000
955 000
11 523 000

1 Innefattar inte anslagsbehov som följer av beräknade bidrag från forskningsråd och andra
institutioner på sammanlagt 715 000 kr.
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Kostnaderna omfattar även alla komplementkostnader, dvs. avskrivningar,
räntor och kostnad för tjänstebrevsrätt för vilka anslag f. n. inte behöver
beräknas.
Uppdragsverksamheten beräknas ge intäkter på 7,3 milj. kr.
Uppdragsverksamhet omfattar sådana undersökningar av material, kon
struktioner och produkter, mättekniska undersökningar, kalibreringar, tillverkningskontroller, analyser etc. som beställs av utomstående.
Forsknings- och utvecklingsarbete omfattar sådana projekt som anstalten
utför på eget initiativ för att utveckla metoder för provning, mätning och
andra slag av undersökningar, som syftar till att öka kunskaperna om ma
terial och konstruktioner samt i praktiken förekommande påfrestningar på
dessa.
Egna omkostnadsarbeten omfattar smärre arbeten som har betydelse för
att vidmakthålla och utveckla anstaltens kompetens men som inte kan
rubriceras som uppdrag eller forskningsprojekt.
Expertverksamhet omfattar sådan verksamhet som åvilar anstalten i dess
egenskap av statlig myndighet.
Uppdragsverksamheten finansieras med intäkter från denna verksamhet
och övriga verksamheter med statsbidrag.
Sammanfattningsvis innebär anstaltens programbudgetförslag för bud
getåret 1969/70 följande.
1. Godkännande av anstaltens program och riktlinjerna för verksam
heten.
2. Anvisande av medel för de fyra programmen på sammanlagt 11 523 000
kr.
3. Bemyndigande för byggnadsstyrelsen att för en kostnad av 275 000 kr.
projektera ett brandlaboratorium.
Departementschefen
Jag godtar förslaget till allmän inriktning av anstaltens verksamhet un
der nästa budgetår.
För innevarande budgetår finansieras verksamheten över ett anslag be
nämnt Statens provningsanstalt: Driftkostnader. Jag föreslår att detta an
slag ersätts med två, ett förslagsanslag kallat Statens provningsanstalt:
Uppdragsverksamhet och ett reservationsanslag kallat Bidrag till forsk
ningsverksamhet m. m. vid statens provningsanstalt. Därmed får man en
klarare uppdelning mellan den verksamhet som drivs affärsmässigt och
den som helt finansieras över statsbudgeten.
För uppdragsverksamheten gäller att intäkterna skall täcka alla kost
nader, även sådana komplementkostnader för vilka anslag f. n. inte behöver
beräknas av anstalten.
Det forsknings- och utvecklingsarbete som finansieras av forskningsråd
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och andra institutioner bör hänföras till uppdragsverksamhet och motsva
rande anslag beräknas. Egna omkostnadsarbeten bör fördelas på övriga
verksamheter, varvid största delen faller på uppdragsverksamheten.
Vid beräkning av anslagsbehovet har jag uppskattat utgifterna för den del
av uppdragsverksamheten som ger full kostnadstäckning till 7,2 milj. kr.
Jag har därvid utgått från de av anstalten beräknade intäkterna från upp
dragsverksamheten jämte bidrag från forskningsråd och andra institutioner
på sammanlagt 8 milj. kr. Frågan om projektering av ett nytt brandlabora
torium får tas upp i annat sammanhang.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Statens prövning sanstalt: Uppdragsverksamhet
för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
7 200 000 kr.
E 3. Statens provningsanstalt: Utrustning
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag...........

680 809
800 000
800 000

Reservation...........

922 401

Statens provningsanstalt
I avvaktan på en definitiv långtidsplan för anstaltens framtida verksam
het föreslås ett oförändrat anslag för utrustning av 800 000 kr.
Departementschefen
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Statens provningsanstalt: Utrustning för budget
året 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 800 000 kr.
E 4. Bidrag till forskningsverksamhet m. m. vid statens provningsanstalt
1969/70 Nytt anslag (förslag)...........

4 375 000

Departementschefen
Med hänvisning till vad jag nyss anfört under anslaget Statens prov
ningsanstalt: Uppdragsverksamhet förordar jag att statens bidrag till forsk
ningsverksamhet m. m. anvisas som ett särskilt reservationsanslag. Detta an
slag skall användas dels till finansiering av anstaltens allmänna verksamhet,
dvs. forsknings- och expertverksamhet, dels till att täcka det underskott i
uppdragsverksamheten som kan förutses bl. a. på grund av den omfördel
ning av kostnaderna jag redovisat under anslaget till denna.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till forskningsverksamhet m. m. vid statens
provningsanstalt för budgetåret 1969/70 anvisa ett reserva
tionsanslag av 4 375 000 kr.

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 15: Industridepartementet

49

E 5. Statens skeppsprovningsanstalt: Uppdragsverksamhet
1969/70 Nytt anslag (förslag)...........

4 520 000

Statens skeppsprovningsanstalt utför på uppdrag av myndighet eller
enskild provningar och undersökningar av betydelse för skeppsteknik och
sjöfart samt, i den mån anstaltens utrustning och förhållandena i övrigt
medger det, andra provningar och undersökningar. Anstalten bedriver ock
så teknisk-vetenskaplig forskning inom sitt verksamhetsområde.
Anstalten är organiserad på tre tekniska avdelningar, nämligen driftsoch verkstadsavdelningen, ritkontorsavdelningen och beräkningsavdelning
en, samt en administrativ avdelning.
Statens skeppsprovningsanstalt
1. Liksom tidigare år beräknas kostnaderna för anstaltens uppdragsverk
samhet hl i täckta av motsvarande intäkter.
2. Anslagsdelen för löne- och prisomräkning samt hyror m. m. har be
räknats till 1 652 000 kr.
3. Med hänsyn till aktuella utvecklingstendenser på sjötransportområdet
samt det hårda konkurrensläget inom varvsindustrin och rederinäringen
är det av allra största betydelse att anstalten oavlåtligt byggs ut och vidareutrustas. För egen forskning har anstalten för budgetåret 1968/69 bevil
jats medel på så sätt att de inlevererade inkomsterna för uppdragsverk
samheten medgetts understiga rekvirerade medel för avlöningar och om
kostnader med 500 000 kr. Detta belopp föreslås bli ökat med 100 000 kr.
4. På grund av den ökade verksamheten har behov uppstått av nya tek
nikertjänster. Anstalten föreslår att en tjänst som avdelningsdirektör i
Be 6 och tre tjänster som förste forskningsingenjör i Ae 28 inrättas.
5. Vid anstalten bedrivs även vissa översiktliga systematiska undersök
ningar av allmänt intresse, vilka fomellt beställs av Stiftelsen Svensk
skeppsforskning, som är ett gemensamt organ för Sveriges varvsindustriförening och Sveriges redareförening. Reellt har dessa undersökningar fi
nansierats till mellan 50 och 75 % genom bidrag från statens tekniska
forskningsråd och Malmfonden. Medlen har beviljats efter anslagsfram
ställningar från Stiftelsen, som därefter gjort motsvarande beställning vid
skeppsprovningsanstalten. Detta tillvägagångssätt har emellertid visat sig
vara administrativt tungrott och har försvårat och i en del fall omöjliggjort
anstaltens arbete. Anstalten föreslår därför att statens bidrag till fartygshydromekaniska undersökningar av gemensamt intresse för landets varv
och rederier kanaliseras direkt till anstalten på så sätt, att anstalten be
myndigas på ett beställningsbelopp av upp till 900 000 kr. bevilja 75 % ra
batt på den kostnadstäckande uppdragstaxan för sådana arbeten.
4

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 1. Bil. 15
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Departementschefen
Det hittills tillämpade anslagssystemet leder till oklarheter om olika
verksamheters omfattning och kostnader vid anstalten. Följande tre verk
samhetsgrenar kan särskiljas inom anstalten, nämligen
uppdragsverksamhet, som betingas av att man på uppdrag av utomstå
ende mot betalning utför provningar och undersökningar av betydelse tör
skeppsteknik och sjöfart,
forskningsverksamhet, som avses ge anstalten en sådan vetenskalig
standard att kvalificerad uppdragsverksamhet skall kunna bedrivas,
expertverksamhet, som omfattar sådan verksamhet som åläggs anstalten
i dess egenskap av statlig myndighet.
Med denna uppdelning kan kostnader och anslagsbehov för budgetåret
1969/70 anges på följande sätt.
Kostnad

Uppdragsverksamhet ...............................................
Forskningsverksamhet ...........................................
Expertverksamhet ....................................................
Summa

Anslagsbehov

5 130 000
1 090 000
200 000

4 890 000
1 040 000
190 000

420 000

6 120 000

6

De angivna kostnaderna omfattar även alla komplementkostnader, dvs. av
skrivningar, räntor och kostnader för tjänstebrevsrätt för vilket medel f. n.
inte behöver beräknas.
Uppdragsverksamheten beräknas av anstalten ge intäkter på 4,7 milj. kr.
1 likhet med vad jag nyss anfört under anslaget Statens provningsanstalt:
Uppdragsverksamhet om önskvärdheten av en klarare uppdelning mellan
den verksamhet som drivs affärsmässigt och den som helt finansieras över
statsbudgeten, förordar jag, att de nuvarande anslagen Statens skeppsprovningsanstalt: Avlöningar och Statens skeppsprovningsanstalt: Omkostnader
ersätts med dels ett förslagsanslag kallat Statens skeppsprovningsanstalt:
Uppdragsverksamhet och dels ett reservationsanslag kallat Bidrag till forsk
ningsverksamhet m. m. vid statens skeppsprovningsanstalt. För uppdrags
verksamheten gäller att intäkterna skall täcka alla kostnader, även sådana
komplementkostnader för vilka anslag f. n. inte behöver beräknas.
Till uppdragsverksamheten har hänförts forskning med sådan karaktär
att den — åtminstone på längre sikt — bör kunna ge intäkter i likhet med
övrig uppdragsverksamhet. Denna forskning beräknar jag till 30 % av
anstaltens totala forskningsverksamhet vilket motsvaras av ett anslagsbe
hov av 370 000 kr. och får finansieras över det nyssnämnda reservations
anslaget.
Vid beräkning av anslagsbehovet har jag uppskattat utgifterna för den del
av uppdragsverksamheten som ger full kostnadstäckning under budgetåret
1969/70 till 4 520 000 kr.
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Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Statens skeppsprovningsanstalt: Uppdragsverk
samhet för budgetåret 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av
4 520 000 kr.
E 6. Statens skeppsprovningsanstalt: Utrustning
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag...........

226 481
400 000
400 000

Reservation ............

127 690

Statens skeppsprovningsanstalt
1. Med hänsyn till den snabba tekniska utvecklingen inom anstaltens
verksamhetsområde krävs en fortlöpande modernisering och komplettering
av den tekniska utrustningen. Anslaget bör därför räknas upp med 100 000
kr.
2. För teknisk utredning om ett kombinerat styrnings- och våglaborato
rium erfordras 200 000 kr.
3. Förslag till mindre skeppsränna i anslutning till den befintliga bör
utarbetas. Kostnaderna för instrumentering och inredning beräknas till
450 000 kr.
Departementschefen
För fortlöpande modernisering och komplettering av anstaltens tekniska
utrustning räknar jag med ett oförändrat medelsbehov. Jag återkommer
under nästa anslag till frågan om medel till utredning om ett styrnings- och
våglaboratorium.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Statens skeppsprovningsanstalt: Utrustning för
budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag av 400 000
kr.

E 7. Bidrag till forskningsverksamhet m. m. vid statens skeppsprovningsan
stalt
1969/70 Nytt anslag (förslag)...........

1 600 000

Departementschefen
Med hänvisning till vad jag tidigare anfört under anslaget Statens skepps
provningsanstalt: Uppdragsverksamhet förordar jag att statens bidrag till
forskningsverksamhet m. m. anvisas som ett särskilt reservationsanslag.
Detta anslag skall användas för att finansiera dels anstaltens allmänna forsk
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nings- och expertverksamhet dels sådan forskning jag hänfört till upp
dragsverksamhet men som först på längre sikt beräknas ge intäkter. Skulle
uppdragsverksamheten i övrigt inte ge full kostnadstäckning skall även un
derskottet i så fall belasta bidragsanslaget.
Anstalten begär vidare medel under ulrustningsanslaget för en utredning
om ett styrnings- och våglaboratorium. Jag har ingen erinran mot att en
sådan utredning påbörjas i den mån medel finns tillgängliga under föreva
rande anslag.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till forskningsverksamhet m. m. vid statens
skeppsprovningsanstalt för budgetåret 1969/70 anvisa ett
reservationsanslag av 1 600 000 kr.

E 8. Bidrag till Ingeniörsvetenskapsakademien
1967/68 Utgift ...........................................
1968/69 Anslag ...........................................
1969/70 Förslag ......................................

926 000
450 000
500 000

Bidraget utgör statens stöd till Ingeniörsvetenskapsakademiens (IVA)
centrala verksamhet (prop. 1968: 68 s. 57, SU 131, rskr 304).
IVA
Anslaget bör höjas med 1 350 000 kr. ökningen avser huvudsakligen kost
nader för verksamhet vartill bidrag utgått från statens tekniska forsknings
råd resp. styrelsen för teknisk utveckling, främst IVA:s tekniska se
kretariat (+ 190 000 kr.) och den internationella kontaktverksamheten
(-(- 1 100 000 kr.). Återstoden hänförs till kostnadsstegringar avseende den
centrala verksamheten (-f- 60 000 kr.).
Departementschefen
Bidrag till kostnaderna för den internationella kontaktverksamheten läm
nas av styrelsen för teknisk utveckling efter styrelsens prövning. För bi
drag till IVA:s centrala verksamhet beräknar jag 500 000 kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till Ingeniörsvetenskapsakademien för bud
getåret 1969/70 anvisa ett anslag av 500 000 kr.
E 9. Bidrag till Sveriges standardiseringskommission
1967/68 Utgift ......................................
1968/69 Anslag ......................................
1969/70 Förslag......................................

1 185 000
1 425 000
1 575 000
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Enligt av Kungl. Maj :t fastställda stadgar utgör Sveriges standardiseringskommission centralorgan för den nationella standardiseringsverksamheten och företräder denna i det internationella standardiseringsarbetel.
Kommissionen skall vidare utarbeta och fastställa svensk standard samt
verka för att denna används inom statlig och kommunal verksamhet liksom
inom näringslivet. Bland övriga uppgifter ingår samordning mellan standardiseringsarbetet och varudeklarationsverksamheten.
Kostnaderna för kommissionens verksamhet bestrids genom statsanslag,
genom kontantbidrag från näringslivet och ersättningar från statliga verk
m. m. samt genom försäljning av standard. Vid beräkning av statsanslaget
tillämpas fr. o. m. budgetåret 1966/67 den principen att anslaget skall stå
i visst förhållande till näringslivets kontantbidrag till verksamheten under
det sistförflutna budgetåret. Förhållandet har fastställts till 60 %. Härige
nom kommer staten att svara för ca en fjärdedel av kostnaderna för verk
samheten (prop. 1966: 1 bil. 12 s. 42, SU 10, rskr 10).
Sveriges standardiseringskommission
Näringslivets kontantbidrag till kommissionen och dess fackorgan under
budgetåret 1967/68 uppgick till 2 629 310 kr. Kommissionen hemställer där
för om statsanslag till verksamheten under budgetåret 1969/70 med 60 %
av detta belopp eller avrundat 1 575 000 kr.
Departementschefen
Jag godtar standardiseringskommissionens beräkning och hemställer, att
Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Bidrag till Sveriges standardiseringskommission
för budgetåret 1969/70 anvisa ett anslag av 1 575 000 kr.
E 10. Delegationen för atomenergifrågor
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag...........

315 860
370 000
610 000

Reservation..............

38 763

Delegationen för atomenergifrågor har till uppgift bl. a. att vara tillsyns
myndighet enligt atomenergilagen den 1 juni 1956 (nr 306) och att såsom
rådgivande organ dra upp riktlinjer för atomenergiverksamheten mot bak
grunden av det allmänna bränsle- och kraftförsörjningsläget i landet.
Delegationen består av fem ledamöter. Inom delegationen finns en reaktorförläggningskommitté med uppgift att biträda vid behandling av ärenden
som angår säkerhetsförhållandena vid atomenergianläggningar m. m. Hos
delegationen är f. n. fem tjänstemän anställda, varav fyra är handläggande
personal.
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Delegationen för atomenergifrågor
Den kraftiga expansionen av atomenergiverksamheten i landet medför
ökade arbetsuppgifter för delegationens tekniska personal. Under budget
året 1969/70 kommer ansökningar om koncession för flera nya atomkraft
verk att behandlas. Medel bör anvisas för ännu en ingenjör med kvalifice
rad utbildning (80 000 kr., varav 15 000 kr. lönekostnadspålägg). Därjämte
föreligger ökat behov av expertutredningar (55 000 kr.). Vidare beräknas
för ökning av omkostnader 3 000 kr. och för lönekostnadspålägg för den
nuvarande personalen 62 000 kr.
Medelsförbrukningen för innevarande budgetår beräknas komma att bli
ca 410 000 kr. Detta innebär att reservationen på anslaget kommer att vara
helt förbrukad vid utgången av budgetåret. För budgetåret 1969/70 före
slår delegationen en medelsanvisning av 610 000 kr.
Departementschefen
Den accelererande atomkraftutbyggnaden i vårt land illustreras av vissa
i det följande (s. 66) lämnade uppgifter, vilka givetvis inte föregriper frå
gan om de planerade atomkraftverkens förläggning. Denna utbyggnad kom
mer att ställa stora krav på tillsynsmyndigheten i fråga om såväl granskning
av koncessionsansökningar som löpande tillsyn över befintliga anläggningar.
Dessutom kan tillsynsmyndigheten komma att få nya arbetsuppgifter till
följd av en svensk anslutning till fördraget om förhindrande av spridning
av kärnvapen.
Det är angeläget att utbyggnaden inte fördröjs av bristande resurser
hos tillsynsmyndigheten. I enlighet med delegationens förslag bör därför
anslaget räknas upp med 240 000 kr., innefattande bl. a. medel för en kva
lificerad ingenjör och för utomstående expertis. Med hänsyn till verksam
hetens karaktär och till svårigheterna att i förväg beräkna anslagsbelast
ningen anser jag vidare lämpligt att anslaget fr. o. m. nästa budgetår förs
upp som förslagsanslag. Jag vill i sammanhanget även påpeka att en av
giftsbeläggning av tillsynsmyndighetens tjänster bör övervägas. Jag avser
att senare lägga fram förslag härom för Kungl. Maj :t.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Delegationen för atomenergifrågor för budgetåret
1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 610 000 kr.

E

11.

Atomenergiverksamhet inom Aktiebolaget Atomenergi

1967/68 Utgift ....
1968/69 Anslag___
1969/70 Förslag ...

92 000 000
84 000 000
54 000 000

Reservation
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Aktiebolaget Atomenergi bildades år 1947 med uppgift att handha det
målbundna utvecklingsarbetet på atomenergiområdet. Aktiekapitalet i bo
laget uppgår till 14 milj. kr., varav staten äger fyra sjundedelar och ca 70
industri- och kraftföretag, kommuner m. fl. återstoden. Riktlinjer för bo
lagets verksamhet godkändes av riksdagen år 1956 (prop. 176, 3LU 22, rskr
344) och har därefter vid flera tillfällen modifierats i samband med riks
dagens prövning av anslag till bolaget.
Till följd av ett konsortialavtal mellan staten och Allmänna svenska
elektriska aktiebolaget (ASEA), som träffats den 7 november 1968 och som
nyligen godkänts av riksdagen (prop. 1968: 169, SU 199, rskr 408), har
Atomenergis resurser för tillverkning av bränsleelement samt vissa projekteringsresurser den 1 januari 1969 förts över till ett av staten och ASEA
samägt företag, Aktiebolaget ASEA-ATOM. Delta företag skall i fortsätt
ningen svara för den kommersiella verksamhet på reaktor- och bränsleom
rådet, som tidigare bedrivits inom Atomenergi och ASEA. Enligt konsortialavtalet åtar sig staten att även i fortsättningen verka för att de forsk
nings- och utvecklingsresurser hos Atomenergi som inte omfattas av av
talet kan stödja svensk industris kommersiella verksamhet på atomenergi
området. ASEA-ATOM förutsätts liksom andra intressenter få möjlighet
att inom ett särskilt programråd delta i utformningen av Atomenergis ut
vecklingsprogram inom reaktor- och reaktorbränsleomradet. ASEA-ATOM,
andra tillverkande företag och kraftindustrin förutsätts vidare kunna ut
nyttja Atomenergis resurser i form av betalda uppdrag.
Enligt konsortialavtal^ avses ASEA-ATOM överta pågående eller avtalade
leveranser från Atomenergi och ASEA, avseende för Atomenergis del främst
ersättningsbränsle till Marvikens kraftstation. ASEA-ATOM skall inträda
i stället för ASEA som part i ett mellan Atomenergi och ASEA år 1965
träffat avtal om samarbete beträffande lättvattenreaktorer.
Atomenergi har sin nuvarande verksamhet förlagd till Stockholm, Studsvik och Ranstad. Bolagets huvudkontor jämte vissa anläggningar och forskningsreaktorn R1 ligger i Stockholm. I Studsvik ligger bolagets forskningsstation med bl. a. reaktorerna RO, R2, R2-0 och FRO samt olika laboratorier.
Vid bolagets uranverk i Ranstad pågår provdrift.
Bolagets personal — utom personalen i Ranstad — under de tre senaste
åren med fördelning på kategorier redovisas enligt följande (läget den 30

juni):
Akademiker och jämställda............
Gymnasieingenjörer och jämställda
Biträden och jämställda ................
Kollektivavtalsanställda ................

19G6

1967

1968

244
365
397
240

236
346
382
235

245
349
383
238

Summa 1 246

1 199

1 215
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Av personalen den 30 juni 1968 tjänstgjorde 413 i Stockholm och 802 i
Studsvik.
Atomenergis verksamhet finansieras huvudsakligen genom statsanslag.
Kostnaderna för bolagets investeringar i Marvikens kraftstation bestrids
från ett anslag över kapitalbudgeten (se s. 101). Medel för drift av Ranstadsverket har fr. o. m. budgetåret 1966/67 anvisats under särskilt förslagsan
slag. Återstoden av bolagets verksamhet finansieras genom bidrag över före
varande anslag samt i viss utsträckning genom egna inkomster.
Aktiebolaget Atomenergi
Den senaste tidens händelser på atomenergiområdet i vårt land har be
kräftat den tidigare formulerade målsättningen för bolagets verksamhet.
Bolaget bör således alltjämt ha till uppgift att i samråd med kraftindustrin
och i samarbete med verkstadsindustrin utveckla atomenergitekniken inom
landet så att svensk industri kan hävda sig i konkurrensen i Sverige men
även på exportmarknaden. Det växande svenska utbyggnadsprogrammet
för atomkraft kommer att innebära en väsentlig ökning av de totala insat
serna hos kraftföretagen, på tillvcrkningssidan, inom utvecklingsarbetet och
hos berörda myndigheter. Den erfarenhet, som i dessa hänseenden byggts
upp inom Atomenergi under de gångna åren, måste därvid tas till vara.
Om det svenska atomenergiprogrammet skall kunna genomföras på beräk
nat sätt är det enligt bolagets uppfattning nödvändigt att insatserna i vårt
land får motsvarande statliga stöd som lämnas i andra länder med ett stort
atomenergiprogram och med ambition att kunna tillverka reaktorer.
Tillkomsten av ASEA-ATOM är ett viktigt steg för att möjliggöra att det
hittillsvarande utvecklingsarbetet, i första hand på termiska reaktorer, ex
ploateras kommersiellt. Atomenergi räknar med nära samarbete med ASEAATOM i samband med det fortsatta utvecklingsarbetets uppläggning och
för alt möjliggöra att erfarenheter från ASEA-ATOM :s verksamhet också
snabbt kommer detta utvecklingsarbete till godo.
Efter bildandet av ASEA-ATOM kommer tyngdpunkten inom Atom
energis verksamhet att i högre grad än förut ligga på forskning och ut
veckling. Ett utvidgat och nära samarbete behövs därför inte enbart med
industrin utan även med andra forskningsinstitut i landet.
Beträffande utvecklingen av termiska reaktorer gäller att de svenska
reaktor projekten är av grundläggande betydelse för det fortsatta arbetet
inom såväl Atomenergi som industrin. En fortsatt drift av Ägestaverket är
önskvärd för att ge ytterligare driftserfarenheter och möjligheter till bräns
leprovning i full skala. Marvikenprojektet är av stort värde för fortsatta in
satser beträffande inte blott tungvattenreaktorer utan även lättvattenreaktorer. Detta gäller såväl de tillverkningstekniska aspekterna, kontrollen
och uppförandet som erfarenheter från idrifttagning, provdrift etc. Del
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utvecklingsarbete som uträttas för Oskarshamnsverket bygger således i
stor utsträckning på erfarenheter från Marviken och är i sin tur grundval
för Atomenergis kommande insatser för Ringhalsprojektet.
Beträffande snabba reaktorer har ett förberedande arbete pågått sedan
år 1965 i samråd med ASEA. Arbetet har möjliggjort för Sverige alt på
ett ineningsfyllt sätt delta i överläggningar med utländska organisationer
om snabba reaktorer. I kylmedelsfrågan synes man utomlands genom de
erfarenheter som gjorts under år 1968 allmänt ha kommit till den uppfatt
ningen att natriumkylning och gaskylning har klara fördelar framför ångkylning, som tidigare betraktats som ett intressant alternativ. Inom ut
ländska och internationella organisationer kartläggs f. n. utvecklingspoten
tialen hos olika snabbreaktorsystem, och Atomenergi undersöker möjlig
heterna till såväl bilaterala som multilaterala samarbetsprojekt. Även inom
Norden diskuteras en gemensam insats, som skulle kunna samordnas med
anknytning till utländska projekt.
Syftet med en svensk insats beträffande snabba reaktorer är främst att
industrin skall förvärva sådana erfarenheter, att en konkurrenskraftig
framtida svensk tillverkning av snabba reaktorer och bränsle samt kompo
nenter till dem kan komma till stånd. Möjligheterna till licensförfarande
bör därvid beaktas, men även detta alternativ kräver ett betydande eget
utvecklingsarbete för att man skall kunna säkra den svenska industrins
konkurrenskraft.
Utvecklingsarbetet i Sverige för snabbreaktorteknologi bör enligt bolaget
närmast utformas så att en successivt ökande insats förbereds efter inne
varande budgetår, vilket i huvudsak skulle användas som planeringsår. De
tekniska insatserna koncentreras under innevarande och nästa budgetår på
studier av bl. a. bränslecykeln och de snabba reaktorernas säkerhetsproblem.
Därjämte förbereds en ökad insats på basteknologins område avseende reak
torfysik och egenskaper hos natriumkylda system och komponenter samt
fortsatta insatser på materialområdet.
Beträffande reaktorbränsle framhålls att bolaget även efter överföringen
av bränsleelementtillverkningen till ASEA-ATOM kommer att ha som upp
gift att bedriva utvecklingsarbete rörande förbättrade och nya bränsleele
menttyper för termiska reaktorer. Ett tillräckligt experimentellt underlag
saknas ännu för de höga utbränningar som nu offereras på den internatio
nella marknaden. Härjämte krävs ökade insatser för utveckling av reaktorbränsle innehållande plutonium såväl för återföring till termiska reaktorer
som för snabba reaktorer.
En långsiktig forskningsverksamhet är en förutsättning för att bolaget
skall kunna bevara sin kompetens på atomenergiområdet och för att Studsvik skall kunna utvecklas även utanför detta område. Liksom hittills begär
bolaget därför anslag för långsiktig målanknuten forskning. Bolaget under-
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stryker att den forskning för vilken medel begärs under detta anslag är
knuten till atomencrgioinrådet.
överföringen av bränsleelementfabriken och vissa projekteringsresurser
till ASEA-ATOM gör det naturligt att Atomenergis verksamhet i huvudsak
förläggs till Studsvik. Denna överflyttning beräknas ske under år 1970 och
i samband därmed kommer alla möjligheter till ytterligare rationalisering
av förvaltning och drift att tillvaratas. Atomenergi har genom överlägg
ningar med myndigheter och företag, genom framställningar och konferen
ser etc. sökt verka för ett ökat utnyttjande av Studsvik, bl. a. beträffande
materialforskning och miljövård. Under år 1968 bildades en stiftelse för
värmeteknisk forskning, som skall uppföra en försöksanläggning för ånga
med överkritiskt tryck i Studsvik.
Ett viktigt inslag i Atomenergis verksamhet är deltagande i nordiskt och
internationellt atomenergiarbete. Särskilt det nordiska samarbetet har un
der de senaste åren intensifierats, och en koordinationsgrupp har bildats av
företrädare för de statliga atomenergiorganisationerna i de nordiska länder
na. Strävandena går här ut på att få till stånd ett samarbete och en viss
arbetsfördelning beträffande såväl forskning och utveckling som industriellt
arbete på atomenergiområdet i syfte att nå en optimal utdelning på de in
satser som görs i de nordiska länderna.
Atomenergi övergår härefter till frågan om anslaget till bolagets verksam
het för budgetåret 1969/70.
De beräkningar som Atomenergi gjort före överenskommelsen om ASEAATOM pekade på ett medelsbehov för budgetåret av ca 105 milj. kr. Denna
ökning från innevarande budgetårs anslag av 84 milj. kr. sammanhängde
främst med tillverkning av bränsleelement för Marviken — för vilka mot
svarande inkomster skulle inflyta först under ett senare budgetår — samt
automatiska kostnadsstegringar. Efter bildandet av ASEA-ATOM bortfaller
kostnader för bränsleelementtillverkningen. Samtidigt förutser Atomenergi
i samband med nu beslutade reaktorprojekt viss ökning av inkomsterna
jämfört med vårens prognos. Detta resulterar i ett anslagsbehov av 83 milj.
kr., en minskning med 1 milj. kr. i förhållande till innevarande budgetårs
anslag. Härtill kommer en ytterligare minskning av anslagsbehovet med ca
7 milj. kr. vid bifall till Atomenergis förslag om befrielse från viss ränte
betalning.
Koncentrationen av Atomenergis verksamhet till Studsvik kan inte helt
genomföras förrän under budgetåret 1970/71, då nödvändiga utbyggnader
i Studsvik färdigställts och bostäder kunnat anskaffas. Budgetåret 1969/70
kommer att belastas med vissa extra kostnader i samband med flyttningen
till Studsvik. Främst till följd av att Atomenergis bränsleelementtillverk
ning och viss projekteringsverksamhet upphör torde av Atomenergis nu
varande personalstyrka ett hundratal komma att direkt beröras av överens
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kommelsen med ASEA-ATOM. Omfattningen av Atomenergis insatser kan
sålunda endast i begränsad utsträckning reduceras genom tillkomsten av
ASEA-ATOM.
Den beräknade nettoutgiften för Atomenergis egentliga forsknings- och
utvecklingsarbete under budgetåret 1969/70 beräknas till 74,4 milj. kr., en
ökning med 4,5 milj. kr. i förhållande till innevarande budgetår. Den auto
matiska kostnadsökningen i jämförelse med 1968/69 års nivå uppgår till
ca 6 milj. kr. Med hänsyn härtill innebär förslaget en nedskärning med ca
l, 5 milj. kr.
En stor del av Atomenergis kostnader för forsknings- och utvecklings
arbete är bundna till följd av ingångna avtal samt i form av baskostnader
för drift av forskningsanläggningar. De bundna kostnaderna uppgår så
lunda till drygt 38 milj. kr.
Atomenergi lägger fram följande beräkning av medelsbehovet under in
nevarande och nästa budgetår. Kostnader för drift av forskningsreaktorer
m. m. och för Ågesta kraftvärmeverk interndebiteras på olika arbetsupp
gifter och ingår alltså i de belopp som i tabellen tagits upp för dessa upp
gifter. Vidare anges för budgetåret 1968/69 i tabellen de utgifter som be
räknas uppstå i det fall Atomenergi under hela budgetåret skulle ha full
följt de hittillsvarande arbetsuppgifterna. Genom bildandet av ASEA-ATOM
kan emellertid beloppen under vissa poster komma att förändras. (Enhet
milj. kr.)
Förslag
för
1969/70

Beräknad
utgift
1968/69
1.

Ändring för
1969/70 i
förhållande
till 1968/69

Realdorprojekt
a) Drift av Ågesta kraftvärmeverk
Bruttokostnader.......................
Inkomster...................................
b) Utvecklingsarbete och driftförberedelser m. m. för Marvikens kraftstation...................
c) Utvecklingsarbete för Oskarshamnsverket................................

7,0
5,4

6,4
5,8

0,6

— i,o

5,4

6,3

+ 0,9

8,3

7,4

— 0,9

15,3

14,3

2,4
3,3

2,5
6,5

+ 0,1
+ 3,2

5,7

9,0

+ 3,3

1,6

—

1,0

2. Utveckling av olika reaktorsystem.
a) Vattenreaktorer..........................
b) Snabba reaktorer.......................

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 15: Industridepartementet

60

Beräknad
utgift
1968/69

Förslag
för
1969/70

Ändring för
1969/70 i
förhållande
till 1968/69

14,4
5,7

4,8
7,1
13,2
7,9

+ 0,5
+ 1>1
— 1,2
+ 2,2

30,4

33,0

+

3,6

4,1

+ 0,5

3,5

4,0

1,8

2,0

1,7

2,1

+ 0,5
+ 0,2
+ 0,4

2,0

2,1

+

12,6

14,3

+ 1,7

1,9

+ 0,4

0,4
2,7

+ 0,2
+ 0,1
+ 0,3

2,3

2,9

+

5,6

—

— 5,6

4,5
7,6

4,9
8,2

+ 0,4
+ 0,6

4,0

4,4

+ 0,4

16,1

17,5

+ 1,4

3. Gemensamt forsknings- och utvecklingsarbete för reaktorer
a)
b)
c)
d)

Reaktorfysik..............................
Reaktormaterial........................
Reaktorbränsle..........................
Övrig reaktorteknologi..............

4,3
6,0

2,6

4. Långsiktig målanknuten forskning
a) Fysik........................................
b) Fasta tillståndets fysik och
materialfysik..............................
c) Kemi........................................
d) Strålskydd..................................
e) Instrumentering och mätmetodik............................................

0,1

5. Isotoptjänst

Rruttokostnader..............................
Inkomster......................................
6.

1,5

5,3
3,4

Utrustning och drift av forskningsreaktorer m. m.
a) R1 ......................................
b) R2 och R2-0................................
c) Aktiva laboratorier...................

7. Produktion av bränsleelement
8.

4,5
3,0

0,2

- 0,3
2,4

-

0,2

0,6

Gemensamma kostnader
a) Företagsledning och administration....................................
b) Gemensam allmän service ....
c) Strålskydds- och säkerhetstjänst............................................
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Ändring för
1969/70 i
förhållande
till 1968/69

9. Lagerökning, räntor m. m.

10.

-2,7

— 2,0

— 0,6
6,9
0,4

+ 2,4

7,0

6,7

— 0,3

Summa bruttoutgifter...................

96,5

99,6

+ 3,1

Inkomster...........................................

12,5

16,6

+ 4,1

Anslag resp. anslagsbehov.............

84,0

83,0

—

a) Lagerökning...............................
b) Räntor .........................................
c) Betalningsförskjutningar m. m.

2,1

6,9

1,0

la). Driften av Ägestaverket gick planenligt under säsongen 1967/68
fram till mars månad, då mekaniska defekter på bränsleelementen för
anledde beslut om driftstopp. Det ansågs lämpligt att ta ut samtliga bränsle
element och ersätta dem med reservelement. Säsongen 1968/69 avses starta
med en härduppsättning, som kan prestera samma termiska effekt (65 MW)
som lidigare. Därigenom kan oförändrad energileverans upprätthållas och
provbestrålningarna fortgå. Den tidigare planerade höjningen av reaktor
effekten till ca 80 MW bör kunna genomföras under budgetåret 1969/70.
Driften av Ägestaverket ger alltjämt värdefulla erfarenheter beträffande
materialkomponenter och system. Reaktorn används också i ökad omfatt
ning för bestrålningar för det svenska bränsleutvecklingsprogrammet och
för utländska uppdragsgivare. Dessa omständigheter motiverar att driften
fortsätts och att kvarstående underskott täcks med anslagsmedel. Av in
komsterna för budgetåret 1969/70 hänför sig 1,8 milj. kr. till försäljning
av el och värme. Under det kommande hudgetåret har planerats bestrål
ningar motsvarande en debitering av 4 milj. kr.
1 b). Anläggningskostnaderna för Marvikens reaktordel belastar som hit
tills det särskilda anslaget till uppförandet av stationen, medan kostna
derna för utvecklingsarbete och driftförberedelser redovisas här. Det ut
vecklingsarbete som återstår gäller väsentligen förberedelser för prov med
bränsle för nukleär överhettning. Atomenergis insatser för driftförberedel
ser och idrifttagning avser fortsatt intrimning av stationen, uppföljning av
driften med tonvikt på utvärdering av driftserfarenheter samt vidareutbild
ning av den permanenta driftpersonalen. Av de begärda medlen avser 1,5
milj. kr. utvecklingsarbeten och 4,8 milj. kr. idrifttagning.
1 c). Oskarshamnsverket beräknas bli färdigställt mot slutet av år 1969.
Därefter sker provdrift till augusti 1970, då stationen beräknas bli levererad
till beställaren. Utvecklingsinsatserna under 1969/70, som drivs i samarbete
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med ASEA-ATOM i enlighet med det s. k. lättvattenavtalet av år 1965 med
ASEA, omfattar huvudsakligen reaktorfysikaliska experiment, framtagning
av härdinstrumentering samt bränsleutveckling. Insatserna inom bränsle
elementutvecklingen är särskilt kostsamma och innefattar bestrålningsförsök i R 2 samt Ågesta- och Haldenreaktorerna. Av det begärda beloppet av
ser 1,4 milj. kr. reaktorfysik och instrumentering samt 6 milj. kr. bränsleulveckling.
2 a). Atomenergi förutsätter att utvecklingsarbete för tung- och lättvattenreaktorer sker främst i samband med kommersiella projekt hos indu
strin och därvid väsentligen på dennas bekostnad. Dessutom kan interna
tionellt samarbete ge anledning till vissa insatser, eventuellt innefattande
olika systemstudier. Av särskilt intresse är arbeten med utveckling av
trycktankar i förspänd betong för vattenreaktorer. Efter ett gemensamt
nordiskt projekteringsarbete föreligger nu beslut att bygga en modell till
en sådan trycktank, varvid de fyra nordiska länderna medverkar med per
sonal och finansiering. Från svensk sida deltar kraftindustrin, verkstads
industrin och Atomenergi. Modellen skall uppföras och provas i Studsvik.
2 b). Insatserna under budgetåret 1969/70 avser fortsatt utveckling av
utvärderingsmetoder samt beräknings- och optimeringsprogram liksom fort
satta studier av de snabba reaktorernas säkerhetsproblem. Egenskaper hos
plutoniumbränsle samt bränslecykelfrågor skall studeras. Vidare skall ex
perimentkretsar för natriumteknologi projekteras och uppförandet av en
krets för studium av den speciella teknologin påbörjas. Slutligen förbereds
bestrålningsexperiment i olika experimentreaktorer, varvid även behovet av
en svensk eller nordisk bränsleprovningsreaktor alternativt prototypreaktor
utreds. — Arbeten med anknytning till snabba reaktorer redovisas även un
der 3 och 4 c). Om detta basteknologiska utvecklingsarbete medräknas upp
går de föreslagna insatserna inom snabb reaktorteknologi till totalt 14,8
milj. kr., en ökning med 5,3 milj. kr. i förhållande till budgetåret 1968/69.
3. Under denna rubrik redovisas de allmänna reaktorteknologiska forsk
nings- och utvecklingsarbetena för termiska och snabba reaktortyper. Dessa
arbeten avser i törsta hand problem med tillämpning på vattenreaktorer,
där insatsen kommer att mera detaljerat utformas i samråd med verkstads
industrin. Planerade uppdrag för kommande projekt, t. ex. Ringhals, in
ryms också inom denna ram. En viss överföring av resurser till arbetet
med tillämpning på snabba reaktorer genomförs successivt. På delta om
råde kommer ett teknologiskt basprogram att påbörjas, särskilt beträffande
natriumteknologin. På väsentliga punkter kommer detta att anpassas till
ett blivande samarbete med utländska projekt.
3 a). Inom den termiska reaktorfysiken inriktas arbetet i huvudsak på
uppföljning av erfarenheter från driften av Ägestareaktorn och idrifttagningen av Marviken- och Oskarshamnsreaktorerna. Vidare görs vissa un
dersökningar av plutoniumåterföring i vattenreaktorer. Inom den snabba
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reaktorfysiken kommer det teoretiska arbetet att gälla vidareutveckling av
beräkningsmetoder bl. a. med hjälp av experiment vid FRO-reaktorn. Av det
begärda beloppet avser 2,2 milj. kr. termisk reaktorfysik och 2,6 milj. kr.
snabb reaktorfysik.
3 b). Forsknings- och utvecklingsarbetena avser de i reaktorhärden in
gående kapslings- och konstruktionsmaterialen. Alltmer ökade reaktorprestanda och de tilltagande riskerna för dyrbara materialhaverier skärper
kravet på en rätt användning av dessa material. Bl. a. studeras mekaniskt
betingade deformationsprocesser och korrosionsförlopp. Betydande insatser
görs alltjämt för vidareutveckling av zirkoniumlegeringar i nära samarbete
med inhemsk industri och de nordiska grannländernas atomenergiorgan.
För snabbreaktorteknologin studeras bl. a. rostfritt stål och mckelbaslegeringar. På tryckkärlssidan accentueras materialproblemen och säkerhets
bedömningen av de alltmer växande dimensionerna på materialgods for
vattenreaktorer samt användningen av stålkärl för snabba reaktorer.
3 c). Forsknings- och utvecklingsarbetet koncentreras på uranoxidele
ment med eller utan plutoniumtillsats för användning i vattenkylda reakto
rer. Den högre utbränning som nu åsyftas kräver allt säkrare kännedom om
de utnyttjningsbegränsande faktorerna hos bränsleelementen. Strävan i
bränsletillverkningen att nå lägre kostnader påverkar såväl prestandanivån
som driftsäkerheten. Tillverkningsaspekten utgör sålunda ett viktigt mo
ment, som beaktas i utvecklingsarbetet. Utvecklingsarbetet på plutoniumanrikat bränsle omfattar även bränsle för snabba reaktorer. I försöksanlägg
ningen för plutoniumbränsle i Studsvik beräknas provdrift med plutonium
ske i början av år 1970. Av de för budgetåret 1969/70 begärda beloppen av
ser 8,1 milj. kr. utvecklingsarbete med bränslematerial och uranelement
samt 5,1 milj. kr. utvecklingen av plutoniumanrikade element.
3 d). Det värmetekniska forsknings- och utvecklingsarbetet knyts liksom
hittills till de aktuella projekten samt till snabba reaktorer. Sålunda utförs
prov med belastningsbegränsningar för bränsleelement och även med andra
komponenter för ökade prestanda. Förbättrat beräkningsprogram utvecklas
för hållfasthet, temperaturfördelning etc. för diverse komponenter, speciellt
trycktankar i förspänd betong. För snabba reaktorer byggs en mindre nat
riumkrets, som syftar till inledande erfarenheter beträffande natriumtekno
logi. Det reaktorkemiska arbetet inriktas främst på kylmediets beteende i
reaktorerna. En fortgående förskjutning av insatsen sker mot undersök
ningar rörande användning av natrium och eventuellt gas som kylmedel i
snabba reaktorer. Av medelsbehovet för 1969/70 hänför sig 3,7 milj. kr. till
värmetekniskt forsknings- och utvecklingsarbete, 1,8 milj. kr. till kompo
nentteknologi och standardiseringsarbete samt 2,4 milj. kr. till reaktorke
miska arbeten.
4 a). Neutronfysikaliska arbeten sker vid van de Graaff-generatorn i
Studsvik, som utnyttjas bl. a. för mätningar på tvärsnitt för snabba neutro
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ner. Vidare bedrivs strålskärmsarbeten, varvid bl. a. studeras konstruktiva
och materialtekniska problem inom strålskärmsteknologin för termiska och
snabba reaktorer. Insatsen inom neutronspektrometrin ökar med syfte på
bättre kartläggning av bestrålningsmiljön vid strålskadeundersökningar.
Slutligen bedrivs arbeten med direkt konversion avseende system som är
lämpliga för anslutning till nukleära värmekällor. Av de begärda medlen
avser 2,3 milj. kr. neutronfysik, 800 000 kr. strålskärmar och 1 milj. kr. di
rekt konversion.
4 b). Experimenten inom fasta tillståndets fysik avser studier på områden
som har anknytning till den material-fysikaliska forskningen. Denna har till
syfte att ge stöd åt den mer tillämpade materialverksamheten inom problemavsnitt, där en djupare förståelse av orsaken till materialens begränsningar
är angelägen ur utnyttjningssynpunkt. De viktigare problemavsnitten berör
bestrålningseffekter, deformation och brott samt korrosion.
4 c). En stor del av insatsen ligger inom slrålningskemin, som inriktas på
studier av strålningskemiska primärprocesser och sekundärreaktioner i olika
vattensystem. Arbetet genomförs i samarbete med den danska atomforskningsstationen i Risö, tekniska högskolan i Stockholm och forskningsrådens
laboratorium.
4 d). Undersökningarna rörande jodriskerna fortsätter. Spridning av luft
buren aktivitet från källor nära marken studeras under olika förhållanden.
Vidare görs täthetsprov och andra undersökningar på transportbehållare för
radioaktiva och klyvbara ämnen. Radioekologiska problem i brackvatten
studeras allljämt med syfte att klarlägga anrikningsfaktorer från vatten till
organism för de mest väsentliga aktiva föroreningarna i avfallsvattnet från
atomkraftverk. Medverkan i ett nordiskt samarbete för bearbetning av
reaktorsäkerhetsfrågor av såväl formell som experimentell karaktär har
planerats.
4 e). Utvecklingen av instrument och instrumentsystem för reaktorkon
troll kommer bl. a. att inriktas på de speciella problemen vid snabba reakto
rer. Fortsatta utvecklingsinsatser kommer att erfordras på mätutrustning
lör termiska reaktorer. Förutom instrument för användning inom kärntek
niken och för Atomenergis egen forskning kommer även i viss utsträck
ning instrument för medicinsk forskning att utvecklas. För denna del av
verksamheten räknar bolaget med lönsamhet.
5. Isotopverksamheten har en kommersiell inriktning. Den största samla
de efterfrågan på isotopprodukler finns idag inom sjukvården. Mer än ett
50-tal etablerade rutinmetoder finns för såväl diagnostik som terapi. Iso
toper har också en utbredd användning inom medicinsk forskning som spårsubstanser. Inom det aktuella naturvårdsarbetet är aktiveringsanalytiska
metoder ett oumbärligt hjälpmedel genom sin utomordentliga känslighet.
Gammastrålkällor har funnit ökad användning inom såväl sjukvården som
industrin.
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6 a). Driften vid R1 beräknas fortgå i stort sett som tidigare. Medel har
beräknats för byte av reaktortanken.
6 b). R2 är fullt belagd med försök för såväl bolagets egna uppdrag som
för utomstående beställare. Flerårskontrakt har slutits med utländska kun
der, vilka kommer att utnyttja en stor del av reaktorns kapacitet för be
strålning av bränsleprov. Reläggningen i reaktorn kommer att fordra ökad
bränslemängd och höjd effekt. R2-0 förväntas liksom tidigare komma att
utnyttjas för underkritiska försök på bränsleelement till planerade svenska
kraftreaktorer.
6 c). Kompletteringar av utrustningen vid de aktiva metallurgiska labora
torierna kommer att erfordras för att tillgodose kraven i samband med den
höga beläggningen av efterbestrålningsundersökningar.
7. Denna verksamhet överförs den 1 januari 1969 till ASEA-ATOM.
8. Under gemensamma kostnader redovisas ofördelade kostnader för före
tagsledning, administration, gemensam allmän service samt strålskydds- och
säkerhetstjänst. Den fortlöpande rationaliseringen har inneburit att utgifts
ökningar på grund av automatiska kostnadsstegringar kunnat undvikas. Det
har inte nu funnits möjlighet att ta hänsyn till de besparingar som en kon
centration av bolagets verksamhet till Studsvik innebär. Förändringarna får
full effekt först under budgetåret 1970/71.
9 a). Minskningen sammanhänger med att produktionen av bränsleele
ment och därmed även lager av zirkaloy m. m. överförs till ASEA-ATOM.
9 b). Beloppet avser ränta på det statslån på 120 milj. kr. som under bud
getåren 1959/60—1965/66 lämnats till Atomenergi från ett särskilt kapital
budgetanslag. I anslutning till bildandet av ASEA-ATOM har Atomenergis
framtida organisation och uppgifter som utvecklingsorgan angetts. Mot bak
grund härav och med hänsyn till att de lånebelopp som anvisats över kapi
talbudgeten utnyttjats för forsknings- och utvecklingsanläggningar hem
ställer Atomenergi om befrielse från skyldighet att erlägga ränta på lånet.
9 c). Här redovisas skuldändring, leverantörskrediter, kundfordringar
samt fastighetsskatt. För budgetåret 1969/70 upptas endast fastighetsskatt,
då övriga poster beräknas balansera varandra.

10. Under 1 a) redovisas inkomster från Ågesta och under 5 inkomster
från isotoptjänsten. Under denna post redovisas Atomenergis övriga försälj ningsinkomster, däribland utnyttjande av forskningsreaktorer 5,6 milj. kr.
samt efterbestrålningsundersökningar, värmetekniska experiment och kon
sultuppdrag 5,9 milj. kr. I dessa belopp ingår ersättning för det arbete som
Atomenergi skall utföra för Ringhalsprojektet. Bolaget räknar emellertid
här med ökningar av detta arbete samt att även andra aktuella reaktorpro
jekt kommer att medföra betalda uppdrag. Omfattningen av denna verk
samhet är inte möjlig att i detalj beräkna i förväg, men inkomsterna har här
uppskattats till ca 3,5 milj. kr. Under posten redovisas slutligen inkomsterna
5

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 1. Bil. 15
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av instrumentförsäljning 1,6 milj. kr., upparbetning av tungt vatten
milj. kr. samt hyror, arrenden och räntor m. m. 2,7 milj. kr.

0,8

Delegationen för atomenergifrågor
Inledningsvis anger delegationen vissa aktuella uppgifter om den väntade
atomkraf tu Ibyggnaden i Sverige. Enligt dessa skulle den installerade atom
kraften år 1980 kunna komma att uppgå till 8 000 å 9 000 MWe. I följande
sammanställning anges de projekt som väntas bli färdigställda t. o. m. år
1976. För de tre första av dessa har koncession redan beviljats, medan för
flertalet av de övriga ansökningar om koncession ingetts. Samtliga dessa
kraftverk utom Marviken väntas komma att förses med lättvattenreaktorer
av kokar- eller tryckvattentyp. Angivna effekter och tidpunkter för idrifttagning är ungefärliga.
Idrifttagning
år

Effekt
MWe

Bygg
start
år

Vattenfall
OKG
Vattenfall
Vattenfall
OKG
Stockholms Elverk
Sydkraft
Vattenfall

140
400
760
810
600
500
600
800

1963
1966
1968
1969
1969
1969
1970
1971

1969
1970
1973
1974
1974
1974
1975
1976

Krångede

600

1971

1976

Benämning

Ägare

Marvikens kraftstation
Oskarshamns verket I
Ringhals kraftstation I
Ringhals kraftstation II
Oskarshamnsverket II
Värtaverket
Barsebäcksverket I
Trosa kraftstation I
(alt. Bogesund)
Gävleverket I

Summa

5 210

Av dessa atomkraftstationer är Värtaverket och sannolikt Gävleverket av
sedda för kombinerad kraft- och värmeproduktion. Under åren närmast ef
ter 1976 väntas vattenfallsverket ta i drift ett kraftvärmeverk i samverkan
med Göteborgs stad. Vidare väntas ytterligare aggregat tillkomma i Barse
bäck och Gävle samt Trosa eller Bogesund.
Mot bakgrund av att atomenergiverksamheten i vårt land nu övergått i
ett industriellt och kommersiellt skede bör enligt delegationens mening
frågan om statens anslag till Atomenergi bedömas restriktivt. Delegatio
nens prövning har dock utgått från att anslaget måste ge utrymme för den
verksamhet vid bolaget som följer av konsortialavtalet mellan staten och
ASEA.
I enlighet med denna delegationens grundsyn bör fortsatt prioritet ges åt
utvecklingsarbetet på det termiska området. I första hand gäller detta
Atomenergis arbeten i samband med Marvikens kraftstation och Oskarshamnsverket. Ett fullföljande av dessa projekt är av stor teknisk och kom
mersiell betydelse för industrin, inte minst med hänsyn till behovet av att
kunna hänvisa till anläggningar i drift. Atomenergi föreslår även vissa av
anslagsmedel finansierade arbeten på utveckling av termiska reaktorsystem.
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Enligt delegationens mening bör en i förhållande till bolagets förslag ökad
uppdragsfinansiering här kunna förutsättas. Delegationen anser det dock
motiverat att bolaget i viss utsträckning bedriver egna arbeten på det termiska området. Som exempel nämns det nordiska betongtanksprojektet.
Delegationen framhåller att upprätthållandet av en kompetent specialist
organisation i Studsvik för basteknologiskt utvecklingsarbete, särskilt på
bränsle- och materialområdena, får betraktas som en förutsättning för den
industriella verksamheten, något som också kommit till uttryck i konsortialavtalet. Enligt delegationens mening bör emellertid insatserna begränsas
till vad som erfordras för att Studsviksorganisationen skall kunna ta emot
uppdrag och tillgodogöra sig utländska erfarenheter på de områden som
väntas få betydelse för den industriella exploateringen.
Delegationen anser motiverat att Atomenergi bedriver vissa arbeten på
det snabba området. Om den tillverkande industri, som nu är under upp
byggnad i vårt land, skall kunna bevara sin position på lång sikt, kan den
efter hand behöva ta upp tillverkningen även av snabba reaktorer samt
bränsle och komponenter till dem. Delegationen framhåller emellertid att
verksamheten i mycket högre grad än beträffande nuvarande reaktortyper
måste baseras på internationellt samarbete. Atomenergis snabba arbeten bör
inriktas på att ge möjlighet för Sverige att på godtagbara villkor delta i ett
sådant samarbete, när de tekniska och organisatoriska förutsättningarna
klarnar. En handlingsfrihet av detta slag synes under budgetåret 1969/70
kunna bevaras med en betydligt mindre ökning av insatserna än den som
bolaget föreslagit.
Bedömningen av anslagsbehovet för Atomenergis långsiktiga forskning
försvåras av att den inte utan vidare kan utgå från det industriella mål,
som i fortsättningen bör vara styrande för Atomenergi. Denna forskning
ger emellertid ett positivt bidrag till verksamheten i Studsvik. De frågor som
bearbetas, t. ex. material- och strålningsfrågor, har potentiell betydelse på
många industriella områden. Med hänsyn härtill vore det det enligt dele
gationens mening beklagligt om en prioritering uteslutande på grundval av
reaktorprogrammets behov skulle leda till en ytterligare minskning av Atom
energis långsiktiga forskning. Det är därför angeläget att överväga hur
denna verksamhet skulle kunna bedömas efter samma grunder som annan
statsfinansierad forskning av liknande karaktär. En möjlighet vore att såvitt
avser finansieringen anknyta åtminstone delar av verksamheten till den
nya styrelsen för teknisk utveckling, som lämnar stöd åt forskning på sam
ma eller angränsande områden inom såväl universitetet och högskolor som
andra institutioner.
Beträffande anslaget för budgetåret 1969/70 framhåller delegationen att
den närmare innebörden för Atomenergis verksamhet av ASEA-ATOM:s
tillkomst ännu är i viss mån oklar. Delegationen har därför inte ansett sig
kunna avge några specificerade förslag beträffande anslagsbehovet under
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nästa budgetår för Atomenergis olika huvudaktiviteter. Delegationen har
emellertid vid sin allmänna bedömning av anslagsframställningen föresla
git en i förhållande till bolagets förslag mera begränsad ökning av insatserna
på det snabba området. Vidare har beträffande vissa termiska arbeten en
ökad uppdragsfinansiering ansetts rimlig. Därutöver har delegationen, i lik
het med bolaget, beaktat konsekvenserna av löne- och prisökningar och av
överföringen av viss verksamhet till ASEA-ATOM. Dessa överväganden ger
vid handen att det av Atomenergi föreslagna anslaget för budgetåret 1969/
70 kan — vid fortsatt räntebetalning — reduceras med 7,5 milj. kr., dvs.
till 75,5 milj. kr. Den minskning av bolagets verksamhet, som kan väntas
bli följden av denna medelsram, torde enligt delegationens mening vara vad
som kan genomföras utan att äventyra den industriella målsättningen. Dele
gationen räknar med att den reella anslagsnivån, dvs. med hänsyn till auto
matiska kostnadsändringar, kommer att kunna sänkas ytterligare under de
följande budgetåren till följd av ökade uppdragsinkomster från industrin
och verksamhetens koncentration till Studsvik.

Departementschefen
Enligt ett konsortialavtal mellan staten och ASEA har den 1 januari 1969
bildats ett nytt företag, Aktiebolaget ASEA-ATOM, för den kommersiella
exploateringen av utvecklingsarbetet i fråga om reaktorer och bränsle för
nuvarande termiska reaklortyper (prop. 1968: 169, SU 199, rskr 408). I sam
band därmed förs viss verksamhet över från Aktiebolaget Atomenergi till
det nya företaget, främst tillverkningen av bränsleelement. Forsknings- och
utvecklingsresurserna hos Atomenergi avses även i fortsättningen stödja
svensk industris verksamhet på atomenergiområdet. I fråga om arbeten som
står i direkt samband med nytillkommande kommersiella projekt inom in
dustrin förutsätts att utnyttjandet av Atomenergis resurser sker i form av
betalda uppdrag. Även i fråga om Atomenergis eget basteknologiska arbete
på reaktorer och bränsle av nuvarande typer bör en så långt möjligt ökad
industrifinansiering eftersträvas. För att få till stånd en effektiv industriell
medverkan vid utformningen även av den verksamhet inom Atomenergi
som inte sker i form av uppdrag avses ett programråd inrättas som råd
givande organ till bolagets styrelse.
Atomenergi har för budgetåret 1969/70 föreslagit ett anslag av 83 milj.
kr., vilket innebär en i huvudsak oförändrad nivå för den verksamhet inom
bolaget som inte förs över till ASEA-ATOM. Delegationen för atomenergi
frågor har i sitt yttrande över Atomenergis anslagsframställning framhållit
att frågan om statens anslag till Atomenergi bör bedömas restriktivt mot
bakgrund av att atomenergiverksamheten i vårt land nu övergår till ett in
dustriellt och kommersiellt skede. I enlighet härmed har delegationen före
slagit ett anslag av 75,5 milj. kr. Delegationen har därvid bl. a. antagit en i
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förhållande till Atomenergis förslag mera begränsad ökning av insatserna
på snabba reaktorer.
Jag anser att det stöd som utgår över detta anslag så snart som möjligt bör
renodlas att gälla enbart forsknings- och utvecklingsarbete inom reaktoroch bränsleområdet. I överensstämmelse med delegationens uppfattning bör
därvid arbeten beträffande termiska reaktorer prioriteras med hänsyn till
bl. a. vikten av att fullfölja nu pågående projekt. De anslagsfinansierade ar
betena på det snabba området bör under nästa budgetår vara av mindre om
fattning än under innevarande budgetår. Även beträffande dessa arbeten bör
insatser från industrin och kraftföretagen göras om utvecklingen anses krä
va ökad verksamhet på området.
För närvarande finansieras över detta anslag viss långsiktig forskning vid
Atomenergis forskningsstation i Studsvik. Kostnaderna för denna forskning
beräknas för innevarande budgetår till 12,6 milj. kr. Av detta belopp avser
endast en mindre del arbeten som har direkt samband med det industriella
reaktor- och bränsleprogrammet. Huvuddelen av den långsiktiga forskningen
i Studsvik avser arbeten av mera grundläggande och allmän karaktär, bl. a.
material- och strålningsforskning av potentiell betydelse på många områden.
Jag delar delegationens för atomenergifrågor uppfattning att denna verk
samhet bör bedömas efter samma grunder som annan liknande statsfinansierad forskning. Det synes därför lämpligt att den långsiktiga forskning i
Studsvik som inte har direkt samband med det industriella programmet
fr. o. m. nästa budgetår finansieras på annat sätt än över anslaget till Atom
energi. Jag utgår från att styrelsen för teknisk utveckling vid fördelning av
sina forskningsanslag prövar anslagsbehovet för här omnämnd forsknings
verksamhet och jag har vid beräkningen av anslaget till styrelsen tagit hän
syn härtill. Atomenergi bör vidare i ökad utsträckning söka bidrag från and
ra forskningsråd och fonder. Med hänsyn till att forskningen i Studsvik har
anknytning till flera tekniska och vetenskapliga områden bör samråd vid
bedömningen ske mellan styrelsen för teknisk utveckling, statens råd för
atomforskning och statens naturvetenskapliga forskningsråd.
För de övriga aktiviteter inom Atomenergi som saknar direkt samband
med det reaktor- och bränsletekniska utvecklingsarbetet och som därför
inte bör finansieras över detta anslag bör bolaget söka skapa nya finansie
ringsmöjligheter genom kontakter med olika intressenter. Bolaget bör där
vid vara oförhindrat att även pröva nya organisatoriska lösningar.
Mot bakgrund av vad som anförts bör medelsramen för Atomenergis
verksamhet under budgetåret 1969/70 begränsas till 60 milj. kr. Det bör
ankomma på bolaget att efter hörande av det nya programrådet vidta de
omdispositioner och besparingsåtgärder soin betingas av denna ram. Bola
get bör därvid överväga att inskränka eller lägga ned driften av sådana
forskningsreaktorer och andra utrustningar, som inte är nödvändiga för
bolagets egen verksamhet på reaktor- och bränsleområdet.
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De förslag beträffande Atomenergis finansiering som här lagts fram in
nebär ändrade förutsättningar för bolagets verksamhet. Bolaget bör därför
senast i samband med anslagsframställningen för budgetåret 1970/71 efter
samråd med programrådet lägga fram en plan för arbetet under femårs
perioden 1969/70—1973/74. Planen bör utgå från en successivt ökad andel
uppdragsfinansierad verksamhet.
Atomenergi räknar med att successivt kunna flytta den återstående verk
samheten i Stockholm till Studsvik. Genom denna koncentration väntas
vissa rationaliseringsvinster kunna uppnås. Bolaget bör även fortsätta strä
vandena att få till stånd ett ökat utnyttjande av Studsviks resurser för
uppgifter utanför atomenergiområdet.
Vid beräkningen av anslaget för budgetåret 1969/70 bör hänsyn tas till
att nettoutgifterna för Atomenergis verksamhet under innevarande budget
år kommer att minska i förhållande till vad som tidigare antagits på grund
av att viss verksamhet den 1 januari 1969 förs över till ASEA-ATOM. I sam
band härmed får Atomenergi således bl. a. inkomster av försäljning av viss
utrustning. Den reservation som härigenom uppstår på anslaget vid ut
gången av budgetåret 1968/69 kan nu beräknas till ca 6 milj. kr. Efter av
drag av detta belopp från den angivna ramen av 60 milj. kr. för bolagets
anslagsfinansierade verksamhet beräknar jag anslaget för nästa budgetår
till 54 milj. kr.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Atomenergiverksamhet inom Aktiebolaget Atom
energi för budgetåret 1969/70 anvisa ett reservationsanslag
av 54 000 000 kr.

E 12. Internationellt atomenergisamarbete
1967/68 Utgift .......................................
1968/69 Anslag .......................................
1969/70 Förslag......................................

2 685 390
3 100 000
3 300 000

Från anslaget bestrids främst Sveriges kostnader för deltagande i verk
samheten inom det Internationella atomenergiorganet (IAEA) och det av
OECD bildade Europeiska atomenergiorganet (ENEA). I övrigt belastas an
slaget av resekostnader m. m. i samband med internationella atomenergi
sammanträden och studiebesök utomlands avseende säkerhetsproblem vid
drift av atomreaktorer. De största kostnaderna hänför sig till Sveriges med
verkan i ENEA-projekten Halden och Dragon samt under tidigare budgetår
även Eurochemic.
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Delegationen för atomenergifrågor
I följande tablå ges en översikt över anslagets användning. (Enhet 1 000
kr.)
Utfall
1967/68
1.

2.
3.
4.
5.
6.

IAEA .....................
Halden.....................
Dragon.....................
Eurochemic ............
Nordiskt samarbete
Övrigt .....................

846
905
858
—
—
76

Summa utgift ....
Anslag .....................

2 685
2 400

Beräknad utgift
1968/69 1969/70

750
1 100
1 000
—
200
150

800
1 100
1 000

3 200
3 100

3 400
3 400

Ändring för
1969/701 förh.
till 1968/69

+ 50
—

300
+ 100
200+ 50
+ 200
+ 300

1. IAEA:s reguljära budget för år 1969 har fastställts till 11 251 000
dollar. Sveriges andel beräknas till 124 100 dollar. Härtill kommer frivilliga
bidrag till IAEA:s s. k. allmänna fond för finansiering av tekniskt bistånd
med 2 400 000 dollar, varav Sveriges andel beräknas till 22 800 dollar. Sve
riges bidrag för budgetåret 1969/70 till IAEA beräknas sålunda till 146 900
dollar eller ca 750 000 kr.
2. Sedan år 1958 har ett antal länders atomenergiorgan inom ramen för
ENEA drivit ett projekt med en försöksreaktor av tungvattentyp i Halden
i Norge. Sverige har genom Aktiebolaget Atomenergi från början deltagit
i projektet. Samarbetet regleras genom avtal, som flera gånger förnyats.
Det nu gällande sainarbetsavtalet avser treårsperioden 1967—1969. Den
totala kostnaden för perioden utgör 5 milj. EM A-enheter,1 varav Sveriges
andel utgör 600 000 enheter. Förhandlingar om en förlängning av avtalet
under ytterligare en treårsperiod kommer troligen att slutföras under inne
varande budgetår. Ett fortsatt svenskt deltagande i projektet är sannolikt.
I avsaknad av närmare uppgift om storleken av det svenska bidraget räknas
med ett oförändrat medelsbehov av 1,1 milj. kr. för budgetåret 1969/70.
3. Sedan år 1959 har genom avtal mellan atomenergiorganen i vissa euro
peiska länder och Euratom drivits ett projekt med en gaskyld högtemperaturreaktor i Winfrith i Storbritannien, det s. k. Dragon-projektet. Samarbetsavtalet ingicks ursprungligen för en femårsperiod men har senare
i flera etapper förlängts. Det senaste avtalet löpte ut med utgången av år
1967, men projektet förlängdes interimistiskt till utgången av år 1968. Efter
förhandlingar har nu en principöverenskommelse ingåtts om fortsatt sam
arbete till och med mars 1970, då projektet planenligt skall upphöra. Kost1 En betalningsenhet i Europeiska monetära avtalet motsvarar ca 1 US dollar.
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naden för hela perioden den 1 januari 1968—den 31 mars 1970 beräknas
till 4 453 000 pund, varav Sveriges andel utgör 196 000 pund eller 2,4 milj.
kr. Medelsbehovet för budgetåret 1969/70 beräknas till 1 milj. kr.
4. Den fabrik som bolaget Eurochemic uppfört i Mol i Belgien för att
upparbeta bestrålat atombränsle togs i drift år 1966. Delägarna i bolaget
är atomenergiorgan i 13 OECD-länder, för Sveriges del Aktiebolaget Atom
energi. Genom att delta i Eurochemic har bolaget kunnat hålla de egna
insatserna beträffande upparbetning på en mycket låg nivå.
Eurochemics aktiekapital uppgår till 35 750 000 EMA-enheter och Sve
riges andel utgör 2,7 milj. enheter motsvarande 14 milj. kr. Aktiekapitalet
jämte ett lån av 1,3 milj. EMA-enheter har helt tagits i anspråk för att upp
föra anläggningen. Denna väntas inte kunna täcka sina driftkostnader un
der 1960-talet.
Enligt gällande överenskommelse för tvåårsperioden 1968—1969 lämnar
delägarna bidrag med sammanlagt 5,3 milj. EMA-enheter, varav Sveriges
andel utgör 430 000 enheter eller 2,2 milj. kr. För budgetåret 1969/70 be
räknas det svenska bidraget till 700 000 kr. Beloppet innefattar bidrag till
ett särskilt bolag som bildats i anslutning till Eurochemic för att omvandla
anläggningens nuvarande slutprodukt till urantetrafluorid. Medlen bör lik
som hittills anvisas över tredje huvudtitelns anslag till OECD.
Frågan om verksamheten efter utgången av år 1969 är föremål för ut
redning och för diskussioner mellan delägarna. Någon beräkning av ett
svenskt bidrag kan ännu inte göras.
5. I enlighet med Nordiska rådets rekommendation nr 31/1966 har under
de senaste åren bedrivits ett omfattande utredningsarbete med sikte på att
utvidga samarbetet mellan de nordiska länderna på atomenergiområdet.
Arbetet har skett inom ramen för Nordiska kontaktorganet för atomenergi
frågor, som den 26 juni 1968 till de nordiska ländernas regeringar över
lämnat en rapport om utvidgat alomkraftsamarbete i Norden. I rapporten
föreslås bl. a. att regeringarna söker få till stånd enhetliga normer och
administrativa förfaranden för behandlingen av säkerhetsfrågor vid upp
förande och drift av atomenergianläggningar. En arbetsgrupp har bildats
med representanter för bl. a. tillsynsmyndigheterna i de nordiska länderna.
Kostnaderna för gruppen fördelas mellan länderna. Även vissa andra kost
nader för del pågående nordiska utredningsarbetet kan komma att belasta
anslaget.
6. Under övrigt har tagits upp kostnader för dels resor m. m. vid svenskt
deltagande i internationella atomenergisammanträden, dels anordnandet av
internationella kongresser och symposier på atomenergiområdet i Sverige.
Under budgetåret 1967/68 lämnades dessutom bidrag till Aktiebolaget Atom
energi för deltagande i ett ENE A-projekt rörande utvecklingen av isotop
generatorer.
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Departementschefen
Aktiebolaget Atomenergi har sedan slutet av 1950-talet deltagit i de tre
ENE A-projekten Halden, Dragon och Eurochemic. Bolaget har genom detta
internationella samarbete kunnat förvärva betydande erfarenheter med en
förhållandevis begränsad insats. Avtalen som reglerar deltagandet i de tre
projekten kommer att löpa ut under budgetåret 1969/70. I den mån en för
längning av avtalen blir aktuell bör frågan om Atomenergis fortsatta del
tagande bedömas mot bakgrund av de begränsningar i bolagets arbetspro
gram som jag föreslagit i det föregående. Det ankommer på Kungl. Maj :t
att fatta beslut rörande ett sådant fortsatt svenskt deltagande i projekten
som innebär i huvudsak oförändrade åtaganden.
Från anslaget bestrids även kostnaderna för Sveriges deltagande i IAEA.
Sveriges årliga medlemsbidrag har hittills utbetalats ett halvår i efterskott.
För att uppnå överensstämmelse med den praxis som gäller beträffande de
svenska bidragen till andra internationella organisationer bör IAEA-bidraget
för varje kalenderår i fortsättningen betalas ut redan vid årets början. I en
lighet härmed kommer anslaget för innevarande budgetår att belastas med
bidraget för såväl år 1969 som år 1968 och överskridas i motsvarande mån.
Då närmare underlag ännu saknas för beräkning av det svenska medlems
bidraget för år 1970 — som alltså kommer att belasta anslaget för budget
året 1969/70 — utgår jag från oförändrat belopp i förhållande till vad som
angetts för år 1969.
I enlighet med vad som vid tidigare tillfälle anförts av chefen för handels
departementet (prop. 1967: 1 bil. 12 s. 108) bör anslaget vid behov få tas i
anspråk även för kostnader till följd av vissa utredningar om möjligheterna
att utvidga samarbetet mellan de nordiska länderna på atomenergiområdet.
I den särskilda frågan om säkerhetsbedömning av reaktorer har ett konkret
samarbete redan inletts inom en särskild arbetsgrupp. Under innevarande
och nästa budgetår torde de utgifter för nordiskt atomenergisamarbete som
belastar detta anslag avse främst arbetet inom nämnda grupp. En närmare
beräkning visar att 200 000 kr. för budgetåret 1969/70 torde vara tillfyllest.
I övrigt godtar jag delegationens beräkning av anslagsbehovet. Jag hem
ställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Internationellt atomenergisamarbete för budget
året 1969/70 anvisa ett förslagsanslag av 3 300 000 kr.

E 13. Drift av Ranstadsverket m. m.
Anslaget till drift av Ranstadsverket m. m. är för innevarande budgetår
uppfört med 11 milj. kr. (prop. 1968:69, SU 104, rskr 256). Beloppet av
ser att täcka kostnaderna för verkets drift samt visst forsknings- och ut
vecklingsarbete rörande utvinning av uran.
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Vid anmälan av anslaget för innevarande budgetår förklarade jag mig
ämna efter samråd med berörda myndigheter och företag m. m. lägga fram
förslag för KungJ. Maj:t om de åtgärder som bör ingå som led i en lång
siktig uranpolitik, innefattande bl. a. ett ställningstagande till den framtida
verksamheten i Ranstad. Sedan beredningen inom industridepartementet
avslutats avser jag att föreslå Kungl. Maj :t att för riksdagen lägga fram sär
skild proposition i frågan.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t i avvaktan på denna proposition föreslår
riksdagen
att till Drift av Ranstadsverket m. m. för budgetåret 1969/
70 beräkna ett förslagsanslag av 1 000 kr.
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KAPITALBUDGETEN
I. Statens affärsverksfonder
F. Statens vattenfallsverk
Statens vattenfallsverk handhar statens kraftverksrörelse och kanalrörel
sen vid Trollhätte kanalverk samt verkar för en rationell elkraftförsörjning
inom riket. Verket utför anläggningar och byggnader som fordras för verk
samheten samt uppbär och redovisar sina inkomster. Över investeringsanslaget till kraftstationer m. m. bestrids verkets utgifter dels genom inkomst
medel, dels genom medel som i övrigt ställs till verkets förfogande.
Av balansräkning per den 30 juni 1968 för statens vattenfallsverks fond
framgår, att verkets tillgångar uppgår till sammanlagt 7 718 milj. kr., varav
7 323 milj. kr. belöper på naturtillgångar och anläggningar, 88 milj. kr. på
inventarier och förråd samt återstoden på poster av finansiell natur. Kapi
talbehållningen, inklusive balanserade överskottsmedel, uppgår till 4 946
milj. kr.
Överskottet för budgetåret 1967/68 uppgick i procent av det i medeltal
disponerade kapitalet till 6,9 mot 6,5 under budgetåret 1966/67.

Kraftstationer m. m.
1967/68 Utgift___
1968/69 Anslag ..
1969/70 Förslag ..

383 983 000
480 000 000
595 000 000

Behållning -----

20 182 763

Statens vattenfallsverk
Kraftförsörjningen
Under budgetåret 1967/68 uppgick nederbörden i hela landet till 118 %
av den normala mot 116 % under närmast föregående budgetår. Fördelning
en var jämn över landet. Den 1 juli 1967 var landets regleringsmagasin fyll
da till 82 %, vilket motsvarar en lagrad energi av 15 800 GWh.1 Tack vare
goda tillrinningar under juli och augusti ökade magasineringen i snabb
takt. I augusti uppnåddes budgetårets högsta magasinfyllnadsgrad, 96 %,
eller lika mycket som tidigare högsta augustivärde under 1950- och 60-talen. Efter en kraftig tillrinningstopp under november blev vinterns tillrin
ningar ungefär normala. Vårfloden kom igång tidigare än normalt i Göta1 1 GWh (gigawattimme) = 1 milj. kilowattimmar.
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land, Svealand och Norrlands skogstrakter. Redan under senare hälften av
mars ökade tillrinningarna till vattendragen i södra och mellersta Sverige.
1 Norrlandsälvarna utom Lule älv började vattenföringen stiga i slutet av
april. Det lägsta magasinsinnehållet var 22 %, vilket är ganska normalt.
Årets vårflod var större än normalt i de flesta älvarna i Norrland. Den 30
juni 1968 var regleringsmagasinen återfyllda till 86 %, motsvarande en
bruttoproduktion av 17 200 GWh.
Totalt uppgick elproduktionen inom landet under budgetåret 1967/68
till 57 148 GWh. Därav var vattenkraftens andel 53 284 GWh eller 93,2 %.
Motsvarande värden för budgetåret 1966/67 var 51 856 respektive 46 993
GWh och 90,6 %. Vattenkraftproduktionen ökade sålunda med 6 291 GWh
medan nya vattenkraftutbyggnader motsvarande en medelårsproduktion av
2 300 GWh tillkom. Den betydande ökningen i vattenkraftproduktion be
rodde till stor del på ökad vattentillgång i Lule älv. Importen uppgick till
2 448 GWh, varav huvudparten utgjordes av vattenkraft från Norge.
Landets totala belastning, exklusive leveranser till elpannor och export,
uppgick till 53 667 GWh. Detta innebär en ökning med 8,7 % jämfört med
budgetåret 1966/67. Leveranserna till elpannor utgjorde 2 130 GWh och
exporten 3 260 GWh (exklusive överföringsförluster).
I det statliga kraftsystemet ökade vattenkraftproduktionen starkt under
budgetåret 1967/68, eller med ca 4 800 GWh till 25 472 GWh. Anläggning
ar med en sammanlagd produktionsförmåga om ca 1 200 GWh under nor
malår togs i drift. Huvudparten av ökningen hängde dock samman med en
väsentligt bättre vattentillgång i Lule älv än under närmast föregående bud
getår.
Den betydande vattenkraftproduktionen bidrog till att den egna värmekraftproduktionen blev relativt liten, 252 GWh, liksom även inköpen inom
landet (498 GWh från samkörningsgruppen och 150 GWh från övriga före
tag). Importen blev däremot relativt stor, 717 GWh, och utgjordes huvud
sakligen av vattenkraftöverskott från Norge. Totalt ökade krafttillgången
i det statliga systemet med 4 413 GWh till 27 089 GWh.
De fasta leveranserna inom verkets distributionsområde ökade under
budgetåret med 12,5 %, eller med 2 365 GWh till 21 354 GWh. Även de till
fälliga leveranserna ökade kraftigt och uppnådde totalt 5 735 GWh mot
3 688 GWh föregående budgetår. Av exporten av tillfällig kraft gick 1 920
GWh till Danmark, 375 GWh till Norge och 476 GWh till Finland.
Den totala belastningen blev 27 089 GWh. Exklusive elpannor och tillfäl
lig export uppgick den totala belastningen till 23 830 GWh, vilket var 16,4
% mer än under budgetåret 1966/67. Vattenfallsverkets andel av landets
totala belastning var 43,8 % mot 41 % under närmast föregående budgetår.
Verkets försäljning av fast kraft, exklusive överföringsförluster, utgjorde
19 398 GWh, en ökning med 2 098 GWh eller 12,1 %. Motsvarande ökning
budgetåret 1966/67 var 282 GWh eller 1,7 %.
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Leveranserna av fast kraft till direkta industriabonnenter ökade med
inte mindre än 14,4 % att jämföras med en minskning med ca 3 % närmast
föregående budgetår. Samtliga industrigrupper visade en uppgång, särskilt
markant dock gruppen andra metallverk än järn- och stålverk. Även till
grupperna malmgruvor och massa- och pappersindustri ökade försäljning
en snabbt.
Försäljningen till gruppen samfärdsel ökade med 1,6 % och till återdistributörer med 11,9 % jämfört med 6,7 % budgetåret 1966/67. För ver
kets egen detalj distribution var ökningen 21,7 %, delvis som en följd av att
ytterligare viss landsbygdsdistribution övertagits.
Under våren 1968 har den väntade utvecklingen av verkets fasta kraft
avsättning varit föremål för sedvanlig översyn. Därvid har de större indu
striabonnenterna, kraftföretagen och samhällsdistributörerna ägnats sär
skilt intresse. Liksom föregående år har den prognos som Centrala driftled
ningen (CDL) lade fram hösten 1966 tjänat som bakgrund för bedömning
en i sådana fall, där de enskilda abonnenternas särskilda betingelser inte
varit avgörande. Prognosen avser kraftförsäljningen vid medelår sförhållan
den med avseende på vattentillgången.
För industrin innebär den nya prognosen en höjning i förhållande till
förra årets prognos, främst som en följd av betydande utvidgningsplaner
inom ett par industrier. Leveranserna till industrin beräknas härigenom
öka med nära 10 % per år under perioden 1967—72 och med 6,4 % per år
1972__76. En särskilt hög ökningstakt, speciellt under den förstnämnda
perioden, förutsätts för järn- och stålverk, andra metallverk samt kemisk
industri och malmgruvor.
Samfärdselns elförbrukning domineras helt av leveranserna till statens
järnvägar. Den planerade utbyggnaden av lokaltrafiken i Stockholmsområ
det samt ökade malmtransporter på Riksgränsbanan beräknas medföra en
viss fortsatt förbrukningsökning. Inverkan på elkraftbehovet av den pågå
ende omläggningen av statens järnvägars trafik i stort kan ännu inte över
blickas. En mindre höjning jämfört med föregående prognos har emeller
tid företagits.
Den tredje huvudkonsumentgruppen är återdistributörer, som består av
grupperna kraftföretag, samhällsdistributörer och landsbygdsdistributörer.
För gruppen kraftföretag beror utvecklingen på företagens egna utbygg
nadsmöjligheter och verkets konkurrensförmåga, överväganden rörande
dessa faktorer har inte föranlett någon förändring av prognosen jämfört
med föregående år.
Prognosen för leveranserna till samhällsdistributörer har fram t. o. m. år
1975 höjts obetydligt. För år 1976 är däremot prognosen 1 700 GWh högre
än tidigare. Detta förklaras huvudsakligen av att den planerade utbyggna
den av ett kraftvärmeverk i samverkan med Göteborgs stad nu bedoms kom

78

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 15: Industridepartementet

ma ett år senare och att även betingelserna för liknande utbyggnader i
andra städer har bedömts annorlunda.
För landsbijgdsdistributörerna har översynen inte gett anledning till nå
gon nämnvärd justering. Förbrukningsökningen väntas bli 11,5 % per år
under tiden 1967—72 och 10,8 % 1972—76.
Huvudparten av den nuvarande exporten av fast kraft utgörs av försälj
ning till Jylland via Konti-Skanförbindelsen. Denna beräknas liksom tidi
gare upphöra under 1971.
Inklusive tillägg för oförutsett resulterar detta i en total prognos för ka
lenderåret 1972 om 31 300 GWh och för 1976 om 42 000 GWh. Den årliga
belastningsökningen under perioden 1967—72 blir då i medeltal 7,5 % och
under perioden 1972—76 7,6 %. Jämfört med 1967 års prognos är belast
ningsnivån för år 1972 400 GWh högre. År 1976 förutses i jämförelse med
fjolårets prognos en höjning med 3 100 GWh.
Kraftförsäljningen till Finland har, i likhet med föregående år, beaktats i
energi- och effektbalanserna genom en reduktion av totalt tillgängliga vär
mekraftresurser.
Utbyggnadsprogrammet
Under budgetåret 1967/68 färdigställdes Seitevare kraftstation och regle
ringen i Tjaktjajaure i Lilla Lule älv samt Ajaure kraftstation i Ume älv.
Utbyggnaden av övriga beslutade vattenkraftanläggningar bär fortskridit
enligt planerna.
Även utbyggnaderna av beslutade värmekraftanläggningar fortskrider
planenligt. Projekteringsarbetet för kraftvärmeaggregatet i Norrköping förs
vidare av det med Norrköpings stad bildade samarbetsbolaget Bråvallakraft aktiebolag. Projekteringen av det första atomkraftaggregatet i Ring
hals fortgår med sikte på idrifttagning hösten 1973.
I syfte att underlätta introduktionen av stora aggregat i elkraftsystemet
har ett samarbetsavlal träffats med Sydsvenska Kraftaktiebolaget. Avtalet
innebär såväl ett delat risktagande som utbyte av erfarenheter.
Den nya prognosen för belastningsutvecklingen inom det statliga distri
butionsområdet innebär jämfört med förra årets prognos en ökad avsätt
ning under den närmaste tioårsperioden. För att nå en tillfredsställande
leveranssäkerhet — med tanke på såväl energibalansen under svåra torrårsförhållanden som effektbalansen — erfordras tillskott i produktions
apparaten. Enligt de överväganden som gjorts bör detta i första hand till
godoses genom att ett andra atomkraftaggregat om ca 800 MW installeras
till budgetåret 1974/75. För att denna tidsplan skall kunna hålla behövs be
gynnelseanslag under budgetåret 1968/69.
Tillkomsten av de störa atomkraftaggregaten kräver vissa förstärkningar
på storkraftnätet, vilka fordrar anslag under budgetåret 1969/70.
Utöver nämnda atomkrafttillskott bör ytterligare ökning av produktions
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resurserna ske från budgetåret 1973/74. De lämpligaste objekten är dels
Akkats kraftstation i Lilla Lule älv, dels ett tredje aggregat i Nämforsens
kraftstation i Ångermanälven. För att dessa utbyggnader skall kunna tas i
drift under hösten 1973 erfordras beslut av 1969 års riksdag.
Vid sin bedömning av utbyggnadsbehovet har verket förutsatt att den
med Skellefteå stad gemensamma utbyggnaden av Bastusels kraftstation i
Skellefte älv kommer till stånd till budgetåret 1973/74.
Det föreslagna utbyggnadsprogrammet får sammanfattningsvis följande
utseende.
Planerad idrifttagning
Budgetår

Älv/Förläggningsort

Utbyggnadsobj ekt

Tidigare beslutade
Grytfors
Gejmån
Atomkraft
Kondenskraft
Parki
Letsi (G3)
Vietas
Boden
Gasturbin
Kraftvärme
Bastusel
Atomkraft

Skellefteälven
Umeälven
Marviken
Stenungsund (G4)
Lilla Lule älv
Lilla Lule älv
Luleälven
Luleälven
Göteborgsområdet
Norrköping
Skellefteälven
Ringhals (Gl)

1968/69
1969/70
1969/70
1969/70
1970/71
1970/71
1971/72
1971/72
1971/72
1972/73
1973/74
1973/74

Lilla Lule älv
Ångermanälven
Ringhals (G2)

1973/74
1973/74
1974/75

Nu föreslagna och förutsatta
Akkats
Nämforsen (G3)
Atomkraft

I följande tabell redovisas hur belastningen under budgetåren 1970/71—
1975/76 i händelse av exceptionella torrårsförhållanden beräknas kunna till
godoses med redan beslutade, med föreslagna och förusatta nya produktionsanläggningar samt med väntade möjligheter till inköp av kompletteringskraft inom och utom landet. (Enhet 1 000 GWh)
1970/71

1971/72

1972/73

1973/74

1974/75

1975/76

28,1

30,2

32,3

34,7

37,8

40,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Belastning
Prima belastning enligt
normalårsprognosen....
Tillkommande prima be
lastning vid exceptionel
la torrårsförhållanden..
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1970/71

1971/72

1972/73

1973/74

1974/75

1975/76

35,3

38,3

41,1

22,8

23,1

23,2

23,2

“

0,5

0,5

0,5

Oundvikliga överskottsleveranser .........................

0,4

0,3

0,2

0,1

Summa belastning

29,0

31,0

33,0

20,8

22,0

Kraftproduktion
Från befintliga och beslu
tade vattenkraftanlägg
ningar och förutsatta
regleringar .....................
Från nu föreslagna nya
vattenkraftanläggningar
Från egna befintliga och
beslutade värmekraftanläggningar .....................
Från nu förutsatta och
föreslagna nya värmekraftanläggningar...........
Kraftinköp från abonnenter m. fl. samt import..

5,4

5,0

6,0

8,1

8,9

10,2

—

—

—

—

2,0

3,6

2,8

4,0

4,2

3,4

3,4

3,6

Summa produktion

29,0

31,0

33,0

35,1

38,0

41,1

Brist

—

—

—

0,2

0,3

—

Tabellen visar att en mindre brist kan väntas uppstå under budgetåren
1973/74 och 1974/75 trots att resurserna förutsätts bli hårt utnyttjade. Er
forderliga åtgärder för att täcka bristen medför dock inte något medelsbehov
under budgetåret 1969/70.
Som framhölls i tidigare års anslagsframställningar är det nödvändigt att
vid produktionsapparatens dimensionering kontrollera att även effeklbalansen kan tillgodoses med tillfredsställande säkerhet. I följande tabell framgår
vilken effektreserv som beräknas vara tillgänglig under budgetåren 1970/
71 1975/76 med samma produktionsresurser som i nyss redovisade energi
balanser. Belastningens utnyttjningstid har förutsatts sjunka från 5 450 till
5 400 timmar per år under perioden. (Enhet MW)
1970/71

1971/72

1972/73

1973/74

1974/75

1975/76

5 370

5 560

5 950

6 400

6 990

7 530

5 170
975

5 440
950

5 540
1 185

5 760
1 700

5 760
2 440

5 760
2 730

Summa

6 145

6 390

6 725

7 460

8 200

8 490

Tillgänglig effektreserv ..
D:o i %..............................

775
14,4

830
14,9

775
13,0

1 060
16,5

1 210
17,3

960
12,8

Belastningens momentanvärde ..............................
Tillgänglig effekt
Vattenkraft ................
Värmekraft ................
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Som framgår av tabellen väntas effektbehovet kunna tillgodoses vid excep
tionella torrårsförhållanden under budgetåren 1973/74 och 1974/75 med ett
minimikrav på 15 % i effektreserv. För budgetåren 1970/71 och 1971/72
kan effektbalansen möjligen anses tillfredsställande med hänsyn till produk
tionsapparatens sammansättning och de möjligheter som då föreligger att
koppla av vissa kraftleveranser. I fråga om effektbehovet 1972/73 ämnar
vattenfallsverket återkomma med förslag om utbyggnad av ett kraftvärme
verk i Uppsala så snart ett definitivt avtal härom föreligger med Uppsala
Kraftvärme aktiebolag. Möjligheter att köpa kraft från annat håll undersöks
samtidigt. Åtgärder som kräver anslagsmedel föreslås därför inte f. n. Efter
tillkomsten av de slöra atomkraftaggregaten skärps emellertid kravet på
effektreserv och detta medför att reserven under budgetåret 1975/76 får an
ses helt otillfredsställande. Åtgärder för att tillgodose detta krav väntas dock
inte medföra behov av anslagsmedel förrän efter budgetåret 1969/70.

Elförsörjningen under 197 0-talet
Centrala driftledningen (CDL) offentliggjorde i december 1967 en utred
ning om landets elförsörjning under 1970-talet. Energibehoven har i utred
ningen antagits motsvara maximialternativet för el i Energikommitténs
»Rapport rörande Sveriges energiförsörjning 1955—1985» (Stencil Fi 1967:
8). I det följande lämnas ett kort referat av den framlagda CDL-studien.
CDL-studien konstaterar att vattenkraften hittills utgjort den domineran
de kraftkällan men att den i fortsättningen endast kommer att svara för en
mindre del av de erforderliga energitillskotten. Med den vattenkraft som
med hänsyn till ekonomiska och allmänna förutsättningar kan beräknas bli
utbyggd under 1970-talet kan produktionen i vattenkraftverk år 1980 väntas
uppgå till ca 60 000 GWh, jämfört med f. n. 50 000 GWh/år. Trots vatten
kraftens avtagande betydelse beräknas den ännu 1980 komma att svara för
ungefär hälften av elproduktionen, vilket är en internationellt sett hög an
del.
Produktionssystemets utbyggnad har hittills planerats efter kraven på
energitillgång under torrår. Med den förutsedda övergången till ökad andel
värmekraft kan effektbehovet under höglasttid bedömas bli alltmer avgö
rande för utbyggnadsplanerna.
Den industriella utvecklingen kan komma att ge ökat underlag för mottrycksproduktion, dvs. kombinerad produktion av värme och elektrisk energi.
Mottrycksproduktion är aktuell främst inom industrier, som använder ånga
i sin fabrikationsprocess, och i vissa större städer med hetvatten för fjärr
värmesystem. Inom industrin har mottryckskraften hittills ökat i stort sett
i proportion till den utökade industriella kapaciteten. Utredningen anser det
rimligt att räkna med en ökad tillväxttakt för den industriella mottrycksproduktionen, ca 40 MW per år jämfört med tidigare ca 25 MW per år.
6
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Vad gäller städernas kraftvärmeverk har bedömningen helt förändrats
jämfört med 1962 års CDL-studie. Utvecklingen mot centraliserad värme
försörjning från kommunala fjärrvärmeverk har skjutit stark fart under
senare år. I flera större städer är eller blir värmeunderlaget av sådan storlek
att uppförandet av kraftvärmeverk för mottrycksproduktion ter sig ekono
miskt motiverat. Genom samverkan mellan berörda städer och kraftföretag
kan anläggningarnas storlek och utformning avpassas efter totalekonomiska
grunder. Genomförda typberäkningar jämte erfarenheter från hittills aktua
liserade samarbetsprojekt tyder på att den i kraftvärmeverk totalt installe
rade effekten kan komma att nå upp till 3 500 MW år 1980. Enligt värmeverksföreningens bedömning är det tänkbart att ytterligare 500 å 1 000 MW
kan tillkomma före denna tidpunkt.
Utredningen framhåller att atomenergins kostnadsutveckling på längre
sikt kan verka hämmande på tillkomsten av oljebaserade kraftvärmeverk.
I den mån atomenergin blir billigare ökar elvärmens konkurrenskraft och
värmeunderlaget för mottrycksproduktion kan påverkas. Samtidigt krävs
större produktionsenheter — och större värmeunderlag — för att elkraft
från kraftvärmeverk skall kunna konkurrera. Till bilden hör att det redan
under 1970-talet kan bli möjligt att förlägga atomkraftverk intill stora befolkningskoncentrationer och därmed att erhålla fjärrvärme baserad på
atomenergi.
Även om tillskotten från vattenkraft, industriellt mottryck och kraftvär
meverk i och för sig synes bli betydande väntas de dock utgöra en mindre
del av det växande behovet av elenergi fram till år 1980. Huvudalternativen
för att tillgodose det resterande energibehovet, 35 000 å 40 000 G\Vh/år, ut
görs av kondenskraft baserad på antingen alombränslen eller fossila bräns
len. Utredningens beräkningar för att klarlägga konkurrenssituationen mel
lan dessa alternativ ger vid handen att atomenergin ger betydande ekono
miska fördelar under de förutsättningar ifråga om kalkylränta, långsiktiga
bränslepriser, de olika kraftslagens kostnadsutveckling etc., som bedömts
mest sannolika. Resultatet påverkas i varierande grad av ändringar i förut
sättningarna och är speciellt känsligt för variationer i priset på fossila bräns
len. Det mest sannolika oljepriset på lång sikt, ca 65 kr/m3, ger indikation
på att hela energitillskottet bör täckas med atomkraft. Konkurrensgränsen
mellan de båda kraftslagen vid i övrigt oförändrade förutsättningar bedöms
ligga vid ett oljepris av ca 46 kr/m3.
Det produktionssystem som skisseras i CDL:s utredning är inte komplett.
Det tillgodoser i huvudsak energibehoven (baslasten) men maskineffekten
synes inte vara tillräcklig för att täcka kortvariga belastningstoppar (spets
last) och behovet av reserveffekt. För dessa ändamål lämpar sig kraftslag
med låg investeringskostnad medan den rörliga produktionskostnaden har
mindre betydelse. Flera alternativ kan tänkas, t. ex. kondenskraftverk i
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starkt förenklat utförande, gasturbiner, tillbyggnad i befintliga vattenkraft
verk och pumpkraftverk. De olika alternativen har vart och ett sina fördelar
och det kan inte bli fråga om att välja ett av dem utan säkerligen en kombi
nation av flera. Utredningen anser det varken möjligt eller meningsfullt att
i studien försöka ange den sannolika fördelningen på olika toppkraftalternativ. Däremot har det ansetts vara av värde att ungefärligt beräkna behovet
av reserveffekt och optimal omfattning av toppeffekt.
Utförda undersökningar har lett utredningen till den preliminära slutsat
sen, att reserven för haverier, prognosfel etc. i det svenska kraftsystemet un
der 1970-talet bör vara omkring 15 % av den momentana maximieffekten.
Internationellt sett är detta ett lågt värde för kraftsystem av samma storlek
som det svenska. Det gynnsamma utfallet sammanhänger med att Sverige
har ett stort inslag av utomordentligt driftsäkra vattenkraftanläggningar.
Med utgångspunkt från att reserveffekten bör vara 15 % har den opti
mala omfattningen av toppeffekt i 1980 års stadium beräknats till ca 3 000
MW.
Resultatet av utredningens kalkyler och överväganden har sammanfattats
i följande tabell. Det kalkylmässiga resultatet, innebärande bl. a. en kraftigt
växande andel atomenergi, anser utredningen tillgodose rimliga anspråk på
beredskap mot hinder i bränsletillförseln, när den inhemska vattenkraften
inte längre förmår täcka huvuddelen av energibehoven.
Beräknad utveckling av produktionssystemet under 1970-talet
(Något utförligare specifikation än i CDL-studien)
Effekt MW

Energi TWh/år
ökning under
(lTWh = 1000 GWh) 10-årsperioden

1970

1980

Vattenkraft ................................
Atomkraft ................................
Kraftvärmeverk i städer (oljealt. atomkraftbaserade) ....
mottrycksproduktion...........
kondensproduktion...............
Konventionell kondenskraft . .
Industrins mottryckskraft....
Toppkraft....................................

10 700
500

12 400
6 300

750

3 500

2 450
600
200

2 450
1 000
3 000

Totalt

15 200

28 650

1970

1980

53
1

60
39

MW
1 700
5 800

TWh
7
38

2 750
2,5
0,5
7
3
67

12
4
5,5
6
0,5
127

400
2 800

9,5
3,5
— 1,5
3
0,5

13 450

60

Som framgår av tabellen kommer en stor del av det växande behovet
sannolikt att tillgodoses med atomkraft. För atomkraften gäller mer utpräg
lat än för andra kraftslag att kraftkostnaden minskar med ökande aggre
gatstorlek. Det är därför angeläget att utvecklingen mot allt större maskin
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enheter kan fortsätta. Förutsättningar för detta föreligger också i och med
att det svenska kraftsystemet är relativt stort och sammanknutet med ett
starkt stamlinjenät, som utvecklats under vattenkraftepoken. Genom samkörningsförbindelserna med Danmark, Finland och Norge underlättas in
troduktionen av stora enheter såväl i dessa länder som i Sverige. Dessa för
bindelser kan väntas bli ytterligare utvecklade.
Den angivna utvecklingen leder till att en stor del av de framtida krafttillskotten kan väntas komma från ett fåtal stora anläggningar. Med hänsyn
till kylvattenbehovet bör dessa i första hand förläggas till kusten. Den långa
svenska kusten är en tillgång som kan medverka till att Sverige kan behålla
det relativt gynnsamma kostnadsläge, som uppnåtts med hjälp av vatten
kraften. Till följd av den starka koncentrationen till stora anläggningar kan
behovet av förläggningsplatser förutses bli begränsat till 15 å 20 under den
tid som överhuvudtaget kan komma ifråga för en utsträckt långtidsplane
ring, dvs. fram till sekelskiftet. De områden som då skulle tas i anspråk för
kraftproduktion upptar en mycket ringa del av den svenska kusten. Sam
tidigt är det emellertid få förläggningsplatser, som är både ekonomiskt gynn
samma och lämpliga av allmänna skäl. Det är därför angeläget att lämpliga
förläggningsplatser på ett eller annat sätt kan reserveras redan i ett tidigt
skede. Även vissa inlandslägen vid de största insjöarna och vattendragen
kan bli aktuella.
CDL-utredningen lar inte upp naturgas som alternativ energikälla för
kraftproduktion. Som skäl för detta anges att inköp och transport av gas
från nu kända fyndigheter inte bedöms utgöra ett konkurrenskraftigt alter
nativ. Däremot anser utredningen att bilden skulle kunna förändras avse
värt, om naturgas upptäcktes inom eller i närheten av svenskt område.
Utredningen har även omfattat ett försök att överblicka utvecklingen
under 1980-talets första hälft. Det finns anledning tro att en introduktion
i det svenska kraftsystemet av atomkraftverk med bridreaktorer blir aktu
ell under denna period. En särskild undersökning har emellertid visat att
även om detta redan nu kunde tas för givet skulle det inte i nämnvärd grad
påverka den utveckling under 1970-talet som tidigare skisserats. Jämsides
med bridkraftverken väntas byggandet av ”vanliga” atomkraftverk komma
att fortsätta. Vattenkraftverk och oljebaserade kraftverk väntas få minskad
omfattning med undantag för speciella toppeffeklanläggningar.
Slutligen må nämnas att, enligt den här i korthet refererade CDL-studien,
kostnaderna för modern värmekraft i dagens prisläge beräknas bli minst
10 % lägre än vad som förutsattes i 1962 års CDL-studie med dåvarande pris
läge. Såvitt gäller atomkraften beror detta främst på att man nu anser sig
kunna räkna med väsentligt lägre rörliga kostnader.
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Medelsförbrukningen under budgetåren 1 9 6 7/6 8 —
1 9 69/7 0
För de ramreglerade investeringarna under budgetåret 1967/68 var den
föreskrivna gränsen 384 milj. kr. Medelsförbrukningen uppgick till detta
belopp. Genom den under budgetåret erhållna höjningen av den ursprung
liga ramen om 350 milj. kr., dels med 4 milj. kr. för igångsättning av ut
byggnaden av Parki kraftstation jämte Skalka reglering och dels med 30
milj. kr. för utbyggnad och förstärkning av distributionsnäten, kunde vattenfallsverket genomföra huvuddelen av det tidigare anmälda investerings
programmet.
För budgetåret 1968/69 är den fastställda ramen 445 milj. kr. Enligt
verkets förslag skulle förbrukningen av investeringsmedel bli 30 milj. kr.
högre. Orsakerna härtill är följande. Enligt Kungl. Maj :ts beslut den 22
september 1967 ålades verket att påbörja arbetena med Parki kraftsta
tion och Skalkas reglering under budgetåret 1967/68. Begynnelseanslag
ställdes samtidigt till förfogande genom en höjning av tidigare fastställd
investeringsram med 4 milj. kr. Beslutet om tidigareläggning medför emel
lertid att ytterligare 5 milj. kr. erfordras under innevarande budgetår för
att planmässigt fortsätta arbetena. I särskild skrivelse till Kungl. Maj :t
(den 7 augusti 1968) har verket vidare hemställt om statsmakternas god
kännande av upphandling av ett andra kärnkraftaggregat till Ringhals. Delta
medför ett medelsbehov under innevarande budgetår om 10 milj. kr. Enligt
det för riksdagen i prop. 1968:51 presenterade förslaget om bildandet av ett
oljeprospekteringsbolag kommer vattenfallsverket att teckna aktier för ett
belopp om högst 2,5 milj. kr. Även för detta ändamål erfordras medel under
innevarande budgetår. Slutligen framhåller verket, att den i det föregående
redovisade belastningsökningen, tillsammans med oförutsett höga kostnader
för markersältningar m. m., har medfört att medelsförbrukningen beräknas
bli avsevärt högre än vad som förutsattes vid bestämningen av rambeloppet.
Detta innebär, sammantaget, att ytterligare 30 milj. kr. bör ställas till ver
kets förfogande för innevarande budgetår om det föreliggande investerings
programmet skall kunna genomföras. Härutöver kan eventuellt ytterligare
medelsbehov senare uppkomma för finansiering av sådana anskaffningar
o. d. som anmälts i prop. 1968: 125 avseende ökad sysselsättning inom verk
stadsindustrin.
För budgetåret 1969/70 beräknas medelsförbrukningen uppgå till 600
milj. kr. ökningen jämfört med innevarande budgetår utgör 125 milj. kr.
Bakom detta ligger tillkomsten av Ringhals kraftstation med två aggregat
och ett medelsbehov av ca 190 milj. kr., samtidigt som medelsbehovet för
Marvikens kraftstation minskar med ca 65 milj. kr.
I följande tabell anges verklig medelsförbrukning under det senast för
flutna budgetåret och beräknad medelsförbrukning för innevarande och
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nästa budgetår. Marvikens kraftstation har liksom tidigare redovisats för
sig med hänsyn till att detta arbete väsentligen har karaktären av entrepre
nad gentemot Aktiebolaget Atomenergi. (Enhet milj. kr.).
Verklig medels
förbrukning
1967/68

Vattenkraftstationer..............................
Värmekraftstationer utom Marviken
Regleringar.........................
Distributionsanläggningar
Övriga ändamål

Marvikens kraftstation
Summa

Beräknad medelsförbrukning
1968/69
1969/70

106,7
42,7
20,1
162,1
9,0

85,9
51,7
45,6
190,3
12,2

77,9
240,8
34,8
210,0
10,0

340,6

385,7

573,5

43,4

89,3

26,5

384,0

475,0

600,0

Vattenkraftstationer
Vattenfallsverket har redovisat följande investeringsprogram
1 000 kr.).

I. Företag påbörjade före den
1.7. 1968
Gejmåns kraftstation ....
Seitevare kraftstation ....
Vietas kraftstation...........
Letsi kraftstation, första
utbyggnaden (G 1 och 2)
Letsi kraftstation, andra
utbyggnaden (G 3) ....
Parki kraftstation ...........
Bodens kraftstation...........
Efterarbeten och skaderegleringar för kraftstationer som tagits i drift ..
Kapitalinsatser för ersättningskraft m. m..............

Totalkostnad
beräknad
1968

Faktisk utgift t. o. m.
30.6.1968

Beräknad utgift
1968 /69
1969/70

47 000
125 000
215 000

18 300
115 900
94 300

14 900
1 300
28 200

8 500
1 600
29 600

195 000

183 100

1 800

1 000

20 000
15 000
95 000

1 300
5 100
13 500

5 100
4 500
17 400

4 200
4 200
22 700

11 300

3 900

1 400

1 200

85 900

76 900

—

---

—

—

500
500

Summa

—

1 000

Summa
II. Företag avsedda att påbörjas
budgetåret 1969170
Akkats kraftstation...........
N ämforsens kraftstation (G3)

(Enhet

82 000
35 000

Totalsumma

85 900

77 900
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Gejmåns kraftstation
Redogörelse för anläggningen har lämnats i 1965 års statsverksproposition (bil. 12 s. 188). Fallhöjden blir ca 250 m, utbyggnadsvattenföringen
25 m3/s, maximieffekten 65 MW och den genomsnittliga produktionsför
mågan 280 GWh per år efter reglering av sjön Abelvattnet. Anläggnings
kostnaden beräknas bli oförändrat 47 milj. kr.
Bergarbeten för utskovet vid Bleriken har påbörjats. Tilloppskanalen har
i stort sett färdigsprängts. Av den 6 km långa tilloppstunneln och den 1 km
långa avloppstunneln har ca hälften utsprängts. Bergarbetena för maskin
stationen har avslutats. Betongarbetena liksom arbetena med inledning av
Skidträsk- och Skurträskbäcken har påbörjats. Anläggningen beräknas kun
na tas i drift under senare delen av år 1969.
Seitevare kraftstation (jämte reglering av Tjaktjajaure)
Redogörelse för anläggningen har lämnats i 1962 och 1965 års statsvcrkspropositioner (bil. 8 s. 238 och bil. 12 s. 188). Fallhöjden är maximalt 182
m, utbyggnadsvattenföringen 120 m3/s, maximieffekten 220 MW och den
genomsnittliga produktionsförmågan 790 GWh per år. Genom regleringen
ökar vidare produktionen i nedanför liggande utbyggda anläggningar med
520 GWh per år. Anläggningskostnaden för Seitevare kraftstation och
Tjaktjajaures reglering beräknas nu till 205 milj. kr., varav 125 milj. kr.
utgör kraftstationens andel.
Anläggningsarbetena är i huvudsak färdigställda och endast smärre kom
pletterings- och avslutningsarbeten återstår. Kraftstationen togs i kommer
siell drift under november 1967.
Vietas kraftstation
Redogörelse för anläggningen har lämnats i 1965 och 1967 års statsverkspropositioner (bil. 12 s. 189 och bil. 12 s. 151). Fallhöjden blir vid full däm
ning i resp. magasin 82 m för Satisjauredelen och 78 m för Suorvadelen.
Maximivattenföringen varierar med fallhöjden mellan 450 m3/s och 530
in3/s, maximieffekten blir 320 MW och den genomsnittliga produktionsför
mågan 1 160 GWh per år, sedan hänsyn tagits till Kungl. Maj :ts beslut att
100 milj. m3 vatten per år skall släppas fram i Störa Sjöfallet under turist
tid. Anläggningskostnaden beräknas oförändrat till 215 milj. kr.
Betongkonstruktionen för grindarna i tilloppstunneln från Satisjaure har
färdigställts. Tillfartstunneln till maskinsalen och svallgallerierna har ut
sprängts. Sprängningsarbeten pågår i tillopps- och avloppstunnlar, tub
intag, tilloppstuber, maskinsal och sugrör.
Kraftstationens två aggregat beräknas bli tagna i drift under slutet av år
1971 resp. början av år 1972.
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Letsi kraftstation
Redogörelse för utbyggnaden har lämnats i 1959 och 1961 års statsverkspropositioner (bil. 27 s. 101 och bil. 28 s. 104). Fallhöjden är maximalt 136
m och utbyggnadsvattenföringen 220 m3/s. Maximieffekten är 286 MW och
den genomsnittliga produktionsförmågan 1 800 GWh per år sedan planerade
sjöregleringar i vattendraget ovanför stationen genomförts. Anläggnings
kostnaden beräknas nu bli 195 milj. kr.
Smärre kompletterande byggnads- och uppsnyggningsarbelen återstår
att utföra. Dessa beräknas ske samtidigt med stationens andra utbyggnad.
Stationen har varit i kommersiell drift sedan våren 1967.
Letsi kraftstation, andra utbyggnaden
Redogörelse för stationens andra utbyggnad med ett tredje aggregat har
lämnats i 1968 års statsverksproposition (bil. 9 s. 128). Aggregatet får en
utbyggnadsvattenföring av 110 m3/s och ger stationen cn effektökning av
139 MW. Produktionstillskottet blir 90 GWh per år. Anläggningskostnaden
beräknas bli oförändrat 20 milj. kr.
Byggnadsarbetena började under sommaren 1968. Aggregatet beräknas
tas i drift under senare delen av år 1970.
Parki kraftstation (jämte Skalkas reglering)
Redogörelse för utbyggnaden har lämnats i 1967 års statsverksproposi
tion (bil. 12 s. 152). Regleringsmagasinet får en volym av 460 milj. m3.
För kraftstationen blir maximifallhöjden 14 m, utbyggnadsvattenföringen
140 m3/s, maximieffekten 20 MW och produktionsförmågan ca 100 GWh
per år. Genom regleringen ökar vidare produktionsförmågan i nedanför
liggande anläggningar med 135 GWh per år. Anläggningskostnaden beräk
nas oförändrat till 45 milj. kr., varav 15 milj. kr. utgör kraftstationens
del.
I utskovspartiet är sprängningsarbetena slutförda. Gjutning av utskovspelare pågår. Avloppskanalens uppströmsdel har utsprängts. För huvuddam
mens vänstra del har schaktning till berg utförts och bergrensning pågår.
Injektering har påbörjats.
Kraftstation och reglering beräknas kunna tas i drift under senare delen
av år 1970.
Bodens kraftstation
Redogörelse för utbyggnaden har lämnats i 1967 års statsverksproposi
tion (bil. 12 s. 152). Nettofallhöjden blir 12,4 m vid utbyggnadsvattenfö
ringen 680 m3/s. Maximieffekten blir 74 MW och produktionsförmågan
490 GWh per år. Anläggningskostnaden beräknas bli oförändrat 95 milj.
kr.
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Omloppskanalen utefter högra stranden samt fångdammen för första
byggnadsskedet har färdigställts. Arbetena med utskovspartiet och avlopps
kanalen pågår.
Anläggningen beräknas kunna tas i drift under senare delen av år 1971.
Akkats kraftstation
Anläggningen skall utnyttja den fallsträcka i Lilla Lule älv, som ligger
mellan sjön Vaikijaure och Letsi kraftstations dämningsområde. Samtidigt
ordnas även ett mindre årsregleringsmagasin i sjön Vaikijaure.
Utbyggnadsförslaget omfattar huvuddamm och spärrdamm vid Vaikijaures utlopp, driwattenintag, kraftstation, avloppstunnel och avloppska
nal samt rensning nedströms därom.
Fallhöjden är 45 m, utbyggnadsvattenföringen blir 300 m3/s och maximieffekten 135 MW. Den genomsnittliga produktionsförmågan beräknas till
575 GWh per år. Regleringsmagasinet får en volym av 40 milj. m3. Anlägg
ningskostnaden beräknas till 82 milj. kr.
Kraftstationen, av underjordstyp, placeras i anslutning till huvuddam
men ca 900 m nedströms Vaikijaures utlopp vid den plats där nuvarande
landsvägsbro korsar älven. Huvuddammen utgörs av utskovsparti över älv
fåran och till vänster härom driwattenintag samt en ca 1 400 m lång jorddamm. Från drivvattenintaget leds vattnet via maskinstalionen genom en
2 100 m lång avloppstunnel och en 700 m lång avloppskanal till selet ned
ströms Kaitumfallet. Ca 550 m nedströms avloppskanalens utlopp börjar
en 1 200 m lång älvrensning.
Byggnadsarbetena avses bli påbörjade våren 1970 och kraftstationen tas
i drift hösten 1973.
Nåmforsens kraftstation, andra utbyggnaden
Nämforsens första utbyggnad ägde rum åren 1944—1947. Anläggningen
är utrustad med två aggregat, som tillsammans kan utnyttja upp till ca
300 m3/s. Vattenvägarna på avloppssidan utgörs av en tunnel som följs av
en kort kanal. Utbyggnadsvattenföringen är lägre än i de stationer, som
ligger ovanför och nedanför Nämforsen. Nämforsen utgör därför ett hinder
för rationellt utnyttjande av i Ångermanälven tillgängligt vatten.
Kraftstationen föreslås nu bli utökad med ytterligare ett aggregat för
300 m3/s, med en effekt av 55 MW. Produktionstillskottet blir 90 GWh
per år. Anläggningskostnaden beräknas till 35 milj. kr.
Intag och maskinstation placeras omedelbart till höger om den befint
liga anläggningen. Avloppet kommer att utgöras av en ca 500 m lång tun
nel som utförs oberoende av den befintliga. Detta innebär att driften av den
befintliga anläggningen kan upprätthållas under hela tillbyggnadstiden.
Byggnadsarbetena avses bli påbörjade våren 1970 och aggregatet tas i
drift år 1973.
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Efterarbeten och skaderegleringar för kraftstationer som tagits i drift
De redovisade medelsbehoven avser huvudsakligen efterarbeten och
skaderegleringar för Ajaure, Messaure, Porsi och Laxede kraftstationer.
Kapitalinsatser för ersättningskraft m. m.
Beloppet avser huvudsakligen lån till Bergeforsens kraftaktiebolag för att
finansiera bolagets regleringskostnader. Aktiebolaget Grytforsen beräknas
kunna låna erforderliga medel på den allmänna lånemarknaden.
Värmekraftstationer
Vattenfallsverket har redovisat följande investeringsprogram
1 000 kr.).
Totalkostnad
beräknad
1968

Faktisk utgift t. o. m.
30.6.1968

(Enhet

Beräknad utgift
1968/69
1969/70

I. Företag påbörjade före
1.7. 1968
Stenungsunds kraftstation,
andra och tredje utbygg
naderna ......................
270 000
Marvikens kraftstation .. 287 000

210 800
171 200

16 200
89 300

Summa 105 500

43 000
26 500
69 500

II. Företag, som påbörjas bud
getåret 1968169
Ringhals kraftstation, ag
gregat 1 och 2 ................ 1 050 000
Kapitaltillskott till Bråvallakraft Aktiebolag ..
Gasturbin..............................

30 000

191 300

2 500
3 000

4 500
2000

35 500

197800

Totalsumma 141 000

267300

Summa

Stenungsunds kraftstations andra och tredje utbyggnader
För utbyggnaden av tredje och fjärde aggregaten, vardera med effekten
275 MW, har redogörelse lämnats i 1963 och 1966 års statsverkspropositioner (bil. 8 s. 383 och bil. 12 s. 184).
Tredje aggregatet togs i drift under budgetåret 1966/67. Fjärde aggrega
tet beräknas komma i drift hösten 1969. Stationens totala effekt kommer
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att uppgå till 870 MW. Kostnaderna för aggregaten beräknas tillsammans
uppgå till oförändrat 270 milj. kr. Byggnadsarbetena för fjärde aggregatet
är i huvudsak färdigställda. Montaget pågår för ångpannan och har påbör
jats för turbinen.
Marvikens kraftstation
Redogörelse för stationens utformning har senast lämnats i prop 1963:
72. För arbets- och ansvarsfördelningen mellan verket och Aktiebolaget
Atomenergi har redogjorts i 1965 års statsverksproposition (bil. 12 s. 191).
Den beräknade kostnaden för verkets del av anläggningen, 287 milj. kr.,
är oförändrad från föregående år.
Byggnadsarbetena samt montage av turbin, kontroll- och lokalkraftan
läggningen är i huvudsak avslutade. Montaget av reaktoranläggningen har
nått slutskedet. Intrimningen av stationens komponenter har börjat.
Gasturbinanläggning
Förläggningen av den i 1968 års statsverksproposition (bil. 9 s. 130) upp
tagna gasturbinen med en planerad effekt av 50—75 MW och trolig place
ring i Göteborgsområdet har ännu inte blivit definitivt bestämd.
Ringhals kraftstation
I 1968 års statsverksproposition (bil. 9 s. 131) lämnades en redogörelse
för anläggningen utförd med ett aggregat om 750 MW. I stationen avses
nu bli installerat ytterligare ett aggregat om 800 MW. Anläggningskostna
den för båda aggregaten beräknas till 1 050 milj. kr.
Leveransavtal för reaktorer och turbiner har tecknats för båda aggrega
ten. De egentliga byggnadsarbetena avses bli påbörjade under budgetåret
1968/69. Det första aggregatet beräknas kunna tas i drift 1973 och det andra
1974.
Kapitaltillskott till Bråvallakraft Aktiebolag
(tidigare benämnt Aktiebolaget Norrköpingskraft)
Redogörelse för det kraftvärmeaggregat om 230 MW, som avses bli upp
fört i Norrköping i samarbete mellan Norrköpings kommunala affärsverk
och vattenfallsverket, har lämnats i 1968 års statsverksproposition (bil. 9
s. 131). De egentliga byggnadsarbetena avses bli påbörjade våren 1969.
Aggregatet beräknas bli taget i drift hösten 1972.
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R egleringsföretag
Vattenfallsverket har redovisat följande sammanställning över kostna
derna för pågående och planerade regleringsföretag. Beträffande kostna
derna för vissa delprojekt hänvisas till akten (Enhet 1 000 kr.).

Dalälvens flodområde ..............
Gimåns flodområde ..................
Indalsälvens flodområde.........
Ångermanälvens flodområde . .
Umeälvens flodområde.............. .
Skellefteälvens flodområde ...
Luleälvens flodområde.............. .

Totalkostnad
beräknad
1968

Faktisk utgift t. o. m.
30.6.1968

5 200
11500
70 800
161 400
120 200
30 100
220 000

5 500
11 000
67 600
152 800
111 400
22 800
119 000

Beräknad utgift
1968/69

1969/70

200
2 100
5 000
5 500
2 900
29 900

- 300
300
1 100
3 600
3 300
4 400
22 400

Summa 45 600

34 800

—

Inom Dalälvens flodområde föreligger inte något medelsbehov. Genom att
en ny kraftstation i privat ägo tas i drift under budgetåret 1969/70 ändras
fördelningstalen, vilket resulterar i en mindre återbetalning av tidigare ut
lagda investeringsmedel.
För Gimåns och Indalsälvens flodområden avser medelsbehovet skadeer
sättningar till följd av regleringar som tidigare tagits i bruk.
Det beräknade medelsbehovet för Ångermanälvens flodområde avser ska
deersättningar med anledning av dels regleringar som är i drift, dels pågå
ende arbeten med regleringar i övre Fjällsjöälven.
Beräknat medelsbehov inom Umeålvens flodområde är avsett för pågå
ende arbeten med Abelvattnets reglering samt för skadeersättningar för reg
leringar som redan är i drift.
Inom Skellefteälv ens flodområde erfordras medel för skadeersättningar
med anledning av regleringar som tagits i drift. Härtill kommer medelsbe
hov för Rebnisjaures reglering.
För Luleälvens flodområde avser medelsbehovet pågående arbeten med
Tjaktjajaures, Skalkas och Suorvas fjärde regleringar samt skadeersättning
ar för regleringar som är i drift.
Redogörelser för Tjaktjajaures och Skalkas regleringar lämnas i samband
med Seitevare resp. Parki kraftstation.
För Suorvas fjärde reglering har redogörelse lämnats i 1965 års statsverksproposition (bil. 12 s. 193). Genom regleringen ökar magasinsvolymen
med 3 150 milj. m3. Anläggningskostnaden beräknas nu till 110 milj. kr.
Av anläggningsarbetena har regleringstunneln och regleringskanalen i det
närmaste färdigställts. Grundläggningsarbeten för de nya dammarna på
går. Den utökade regleringen beräknas kunna tas i drift under sommaren
1971.
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Inköp av vattenfall och fastigheter
Medelsförbrukningen beräknas till 1,0 milj. kr. för vartdera budgetåret
1968/69 och 1969/70.
....
Verket har lämnat sedvanlig redogörelse för användningen av tillgängli
ga medel under budgetåret 1967/68. Härom hänvisas till akten.

Förvärv och finansiering av företag för elektrisk distributionsverksamhet
Medelsförbrukningen beräknas till 6,7 milj. kr. för budgetåret 1968/69
och 5,0 milj. kr. för budgetåret 1969/70. Hänsyn har därvid tagits både till
finansieringsutlägg för företag, som redan är i funktion, och till aktuella
förvärvsfrågor.

Diverse och oförutsett
Medelsförbrukningen under budgetåren 1968/69 och 1969/70 beräknas
till 2,0 resp. 4,0 milj. kr.
Verket har lämnat föreskriven redogörelse för användningen av anslags
medel under budgetåret 1967/68 till arbeten som inte ingått i det av depar
tementschefen förordade investeringsprogrammet. Härom hänvisas till ak
ten.

Distributionsanläggningar
För innevarande budgetår beräknas medelsförbrukningen till 190,3 milj.
kr. och för budgetåret 1969/70 till 210,0 milj. kr. Detta innebär för båda
budgetåren en ökning jämfört med den verkliga medelsförbrukningen un
der budgetåret 1967/68. ökningen förorsakas av att arbeten, som tidigare
påbörjats, nu kommit in i ett mer resurskrävande skede. Arbetena ar be
tingade av den inträffade och förväntade bclastningstillväxten.
Beträffande nytillkommande arbeten och sådana, som enligt senast verk
ställda genomgång visar större avvikelser från föregående års uppgifter, har
vattenfallsverket lämnat följande motiveringar och kommentarer.
Som en konsekvens av att Grytfors kraftstation planeras bli tagen i drift
redan hösten 1968 har anslutningsledningen Gallejaur Grytfors tidigarelagts.
På grund av ökande belastning i Sundsvallsområdet kravs en transforma
torstation 200/130 kV där. Kostnaden inkluderas nu i projektet avseende
200 kV ledning Stadsforsen—Sundsvallsområdet jämte anslutningar.
I anslagsbeloppet för 380 kV station i Södermanland jämte ny ledning
till Stockholm ingår nu kostnaden för en 380/130 kV transformering.
För att atomkraftaggregat i mycket stora enheter som t. ex. Ringhals
skall kunna användas med bibehållen driftsäkerhet i storkraftnätet krävs
en förstärkning av överföringssystemet från mellersta Norrland. En ny ca
300 km lång 380 kV ledning Hjälta—Gävle har visats vara det fördelakti
gaste alternativet.
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En 130 kV ledning Grytfors—Bastusel har tidigare planerats till år 1973
för utmatning av produktion från Bastusels kraftstation. Ledningen har
emellertid tidigarelagts till år 1970 för att möjliggöra byggkraftmatning till
Bastusel.
Den kopplingsstation i Skövde som enligt föregående års planer skulle
ha påbörjats under budgetåret 1968/69 har senarelagts.
I följande sammanställning redovisas de distributionsanläggningar m. m.
som vattenfallsverket avser att påbörja under nästa budgetår. (Enhet 1 000
kr.)
Totalkostnad
beräknad 1968

380/130 kV transformatorstation i Gävleområdet ...............................................................................
Sektionering av 380 kV ställverk i Midskog ..
130/10 kV station i Oxelösundsområdet............
Diverse utvidgningar i stamlinje- och primär
systemen .................................................................
Bygde- och ortsanläggningar..................................

Därav utgift
under 1969/70

16 700
1 800
2 000

2 100
400
400

72 400
17 100

10 100
10 900

Summa 110 000

23 900

Belastningsökningen i industrierna i Gävle gör det nödvändigt att för
stärka matningen till området. Detta bör ske genom komplettering med en
ny 380/130 kV transformering vid Gävle.
En sektionering av 380 kV ställverket i Midskog krävs för att förbättra
driftsäkerheten för storkraftsystemet.
På grund av ökande belastning i Oxelösundsområdet erfordras där en
130/10 kV transformatorstation.
Öljeprospektering
Med skrivelse den 7 mars 1968 begärde vattenfallsverket bemyndigande
att tillsammans med LKAB och vissa icke statliga företag få ingå i ett aktie
bolag för prospektering efter olja och naturgas inom Sverige och den svens
ka kontinentalsockeln samt hemställde om att för teckning av aktier i bo
laget få disponera högst 2,5 milj. kr. av investeringsanslaget Kraftstationer
m. m. Det förutsattes att verkets andel i ytterligare tillskottsmedel för bola
gets prospekteringsverksamhet skulle få bestridas av driftmedel.
Prospekterings- och utvinningsverksamheten i världen efter olja och na
turgas till havs har under de senaste två decennierna utvecklats kraftigt.
Enligt nya uppskattningar räknar man med att den nuvarande andelen
havsproducerad olja och naturgas — ca en femtedel — och nu kända till
gångar — ca en fjärdedel av världens totala — genom ökade prospekte-
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ringsinsatser och förbättrad teknik skall kunna ökas till mellan en tredje
del och hälften. Omfattande prospekteringsinsatser sker i allt flera områ
den, däribland inom Nordsjöns och Östersjöns kontinentalsockelområden.
Kommersiell utvinning har kommit igång på flera ställen, däribland Eng
land och Holland. Även inom norska områden pågår prospelcteringsverksamhet.
De internationellt rättsliga förutsättningarna för prospekterings- och utvinningsverksamheten till havs har i sina huvuddrag reglerats genom 1958
års Genévekonvention om rätten till kontinentalsockelområdena. Enligt den
na konvention tillfaller betydande delar av kontinentalsockeln i Östersjön
och Nordsjön Sverige. Enligt 1966 års lag om kontinentalsockeln tillkom
mer naturtillgångarna där den svenska staten. De av företrädesvis Sveriges
geologiska undersökning hittills utförda mer översiktliga geologiska och
geofysiska undersökningarna och utvärderingarna härav ger vid handen,
att utsikterna för olje- och naturgasutvinning inom Sverige och svenska
kontinentalsockelområden ter sig förhållandevis goda.
Under våren och försommaren har förberedande diskussioner och kon
takter pågått mellan de företag som kan tänkas ingå i ett svenskt oljeprospekteringsbolag. Ett tiotal icke statliga företag har tillsammans med sta
tens vattenfallsverk och LKAB visat intresse för deltagande. Arbetet har
hittills inriktats på förberedelser för att utarbeta handlingar för samarbetet
i aktiebolagsform och för framställning om koncession för undersökningar.
Arbetet härmed väntas komma att slutföras under år 1968.
Under budgetåret 1968/69 uppkommer medelsbehov av 2,5 milj. kr. för
att teckna aktier i det blivande bolaget.
Kanalarbeten
Vattenfallsverket ingav den 22 mars 1960 framställning om fördjupning
av Trollhätte kanal mellan Vänern och Brinkebergskulle. Beslut föreligger
ännu inte. Under år 1967 avlämnade den av Kungl. Maj :t tillsatta Kanaltrafikutredningen sitt betänkande. Medelsbehov för investeringar, som kan
föranledas av beslut i nämnda framställning resp. utredningens förslag, in
går inte i verkets framställning om investeringsanslag för nästa budgetår.
Ökade ekonomiska befogenheter
Vattenfallsverket har vidare tagit upp vissa frågor rörande de begräns
ningar i verkets ekonomiska befogenheter som f. n. föreligger i en del fall.
I fråga om förvärv av fastigheter, strömfall eller enskilda distributionsföretag, vilka var för sig betingar en köpeskilling över 300 000 kr., har ver
ket således att inge framställning till Kungl. Maj:t. När det gäller förvärv
av t. ex. ett distributionsföretag skall framställningen därvid bl. a. innehål
la ekonomiska beräkningar, framtidsbedömningar och motiv. Offentlighets
principen liksom den remissbehandling som följer medför att verkets af
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färsplaner blir föremål för ovidkommande insyn från konkurrenters sida.
Framställningarna sker i ett läge, då ett definitivt avtal ännu inte har kun
nat träffas och då sålunda genomförandet av affärsplanerna kan bli före
mål för påverkan från andra affärsintressen och leda till att en företags
ekonomiskt motiverad affär går om intet. Verket finner det därför angelä
get att nuvarande begränsningar av detta slag upphävs och att verket er
håller rätt att självt besluta om dessa förvärv inom ramen för tilldelat an
slag.
Enligt nuvarande befogenheter kan verket inom ramen för tilldelade an
slag lämna lån till sina dotterbolag för dessas finansiering av planerade ut
byggnader. Flertalet dotterbolag är emellertid dclägda — i regel tillsam
mans med kommuner eller enskilda företag — och vanligen förutsätts i av
tal mellan delägarna att erforderlig upplåning så långt möjligt skall ske på
den allmänna lånemarknaden. För detta ändamål erfordras i vissa fall att
borgen tecknas av aktieägarna i proportion till aktieinnehavet. Enligt be
slut av 1966 års riksdag (prop. 1966: 1 bil. 12 s. 192, SU 10, rskr 10) äger
Kung]. Maj :t medge verket att teckna borgen intill 5 milj. kr. i varje särskilt
fall och intill 20 milj. kr. sammanlagt.
Hittills har behovet av borgensåtagande för verkets del huvudsakligen
avsett dotterbolag, som bedriver detaljdistribution. Vid utgången av bud
getåret 1967/68 uppgick de kvarstående borgensåtagandena till totalt ca
10 milj. kr., fördelat på åtta upplåningar. Under senare tid har emellertid
tillkomsten av nya bolag för produktionsverksamhet — även här tillsam
mans med kommuner eller enskilda företag -— skapat ytterligare behov av
nyupplåning mot borgen. Det rör sig därvid om betydligt större lånebelopp.
I verkets framställningar om tillstånd att bilda bolag för här angivet ända
mål har lånebehoven i regel endast kunnat anges preliminärt.
De närmaste årens upplåningsbehov mot borgensåtagande från delägar
nas sida kan beräknas utgöra ca 250 milj. kr., varav för vattenfallsverkets
del ca 150 milj. kr. Med hänsyn härtill synes det angeläget dels att verket
erhåller befogenhet att självt teckna borgen intill 5 milj. kr. i varje sär
skilt fall, dels att Kungl. Maj :t erhåller bemyndigande att teckna borgen för
belopp därutöver, i båda fallen utan sammanlagd högsta beloppsgräns.
För sådana anskaffningar och arbeten, vilka inte ingår i det av föredra
gande statsrådet förordade investeringsprogrammet och vilka var för sig be
räknas kosta högst 500 000 kr., har Kungl. Maj :t bemyndigat verket att inom
ramen för tilldelade anslag använda ett visst maximerat belopp, för inne
varande budgetår högst 3 milj. kr. Efter senast utfärdade anslagsföreskrifter har dessa anskaffningar och arbeten i huvudsak avsett rationaliseringseller kompletteringsåtgärder samt ersättningsanskaffningar i samband med
förnyelse av anläggningsdelar i produktionsanläggningar. Vattenfallsverket
anser mot denna bakgrund att nuvarande beloppsbegränsning bör kunna
utgå och ersättas av en redogörelse för hur disponibla medel för dessa än
damål använts.
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Slutligen framhåller verket att befogenhet f. n. helt saknas när det gäller
bildandet av dotterbolag, hel- eller delägda. Mot bakgrunden av bl. a. den
strukturförändring som landets detalj distribution f. n. undergår föreslår
verket att det erhåller rätt att bilda bolag.
Remissyttranden
Arbetsmarknadsstyrelsen framhåller vikten av att förberedelser vidtas
så att olika grenar av den samhälleliga investeringsverksamheten snabbt
kan utvidgas om läget på arbetsmarknaden gör detta önskvärt. Beträffande
byggnadsarbetena vid Ringhals kraftstation framhåller styrelsen, att utbygg
naden av kraftstationen delvis kommer att sammanfalla i tiden med ut
byggnaden av annan industri i Värö. Detta medför krav på mycket nog
grann planering av anläggningsverksamheten för att möta väntade problem,
särskilt under år 1970, avseende rekrytering och anpassning av arbetskraft
inom Värö-området.
Riksrevisionsverket har inte något att erinra mot vattenfallsverkets för
slag om ökade befogenheter att förvärva fastigheter, strömfall eller en
skilda distributionsföretag samt i fråga om anskaffningar och arbeten utan
för det av föredragande statsrådet förordade investeringsprogrammet. Riks
revisionsverket tillstyrker vidare att vattenfallsverket får rätt att utan
framställning teckna borgen intill 5 milj. kr. i varje särskilt fall. Högsta
sammanlagda belopp för sådana borgensåtaganden bör dock liksom nu
är fallet fastställas av riksdagen. Förslaget om rätt att bilda dotterbolag
anser riksrevisionsverket böra prövas i samband med ställningstagande
till affärsverksutredningens förslag.
Departementschefen
Sveriges förbrukning av elektrisk kraft ökade under budgetåret 1967/68
med 8,7 % i förhållande till föregående budgetår, vilket överstiger den ge
nomsnittliga årliga ökningstakt som angetts i den tidigare (s. 81) omnämn
da CDL-studien hösten 1967 avseende landets elförsörjning under 1970-talet.
Enligt denna studie väntas elkonsumtionen i hela landet uppgå till 64 000
GWh år 1970, 90 000 GWh år 1975 och 127 000 GWh år 1980. Detta mot
svarar en genomsnittlig tillväxt med 7,2 % per år.
Den sannolika utvecklingen av elförbrukningen inom vattenfallsverkets
distributionsområden för nästa tioårsperiod har studerats ingående under
våren 1968. Särskilt intresse har därvid ägnats större industriabonnenter,
kraftföretag och samhällsdistributörer. I den nya prognosen har antagan
det om elförbrukningen höjts väsentligt. Orsaken är främst de betydande
utvidgningsplaner som föreligger inom ett par industrier, resulterande i en
ökning med nära 10 % per år under de närmaste fem åren, samt ändrad
bedömning av betingelserna för utbyggnad av kraftvärmeverk i samarbete
med olika städer. Kraftbehovet år 1972 beräknas nu uppgå till 31 300 GWh
7
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år 1972 och till 42 000 GWh år 1976 eller 400 resp. 3 100 GWh mer än enligt
förra årets prognos. Detta motsvarar en årlig tillväxt av i genomsnitt 7,5 %
under perioden 1967—72 och 7,6 % 1972—76.
Från vattenfallsverket har jag inhämtat uppgifter om hur landets elkraftförsörjning t. o. m. budgetåret 1974/75 väntas gestalta sig under excep
tionella torrår — dvs. då vattenkraftproduktionen antas nå upp till en
dast 80 % av medelårsproduktionen — vid den belastningsutveckling som
beräknats och med de utbyggnader som verket, kommuner och enskilda pla
nerar att genomföra under perioden.
Uppgifterna, som således gäller total produktion och belastning i landet,
redovisas i följande sammanställning. Eftersom takten i utbyggandet av
anlägggningarna kan påverkas såväl av företagens egna åtgärder som av
yttre omständigheter är det emellertid inte helt säkert att produktionstillskotten kommer vid de nu förutsatta tidpunkterna.
Torrårsbalans för hela landet budgetåren 1968/69—1974/75 (Enhet GWh)
69

70

71

72

73

74

75

Prima belastning.......................
57,5
Prima export..............................
1,0
Oundvikliga överskottsleveranser 1,4

61,8
1,0
1,3

66,4
1,2
1,2

71,1
1,4
1,2

76,2
1,3
1,1

81,5
1,3
1,0

87,0
1,6
0,9

Total belastning..........................

59,9

64,1

68,8

73,6

78,6

83,8

89,5

T orrårsproduktion
Vattenkraft.............................
Värmekraft inkl. import ....

42,7
17,2

43,6
20,5

44,2
24,6

45,4
28,3

46,6
32,0

48,0
35,8

48,5
41,0

Total produktion.......................

59,9

64,1

68,8

73,7

78,6

83,8

89,5

Produktionen av vattenkraft
under medelår i % av prima
belastning................................

89

84

80

77

74

71

68

Vid exceptionella torrårsförhållanden kan för vattenfallsverkets del den
väntade belastningen täckas fram t. o. m. budgetåret 1972/73. En mindre
brist väntas uppkomma budgetåren 1973/74 och 1974/75 trots att resur
serna förutsätts hårt utnyttjade. Den väntade belastningsökningen kan inte
tillgodoses med enbart redan beslutade produktionsanläggningar. Utöver
de två första aggregaten till Ringhals atomkraftstation, vilka 1968 års
riksdag tagit ställning till (prop. 1968: 1 bil. 9, SU 7, rskr 7; prop. 1968: 155,
SU 189, rskr 399), har vattenfallsverket som lämpligaste produktionstillskott föreslagit ytterligare en vattenkraftstation, Akkats, i Lilla Lule älv
samt ett tredje aggregat i Nämforsens kraftstation.
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Jag har inte något att erinra mot vattenfallsverkets bedömning av belastningsutvecklingen och förordar att prognosen läggs till grund för bedöm
ningen av utbyggnaden av verkets produktionsresurser.
För budgetåret 1968/69 är investeringsramen fastställd till 460 milj. kr.
inklusive under hösten 1968 medgivna ökningar med dels 10 milj. kr. sedan
riksdagen godkänt utbyggnaden av ett andra aggregat till Ringhals kraft
station, dels 5 milj. kr. motsvarande beräknade utgifter för tidigarelagda
beställningar till verkstadsindustrin i sysselsättningsfrämjande syfte.
För nästa budgetår förordar jag en ram för medelsförbrukningen av
580 milj. kr. Av följande sammanställning framgår hur verkets investering
ar ungefärligt torde komma att fördela sig under de båda budgetåren. (En
het milj. kr.)
1967/68
Utfall

1968/69
Beräknat

1969/70
Verket

Dep.chefen

106,7

86,2

77,9

77,9

42,7
20,1
162,1
9,0

51,7
45,6
175,0
12,2

240,8
34,8
210,0
10,0

222,8
34,8
208,0
10,0

340,6

370,7

573,5

553,5

Marvikens kraftstation.................

43,4

89,3

26,5

26,5

Summa..............................................

384,0

460,0

600,0

580,0

Vattenkraftstationer.....................
Värmekraftanläggningar utom
Marviken......................................
Regleringsföretag............................
Distributionsanläggningar.............
Övriga ändamål..............................

Ett bifall till mitt förslag skulle innebära bl.a. att verket under nästa
budgetår kan fortsätta utbyggnaden av vattenkraftstationerna Gejmån,
Parki, Letsi, Vietas, Boden och Bastusel. Vidare bör verket få bemyn
digande att påbörja utbyggnad av Akkats kraftstation och att börja arbetet
med ett tredje aggregat i Nämforsen.
Medelsförbrukningen för värmekraftstationer beräknas till 249,3 milj. kr.
I beloppet ingår 26,5 milj. kr. för att slutföra vattenfallsverkets arbeten på
Marvikens kraftstation. Den största delen av medelsförbrukningen, 173,3
milj. kr., avser de båda första aggregaten i Ringhals. För Stenungsunds
kraftstation beräknas medelsförbrukningen till 43 milj. kr.
Av beloppet för regleringsföretag avser större delen Luleälvens flodom
råde, dvs. Suorvas fjärde reglering och Skalkas reglering.
Investeringsprogrammet för distributionsanläggningar omfattar bl. a. en
380 kV ledning Hjälta—Gävle som förstärkning av överföringssystemet från
mellersta Norrland samt anslutningsledningar och transformatorstationer
för att i övrigt förstärka och förbättra överförings- och distributionsnäten.
Bland övriga ändamål räknar jag för nästa budgetår med diverse komplet
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teringar av produktionsanläggningar, inköp av fastigheter samt förvärv och
finansiering av eldistributionsföretag.
Chefen för finansdepartementet tillstyrker i annat sammanhang denna
dag att ett avskrivningsanslag av 61,5 milj. kr. anvisas på driftbudgeten
för nästa budgetår avseende dels verkets investeringar i Marvikens kraft
station, dels kostnader för forskning och utveckling på atomenergiområ
det som verket i högre grad än enskilda kraftföretag tidigare belastats
med.
Anslagsbeloppet för kraftstationer m. m. har beräknats med hänsyn till
att en marginal utöver ramen bör finnas för att möjliggöra en sådan ök
ning av medelsförbrukningen under löpande budgetår som kan påkallas
av konjunkturmässiga eller andra särskilda skäl. Anslaget torde tas upp
med 595 milj. kr.
Hösten 1967 lade vattenfallsverket fram ett förslag om att verket skulle
ombildas till aktiebolag (»Från verk till bolag», stencil december 1967).
Förslaget har remissbehandlats och är nu föremål för beredning. I avvaktan
på beslut i denna fråga har verket till budgetåret 1969/70 föreslagit vissa
ökade ekonomiska befogenheter inom ramen för den gällande organisations
formen. Vidare har affärsverksutredningen hösten 1968 avgett betänkandet
»Affärsverken. Ekonomi, konkurrens och effektivitet» (SOU 1968:45 och
46).
Det finns enligt min mening skäl att ge vattenfallsverket större befogen
heter i ekonomiska frågor än f. n. Med hänsyn till att ställning inte tagits
till vare sig förslaget om verkets ombildning till aktiebolag eller affärsverksutredningens förslag är jag emellertid inte beredd att nu tillstyrka någon
förändring av vattenfallsverkets ekonomiska befogenheter.
Detta innebär bl. a. att jag f. n. inte kan förorda att verket ges rätt att
utan särskilt medgivande av Kungl. Maj:t teckna borgen för lån. Kungl.
Maj :t bör emellertid, med hänsyn till de större behov av borgensåtaganden
som vattenfallsverket redovisat för de närmaste åren, inhämta riksdagens
bemyndigande att för varje budgetår medge verket att teckna borgen för
lån upp till sammanlagt högst 40 milj. kr. utan begränsning av beloppet i
varje särskilt fall. Utestående borgensåtaganden uppgår redan nu till sam
manlagt nära 20 milj. kr., vilket är det av riksdagen medgivna högsta belop
pet. Jag kommer därför senare denna dag att förorda en höjning till 40 milj.
kr. redan under innevarande budgetår.
Jag hemställer, att Kungl. Maj:t föreslår riksdagen
att till Kraftstationer m. m. för budgetåret 1969/70 an
visa ett investeringsanslag av 595 000 000 kr.
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II. Statens allmänna fastighetsfond
1. Tillbyggnader vid statens skeppsprovningsanstalt
1969/70 Nytt anslag (förslag)..........

1 700 000

Byggnadsstyrelsen redovisade den 30 oktober 1967 byggnadsprogram för
tillbyggnader vid statens skeppsprovningsanstalt. De föreslagna tillbyggna
derna omfattar sammanlagt 1 020 m2 rumsyta för verkstad och kontor.
Kostnaderna för byggnadsföretaget inklusive försörjningsåtgärder uppskat
tas av byggnadsstyrelsen till 2 470 000 kr. i prisläget den 1 april 1968.
Kungl. Maj :t uppdrog den 3 maj 1968 åt byggnadsstyrelsen att projektera
tillbyggnaderna t. o. m. färdiga förslagshandlingar.
Byggnadsstyrelsen
Byggnadsstyrelsen beräknar att byggnadsarbetena kan påbörjas under
liösten 1969. Styrelsen föreslår att 1,7 milj. kr ställs till förfogande för des
sa arbeten under budgetåret 1969/70.
Departementschefen
Det aktuella byggnadsföretaget omfattar såväl tillbyggnader som viss om
byggnad inom befintliga lokaler. Innan projekteringen förts fram längre
torde den av byggnadsstyrelsen uppskattade kostnadsramen, ca 2,5 milj. kr.,
böra betraktas som preliminär. Med hänsyn till den ökade uppdragsvolymen
vid skeppsprovningsanstalten finner jag det dock angeläget att de föreslagna
byggnadsåtgärderna kan påbörjas under hösten 1969 och förordar att me
del beräknas för ändamålet. Jag biträder därför byggnadsstyrelsens förslag
och hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Tillbyggnader vid statens skeppsprovningsanstalt
för budgetåret 1969/70 anvisa ett investeringsanslag av
1 700 000 kr.

Y. Fonden för låneunderstöd
1. Lån till Aktiebolaget Atomenergi för uppförande av en atomkraftstation
i Marviken
1967/68 Utgift.........
1968/69 Anslag ....
1969/70 Förslag___

16 000 000
20 000 000
12 000 000

Behållning.........................

—
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Från anslaget bestrids kostnaderna för Aktiebolaget Atomenergis del av
Marvikenprojektet. Frågan om medel till statens vattenfallsverks del av
projektet har anmälts under investeringsanslaget Kraftstationer m. m.
Enligt statsmakternas beslut uppförs Marviken med en tungvattenreaktor
av kokartyp som ger möjlighet till senare utprovning och drift med intern
nukleär överhettning (prop. 1965: 1 bil. 12 s. 117, SU 10, rskr 10). Statio
nen är i huvudsak färdigställd och beräknas tas i drift under år 1969 med
en eleffekt av ca 140 MW.
Ansvarsfördelningen för projektet innebär att Atomenergi i princip har
det tekniska och ekonomiska ansvaret för stationen som helhet och i sina
anslagsframställningar svarar för den samlade redovisningen av arbetsoch kostnadsläge för hela anläggningen gentemot statsmakterna. Bolaget
handhar arbetsuppgifter för reaktordelen medan vattenfallsverket svarar
för de arbetsuppgifter, som hänför sig till kraftstationen i övrigt.
I följande uppställning anges den faktiska och beräknade medelsförbruk
ningen för hela projektet. (Enhet milj. kr.)

Atomenergi ......................... ...........
Vattenfallsverket................ ...........

1963/641966/67

1967/68

1968/69

158,5
127,8

16,0
43,4

20,0
89,3

12,0
26-5

206,5
287,0

286,3

59,4

109,3

38,5

493,5

1969/70 Totalt

I vattenfallsverkets del av projektet ingår kostnader för tungt vatten med
ca 55 milj. kr. I tablån har däremot inte tagits med kostnader för sådant
utvecklingsarbete för Marviken, som belastat Atomenergis allmänna verk
samhet. Dessa utvecklingskostnader, som innefattar även driftförberedelser,
beräknas för hela projektet komma att uppgå till ca 70 milj. kr. Härtill
kommer Atomenergis kostnader för uran och tillverkning av bränsleelement.
Dessa kostnader beräknas emellertid komma att delvis återvinnas av bola
get genom leveranser av elkraft till vattenfallsverket från stationen.
Investeringsmedel har hittills ställts till såväl Atomenergis som vattenfalls
verkets förfogande utan förräntningsskyldighet, varvid avskrivningsanslag
till motsvarande belopp anvisats. Frågan om den andel av den totala inves
teringen i projektet som skall avskrivas kommer att slutligt regleras sedan
kraftstationen tagits i kommersiell drift.
Aktiebolaget Atomenergi
På reaktordelen var tillverknings- och montagearbetena vid utgången av
budgetåret 1968/69 i allt väsentligt slutförda. Provdrift med lätt vatten in
leddes sommaren 1968 med prov av enskilda system och avslutas med samfunktionsprov av hela stationen. Sedan följer idrifttagning av stationen med
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tungt vatten och bränsle. Under den därefter följande högeffektdriften ut
förs ett drifttillgänglighetsprov under sex månader. Resultatet av detta prov
utgör grunden för att slutligt fastställa den ekonomiska ersättningen till
reaktordelsleverantören, för vilken gäller fasta åtaganden avseende reaktordelens funktion och leverans i rätt tid. Förberedande arbeten för utprovning av nukleär överhettning pågår.
Beträffande statens vattenfallsverks åtagande i projektet nämns att turbinanläggningen samt elektriska och mekaniska hjälpsystem monterats.
Tungt vatten för reaktorn kommer att levereras hösten 1968 genom Atom
energis försorg.
Totalkostnaden för reaktordelen i 1968 års prisnivå har beräknats till
206,5 milj. kr. Därvid har hänsyn tagits till vissa gränsjusteringsposter gent
emot vattenfallsverkets åtagandedelar, ökningen med 7,5 milj. kr. i förhål
lande till 1967 års beräkning förorsakas i övrigt till största delen av de indexmässiga förändringarna i prisnivån och inverkan av ändrade regler för
beräkning av allmän varuskatt. För Atomenergis åtaganden intill utgången
av budgetåret 1969/70 erfordras ett anslag av 12 milj. kr. De förutsedda
utgifterna utgörs av slutlikvider för beställd utrustning med reservdelar.
Kostnaderna för bolagets projektledning och kontroll ingår.
Vattenfallsverket har beräknat totalkostnaden för verkets del av anlägg
ningen till 287 milj. kr. inklusive tungt vatten. Beloppet har denna gång
hållits oförändrat i förhållande till föregående års beräkningar. Atomenergi
förordar att erforderliga medel för budgetåret 1969/70, 26,5 milj. kr., ställs
till vattenfallsverket förfogande.
För stationen som helhet uppgår sålunda medelsbehovet till 493,5 milj. kr.
i 1968 års prisnivå. Ökningen med 74,5 milj. kr. i jämförelse med det ur
sprungligen beräknade beloppet i 1962 års prisnivå motsvarar de automa
tiska kostnadshöjningarna.
Delegationen för atomenergifrågor förordar att till Atomenergi och sta
tens vattenfallsverk anvisas medel för Marvikenprojektet i enlighet med
Atomenergis framställning.
1

Departemen t schef en
Marvikens kraftstation kommer att i huvudsak färdigställas under inne
varande budgetår. Stationen väntas kunna tas i drift i början av budgetåret
1969/70. Beräkningarna av medelsbehovet för detta budgetår föranleder
ingen erinran från min sida. Investeringsanslaget för Atomenergis del av
Marvikenproj ektet bör således tas upp med 12 milj. kr. Beträffande vatten
fallsverkets del av projektet har jag nyss vid anmälan av investeringsansla
get Kraftstationer m. in. föreslagit att detta anslag tas upp med ett belopp
som innefattar 26,5 milj. kr. till Marvikenanläggningen. Beloppen bör lik
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som hittills skrivas av i sin helhet. Chefen för finansdepartementet föreslår
i annat sammanhang denna dag att motsvarande avskrivningsanslag anvisas
på driftbudgeten.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Lån till Aktiebolaget Atomenergi för uppförande
av en atomkraftstation i Marviken för budgetåret 1969/70
anvisa ett investeringsanslag av 12 000 000 kr.

VI. Fonden för statens aktier
1. Teckning av aktier i Sveriges Investeringsbank AB
1967/68 Utgift . . .
1968/69 Anslag . .
1969/70 Förslag ..

500 000 000
200 000 000
300 000 000

Reservation ....................

—-

Genom beslut av 1967 års riksdag bildades Sveriges Investeringsbank AB
(prop. 1967: 56, BaU 33, SU 111, rskr 271 och 289). Banken har till föremål
för sin verksamhet att bidra till finansiering av sådana investeringsobjekt
inom näringslivet som inriktas på rationalisering, strukturanpassning och
utveckling. I denna finansieringsverksamhet äger investeringsbanken lämna
lån, inga garantiförbindelser samt driva handel med och förvärva in- och ut
ländskt mynt, växlar, checkar m. m. Vidare kan banken lämna tillskott av
kapital till näringsidkare eller företag och i samband därmed förvärva aktie,
andel i ekonomisk förening eller liknande rättighet. Banken får upplåna me
del och ingå garantiförbindelser till ett sammanlagt belopp som högst mot
svarar fem gånger bankens eget kapital.
Bankens styrelse hade vid utgången av år 1968 beviljat krediter till ett
sammanlagt belopp av 530 milj. kr. Härav hade ca 30 milj. kr. utbetalts.
Under 1969 och 1970 beräknas ytterligare 200—250 milj. kr. komma att ut
betalas av nu beviljade lån. Flertalet industribranscher samt transport- och
servicesektorerna är företrädda bland låntagarna. Beloppet av seriösa kre
ditpropåer hos banken har angetts f. n. uppgå till ca 250 milj. kr.
Från investeringsbankens sida väntar man sig att de krav som ställs på
bankens finansieringsverksamhet successivt kommer att öka. Banken räk
nar med att dess engagemang ökar med åtminstone 500 milj. kr. per år.
Departementschefen
Vid bildandet av Investeringsbanken framhölls det som väsentligt att ban
kens eget kapital är betydande. Utöver de 500 milj. kr. som från starten till
fördes banken genom aktieteckning har innevarande budgetår 200 milj. kr.
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tillskjutits genom ytterligare aktieteckning. Det för utskickades vid bildan
det av banken att det egna kapitalet skulle ökas ytterligare. Tillgången på
ett betydande eget kapital är av vikt inte bara för bankens utlåningskapacitet. Volymen av det egna kapitalet har också en direkt inverkan på bankens
ränteöverskott, vars storlek är av betydelse för omfattningen av de risker
banken kan ta i sin utlåning.
För budgetåret 1969/70 föreslås att 300 milj. kr. anvisas till teckning av
aktier i banken. Såsom skedde vid bildandet av banken bör aktierna teck
nas till viss överkurs och skillnaden mellan denna överkurs och aktiernas
nominella värde tillföras bankens reservfond. Aktiekapitalet bör sålunda
höjas med 270 milj. kr. och reservfonden tillföras 30 milj. kr.
Genom den föreslagna aktieteckningen kommer det över riksstaten till
skjutna egna kapitalet att som ursprungligen avsetts uppgå till ett belopp av
1 000 milj. kr. fördelat på 900 milj. kr. aktiekapital och 100 milj. kr reserv
fond. Statens garantiåtagande genom riksgäldskontoret för bankens för
pliktelser bör ökas med 270 milj. kr. till 900 milj. kr. för att relationen mel
lan garantiåtagande och aktiekapital skall förbli oförändrad.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
a) till Teckning av aktier i Sveriges Investeringsbank AB
för budgetåret 1969/70 anvisa ett investeringsanslag av
300 000 000 kr.,
b) bemyndiga fullmäktige i riksgäldskontoret att ikläda
staten garanti intill ett belopp av 900 000 000 kr. för ban
kens förpliktelser.

VII. Fonden för förlag till statsverket
1. Statliga gruvor m. m.
1967/68 Utgift ..........
1968/69 Anslag ___
1969/70 Förslag___

H 686 779
*3 300 000
2 500 000

Behållning..........

]5 645 000

1 Anslaget Dispositionsanslag för legodriften vid vissa staten tillhöriga gruvor i Väster
bottens län m. m.

Enligt bemyndigande av Kungl. Maj :t har kommerskollegium den 30 de
cember 1940, den 31 augusti 1943, den 21 juli 1945, den 19 augusti 1950 och
den 18 september 1958 för staten överenskommit med numera Boliden Ak
tiebolag om att bearbeta vissa malmfyndigheter i Västerbottens län vilka
tillhör eller upplåtits till staten, de s. k. legodriftsavtalen.
Bolaget har därvid åtagit sig att intill utgången av år 1970 för statens
räkning ombesörja malmbrytning i Lindsköldsgruvan, Adakgruvan och
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Brännmyran, alla inom Adaks gruvfält i Malå socken. Vidare skall bolaget
anrika och transportera inalinprodukterna samt överta dessa mot ersätt
ning till staten enligt vissa grunder som angivits i avtalen och knutits till
prisnivån på metallmarknaden. I samråd med kommerskollegium skall bo
laget på statens bekostnad ombesörja nyanläggningar och nyanskaffningar
som fordras för legodriften. Som sådana skall räknas dels byggnader, ma
skiner och inventarier, dels tillredningar i dagen och under jord, dels ock
undersökningar som inte är direkt föranledda av den fortlöpande malm
brytningen. Inom Adakfältet bedriver Sveriges geologiska undersökning vis
sa undersökningsarbeten. Även dessa arbeten bekostas av staten.
För att bestrida kostnaderna för nyanläggningar, nyanskaffningar och
undersökningar i Adakfältet samt i de gruvfält som inbegripits i de tidigare
legodriftsavtalen — Bjurforsgruvan i Norsjö socken och Rävlidengruvan i
Lycksele socken — har riksdagen hittills anvisat sammanlagt 62,1 milj. kr.
Statsverkets intäkter av legodriften för tiden fram t. o. m. år 1967 har upp
gått till ca 130 milj. kr. Härtill kommer inkomster av överlåtna fastigheter
och försåld utrustning. Från beloppet avgår kommunala skatter.
Sveriges geologiska undersöknings malmletning i Stekenjokks statsgruvefält visade mot slutet av 1950-talet att en betydande malmtillgång förelåg
inom fältet. I skrivelse den 10 oktober 1960 hemställde kommerskollegium,
som är förvaltningsorgan för statens gruvegendom, om ett första anslag för
utredningar om förutsättningarna för gruvdrift vid Stekenjokk. Sedermera
har årliga anslag beviljats för fortsatta utredningar, gruvundersökning un
der jord och anrikningsförsök samt för att bygga väg från byn Klimpfjäll
till Stekenjokk.
Kommerskollegium har efter Kungl. Maj:ts bemyndigande avtalat med
Bolidenbolaget om en anläggningsproj ektering med driftskostnads- och lön
samhetskalkyler för Stekenjokkfyndigheten. Resultatet av bolagets arbete
har i huvudsak redovisats i en utredning som överlämnats till kollegiet i
september och kompletterats i november 1968. Kommerskollegium har i
överensstämmelse med vad som anmälts i prop. 1968: 51 (s. 5) inlett för
handlingar med Loussavaara-Kiirunavaara aktiebolag (LKAB) om ett optionsavtal som syftar till arrendeupplåtelse. LKAB har åtagit sig att detalj
granska Bolidenbolagels projektering. Ställning i frågan om gruvdrift kan
inte tas förrän LKAB genomfört denna granskning.
Kommerskollegium
För legodriften i Adak har erforderliga medel beräknats till 2,5 milj. kr.
För Stekenjokkprojektet begärs inget anslag.
Departementschefen
I enlighet med kommerskollegiets förslag beräknar jag för legodriften i
Adak sammanlagt 2,5 milj. kr. Jag förordar att beloppet tas upp under ett
anslag benämnt Statliga gruvor m. m Den behållning, som vid utgången av
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budgetåret 1968/69 finns på reservationsanslaget Dispositionsanslag för legodriften vid vissa staten tillhöriga gruvor i Västerbottens län m. m., bör
föras över till det nya anslaget.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Statliga gruvor m. m. för budgetåret 1969/70 an
visa ett investeringsanslag av 2 500 000 kr.
Vad föredraganden sålunda med instämmande av
statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans
Maj :t Konungen.
Ur protokollet:
Gunnel Anderson
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Register
Sid.

I

ÖVERSIKT
DRIFTBUDGETEN
A. Industridepartementet m. m.
Kr.

9
10
II

Industridepartementet .................................................................
Kommittéer m. m...............................................................................
Extra utgifter....................................................................................

870 000
3 000 000
150 000

4

8 020 000

B. Industri m. m.
12
13
14
15

Statens institut för hantverk och industri:
Förvaltningskostnader .............................................................
Bidrag till kursverksamheten m. m......................................
Utrustning och inredning.........................................................
Befrämjande av hemslöjden ....................................................

2 894 000
1 518 000
400 000
600 000
5 412 000

C. Bergsbruk
16
18
20
20
22
23

Sveriges geologiska undersökning:
Förvaltningskostnader .............................................................
Kartarbeten m. m...........................................................................
Utrustning.......................................................................................
Prospektering ................................................................................
Uppdragsverksamhet .................................................................
Bergsstaten ........................................................................................

6 700 000
2 650 000
600 000
14 800 000
800 000
773 000
26 323 000

D. Energiförsörjning
25
26
26

Statens elektriska inspektion....................................................
Kostnader för vissa nämnder....................................................
Befrämjande av landsbygdens elektrifiering.........................

2 216 0000
43 000
11 000 000
13 259 000
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Sid.

E. Teknisk utveckling m. m.
Kr.

29
45
48
48

49
51
51
52
52
53
54
70
73

Styrelsen för teknisk utveckling...............................................
Statens provningsanstalt:
Uppdragsverksamhet .................................................................
Utrustning ....................................................................................
Bidrag till forskningsverksamhet m. m. vid statens prov
ningsanstalt ....................................................................................
Statens skeppsprovningsanstalt:
Uppdragsverksamhet..................................................................
Utrustning .....................................................................................
Bidrag till forskningsverksamhet m. m. vid statens skepps
provningsanstalt ...........................................................................
Bidrag till Ingeniörsvetenskapsakademien............................
Bidrag till Sveriges standardiseringskommission................
Delegationen för atomenergifrågor.................................... ..
Atomenergiverksamhet inom Aktiebolaget Atomenergi . .
Internationellt atomenergisamarbete ......................... .............
Drift av Ranstadsverket m. m....................................................

70 000 000
7 200 000
800 000
4 375 000
4 520 000
400 000
1 600
500
1 575
610
54 000
3 300
>1

000
000
000
000
000
000
000

148 881 000
Summa för driftbudgeten

201 895 000

KAPITALBUDGETEN
I. Statens affärsverksfonder
F. Statens vattenfallsverk
75

Kraftstationer m. m..........................................................................

595 000 000

II. Statens allmänna fastighetsfond
101 Tillbyggnader vid statens skeppsprovningsanstalt ...........

1 700 000

V. Fonden för låneunderstöd
101 Lån till Aktiebolaget Atomenergi för uppförande av en
atomkraftstatlon i Marviken ................................................

12 000 000

VI. Fonden för statens aktier
104 Teckning av aktier i Sveriges Investeringsbank AB -----

300 000 000

VII. Fonden för förlag till statsverket
105 Statliga gruvor m. m.........................................................................
Summa för kapitalbudgeten
Totalt för industridepartementet
1 Beräknat belopp.
MARCUS BOKTR. STHIM IMB 480S35

2 500 000
911 200 000
113 095 000

BILAGA

16

TILL STATSVERKSPROPOSITIONEN

1969

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans
Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den
3 januari 1969.
Närvarande:
Statsministern Erlander, ministern för utrikes ärendena Nilsson, statsråden
Sträng,
Palme,

Andersson,
Lundkvist,

Länge,

Kling,

Gustafsson,

Johansson,

Geijer,

Myrdal,

Holmqvist,

Aspling,

Odhnoff, Wickman,

Moberg.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler efter gemen
sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om anslag för bud
getåret 1969/70 till oförutsedda utgifter och anför.

DRIFTBUDGETEN
Fjortonde huvudtiteln
För bestridande av oförutsedda utgifter är i riksstaten vid sidan av departementshuvudtitlarna uppfört ett förslagsanslag, vilket såsom ett kom
plement till de beredskapsstater för särskilda ändamål som årligen antas av
riksdagen under vissa betingelser står till Kungl. Maj :ts förfogande.
Jag får först ge en redovisning för de utgifter som under år 1968 har
bestritts från detta anslag efter Kungl. Maj :ts beslut i varje särskilt fall.1
1

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 1 Bil. 16.

2
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På utrikesdepartementets föredragning:
Till täckande av kostnader för reparationsarbeten i samband
med skadegörelse mot amerikanska ambassaden och US Trade
Center i Stockholm (28/6)......................................................................
På kommunikationsdepartementets
före
dragning :
Till ersättning för kostnader i samband med ingripanden mot
löskommen olja (29/3, 25/7, 20/9) ....................................................
Till ersättning för viss utredning om Aktiebolaget Aerotransports (ABA:s) fastigheter (28/6) ....................................................
Till arvode till värderingsmän m. fl. för värdering av aktier
na i ABA (27/9) ........................................................................................
På utbildningsdepartementets föredragning:
Till bestridande av vissa kostnader med anledning av brand i
förskoleseminariet i Luleå (6/6) ....................................................
På inrikesdepartementets föredragning:
Till ersättning för skada i följd av olycksfall i arbete (22/3)
Summa kr.

16 944: 69

113 690: 24
4 200:00
81 675: 00

175 000 : 00
41 300: 00
432 809: 93

Vidare har på försvarsdepartementets föredragning medde
lats beslut att utgifterna för arvoden, resor, traktamenten och representa
tion för en svensk observatör jämte följeofficer till Nigeria skall bestridas
från förevarande anslag (13/9, 20/11).
Behov föreligger givetvis att Kungl. Maj :t även i fortsättningen kan dispo
nera över medel till täckande av utgiftsbehov som vid riksstatens faststäl
lande inte kan överblickas. Jag förordar sålunda att härtill för nästa bud
getår av riksdagen begärs ett oförändrat belopp, 1 milj. kr. Beträffande dis
positionen av anslaget bör gälla, att därur skall bestridas utgifter som är av
så brådskande art att resp. ärenden inte hinner underställas riksdagen och
att utgifterna inte lämpligen kan bestridas av andra medel som står till
Kungl. Maj :ts förfogande. Härmed avses även att utgift inte får tillgodose
ändamål för vilket anslag har förts upp på någon av de beredskapsstater
som omtalas i 63 § regeringsformen.
Beträffande gränsdragningen mellan utnyttjandet av detta anslag och
de under de olika departementshuvudtitlarna uppförda reservationsanslagen
till extra utgifter torde böra gälla att anslaget till oförutsedda utgifter hu
vudsakligen skall användas för större sådana. Denna gränsdragning bör
emellertid inte tolkas alltför snävt, utan Kungl. Maj :t bör härvidlag ges
den handlingsfrihet som efter omständigheterna anses påkallad.
Det bör slutligen ankomma på Kungl. Maj :t att vid nästa riksdags början
göra anmälan till riksdagen om de utgifter som under det senaste året an
visats utgå av anslaget till oförutsedda utgifter.
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Härutöver bör följande speciella ändamål få tillgodoses av anslaget till
oförutsedda utgifter.
Under en följd av år har riksdagen bemyndigat Kungi. Maj :t att, under
förutsättning att andra medel inte står till förfogande för ändamålet, från
detta anslag bestrida belopp, som staten genom lagakraftvunnen dom har
ålagts att ge ut. Detta bemyndigande har fr. o. m. budgetåret 1961/62 ut
vidgats till att omfatta också belopp som staten till följd av skada i sam
band med statlig verksamhet efter uppgörelse har åtagit sig att ge ut som
ersättning. Motsvarande bemyndigande bör inhämtas för nästa budgetår.
Med anledning av prop. 1948: 283 medgav riksdagen (SU 207, rskr 406)
att från anslaget till oförutsedda utgifter skulle tills vidare under bud
getåret 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, ävensom till deras familjemedlemmar och personliga tjänare. Ersätt
ning skulle utgå efter samma grunder som under budgetåren 1943/44—
1946/47 hade tillämpats i fråga om motsvarande ersättningar för för
luster som hade uppkommit på grund av krigsförhållandena (prop. 1944:
183, SU 147, rskr 329). För budgetåren 1949/50—1968/69 har riksdagen
lämnat motsvarande bemyndiganden. Bemyndigande att på samma villkor
betala ut ersättning för skador av ifrågavarande natur bör inhämtas för
nästa budgetår.
Med anledning av prop. 1951: 38 medgav riksdagen (SU 42, rskr 63), att
från anslaget till oförutsedda utgifter skulle tills vidare under budgetåren
1950/51 och 1951/52 få utgå ersättning för skador på egendom inom landet,
vilka hade uppkommit genom de tidigare krigsförhållandena. För budget
åren 1952/53—1968/69 har riksdagen lämnat motsvarande bemyndiganden.
Med hänsyn till att krigsskador, exempelvis genom minsprängning, fortfa
rande om än i mindre omfattning kan förekomma synes riksdagens bemyn
digande böra inhämtas till att även under nästa budgetår på oförändrade
villkor betala ut krigsskadeersättningar.
Jag får i detta sammanhang erinra om att senast i prop. 1968: 155 har
föreslagits, alt de behov av medel utöver anvisade anslag som eventuellt
kan uppkomma för organiserandet av svenska FN-styrkor m. m. och det
svenska deltagandet i stilleståndsövervakningen i Korea skall få tillgodo
ses genom att anslaget till oförutsedda utgifter anlitas. Frågan om täckning
av sålunda bestridda kostnader skulle anmälas senare. Mot detta har riks
dagen inte gjort någon erinran (SU 186, rskr 396).
Under åberopande av vad jag sålunda har anfört hemställer jag, att
Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Oförutsedda utgifter för budgetåret 1969/70 an
visa ett förslagsanslag av 1 000 000 kr. att stå till Kungl.
Maj :ts förfogande för de ändamål och på de villkor jag har
förordat i det föregående.
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Vad föredraganden sålunda med instämmande av
statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans
Maj :t Konungen.
Ur protokollet:
Gunnel Anderson
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BILAGA

17

TILL STATSVERKSPROPOSITIONEN

1969

RIKSDAGEN OCH DESS VERK M.M.

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans
Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den
3 januari 1969.
Närvarande :
Statsministern Erlander, ministern för utrikes ärendena Nilsson, statsråden
Sträng,
Palme,

Andersson,
Lundkvist,

Länge,

Kling,

Gustafsson,

Johansson,

Geijer,

Holmqvist,

Aspling,

Myrdal, Odhnoff, Wickman,

Moberg.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler härefter fråga
om anslag för budgetåret 1969/70 till riksdagen och dess verk m. m. samt
anför.

DRIFTBUDGETEN
Femtonde huvudtiteln
Fullmäktige i riksgäldskontoret och styrelsen för riksdagens förvalt
ningskontor har den 22 november resp. den 19 december 1968 överlämnat
förslag till de anslag m. m. som bör redovisas under huvudtiteln Riksdagen
och dess verk m. m. för budgetåret 1969/70. Riksdagens förvaltningskontor
har upprättat en sammanställning av förslagen, vilken torde få fogas till
statsrådsprotokollet i detta ärende (bilaga 17.1).
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att pröva de förslag till anslag m. m. som avgetts av full
mäktige i riksgäldskontoret och styrelsen för riksdagens
förvaltningskontor.
1
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Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 17: Riksdagen och dess verk m. m.
Vad föredraganden sålunda med instämmande av
statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans
Maj:t Konungen.
Ur protokollet:
Gunnel Anderson
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Bilaga 17.1

RIKSDAGEN OCH DESS VERK M. M.
SAMMANSTÄLLNING
AV
FÖRSLAG TILL MEDELSANVISNING M. M.
DRIFTBUDGETEN
Femtonde huvudtiteln
INLEDNING
Förslagen från fullmäktige i riksgäldskontoret och styrelsen för riksda
gens förvaltningskontor angående regleringen för budgetåret 1969/70 av ut
gifterna för riksdagen och dess verk m. m. har liksom föregående år av prak
tiska skäl sammanförts.
Anpassningen av huvudtitelns uppställning till den för övriga huvudtitlar
gällande ordningen som påbörjades i fjol har fullföljts i år. I överensstäm
melse härmed har avlönings- och omkostnadsanslagen sammanförts till ett
anslag för varje myndighet. Under sådant myndighetsanslag (anslag till för
valtningskostnader) har under benämningen lönekostnadspålägg beräknats
ersättning för dels pensions- och andra sociala kostnader med 22 % av avlöningssumman, dels allmän arbetsgivaravgift med 1 % av lönesumman.
Riksdagens och riksdagsverkens hyreskostnader, som — med undantag
för riksdagens eget hus på Helgeandsholmen — f. n. bestrids via förslagsan
slag till Ersättning till statens allmänna fastighetsfond: Byggnadsstyrelsens
delfond, redovisas i förslagen uppdelade på förutnämnda myndighetsanslag
(anslag till förvaltningskostnader).
Genom dessa åtgärder har antalet anslag reducerats.
Av anslagsökningen (ca 8,5 milj. kr.) under huvudtiteln belöper ca 3,5
milj. kr. på projektering och anskaffning av inredning och utrustning till en
kammarriksdagens provisoriska lokaler vid Sergels torg i Stockholm, ca 1,8
milj. kr. på lönekostnadspålägg och reviderade hyresberäkningar samt åter
stoden ca 3,2 milj. kr. på övriga ändamål.
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På grundval av bemyndigande som 1967 års riksdag lämnade styrelsen för
riksdagens förvaltningskontor (Båll 4) företog kontoret under medverkan
av byggnadsstyrelsen och av denna anlitade konsulter en utredning av riks
dagens lokalfrågor på längre sikt. Byggnadsstyrelsen avgav i mars 1968 ett
betänkande med titeln »Riksdagens hus», som förvaltningskontorets styrelse
med skrivelse 3.4.1968 underställde riksdagen jämte förslag. I anledning
av skrivelsen beslöt riksdagen under vårsessionen 1968 uppdra åt styrelsen
att ytterligare utreda riksdagens lokalfrågor på längre sikt och utarbeta
program för en arkitekttävling avseende förslag till riksdagshus på Helge
andsholmen eller Nedre Norrmalm (BaU 1968:48 och 54). Utrednings- och
programarbetet pågår. Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor avser att
i särskild framställning till riksdagen i början av 1969 års vårsession an
mäla vissa med tävlingsförberedelserna sammanhängande frågor. Tävlings
program beräknas kunna underställas riksdagen tidigast under slutet av
1969 års vårsession.
Med bifall till en framställning från styrelsen för riksdagens förvaltnings
kontor beslöt 1968 års riksdag under dess vårsession att antaga ett erbju
dande från Stockholms stad om provisorisk förläggning av riksdagen till lo
kaler vid Sergels torg fr. o. m. år 1971 (BaU 1968: 47). Ett intensivt projek
teringsarbete har därefter pågått, i fråga om byggnaderna genom Stockholms
stads fastighetskontors försorg och vad gäller riksdagslokalernas inredning
och utrustning genom riksdagens förvaltningskontor och av kontoren anlita
de konsulter. Projekteringsarbetet fortskrider planenligt. Byggstart förutses
ske under våren 1969. Vissa inrednings- och anslagsfrågor avseende de pro
visoriska lokalerna för riksdagen har avgjorts av riksdagen i anledning av
framställning från förvaltningskontorets styrelse (BaU 1968:63). Under
hösten 1968 har möbleringsprogram utarbetats. Förvaltningskontoret avser
att under 1969 års vårsession bereda riksdagens ledamöter tillfälle att stu
dera vissa inredningsdetaljer i särskilt provrum.
Sammanställning

Förändringarna inom riksdagens och dess verks område i förhållande till
riksstaten för budgetåret 1968/69 framgår av följande sammanställning. Be
loppen anges i 1 000-tal kr.
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Anvisat
1968/69

Förslag
1969/70

Ökning
Minskning

Riksdagen ..................................
Den inre riksdagsförvaltningen
Allmänt kyrkomöte ................
Riksdagens verk .....................
Diverse1.......................................
Pensioner2..................................

26 625
14 957
957
10 552
6 150
4 500

32 627
21 633
1
14 168
3 767
—

+
+
+
—
-

Totalt...........................................

63 741

72 196

+ 8 455

A.
B.
C.
D.
E.
F.

5

6 002
6 676
956
3 616
2 383
4 500

1 Anslagen Pensioner åt f.d. riksdagsledamöter m. fl. och Pensioner åt f.d. tjänstemän m. fl.
(budgetåret 1968/69, E.) har för budgetåret 1969/70 utgått. Motsvarande utgifter redovisas
under resp. myndighet och ingår i lönekostnadspålägget.
2 Under F. inbegrips för innevarande budgetår anvisade anslag till arbetsgivaravgifter till
den allmänna sjukförsäkringen och till den allmänna tilläggspensioneringen samt ersättning till
statens allmänna fastighetsfond. Utgifter motsvarande dessa anslag har för budgetåret
1969/70 i stället upptagits under resp. myndighet. För budgetåret 1969/70 har under särskilt
anslag (E 5) övergångsvis upptagits medel för arbetsgivaravgift till den allmänna tilläggs
pensioneringen avseende första halvåret 1969.

VISSA GEMENSAMMA FRÅGOR
Riksdagen har i samband med förvaltningskontorets tillkomst beslutat att
kontoret skall, om ej annat är stadgat, beträffande arbetstagare vid riksda
gen och dess verk äga befogenheter motsvarande dem som tillkommer sta
tens avtalsverk i fråga om statsförvaltningen i övrigt (KBaU 1966:1).
Riksdagens förvaltningskontor skall enligt gällande instruktion (RFS
1967:3), om annat ej är särskilt stadgat, bl. a. handlägga frågor angående
förhandling om anställnings- eller arbetsvillkor för arbetstagare hos riks
dagen och dess verk, meddela för kontoret och riksdagens verk utom riks
banken och riksgäldskontoret gemensamma förvaltningsföreskrifter (2 § 2)
samt för riksdagen och dess verk utfärda bestämmelser av beskaffenhet att
skola ensidigt fastställas av arbetsgivaren (4 §).
Räckvidden av de befogenheter riksdagen sålunda gett förvaltningskonto
ret föranleder i regel inte någon tvekan. Vid något tillfälle har styrelsen för
riksdagens förvaltningskontor dock funnit omfattningen av erhållna bemyndiganden oklar (se BaU 1966: 55 s. 13 och 1968: 67).
Frågor om arbetstidens förläggning faller enligt 3 § statstjänstemannalagen utanför det avtalsbara området och inrymmes därför inte i de ämnen,
som förvaltningskontoret i egenskap av riksdagsförvaltningens avtalsverk en
ligt 1966 års riksdagsbeslut eller sin instruktion fått befogenhet att reglera
för riksdagen och dess verk. Ej heller torde delegerade för riksdagens verk
ha haft någon sådan befogenhet beträffande verken.
Arbetstidsfrågor av denna art regleras inom den övriga statsförvaltningen
numera ej sällan generellt genom författning, utfärdad av Kungl. Maj :t. Sty
lj-
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relsen avser här närmast de nästan årligen återkommande författningarna
om inarbetande av arbetstid för att bereda statliga arbetstagare viss sam
manhängande ledighet i anslutning till helger etc. (se senast SFS 1968: 476).
Med hänsyn till viss oklarhet om befogenheten för förvaltningskontorets
styrelse att förordna om motsvarande tillämpning av sådana arbetstidsbestämmelser inom riksdagsförvaltningen har styrelsen hittills begränsat sig
till protokollförda uttalanden, som delgetts riksdagens inre organ och verk,
att enligt styrelsens mening hinder ej möter att tillämpa författningarna in
om riksdagsförvaltningen under förutsättning av göromålens behöriga gång.
Rådande oklarhet i förevarande avseende bör undanröjas genom att för
valtningskontoret får formellt bemyndigande att, där så finnes lämpligt, för
riksdagen och dess verk besluta om tillämpning av arbetstidsföreskrifter,
som Kungl. Maj :t meddelar för den övriga statsförvaltningen.
Under åberopande av det anförda hemställer styrelsen för riksdagens för
valtningskontor
att riksdagen måtte bemyndiga styrelsen för riksdagens
förvaltningskontor att för riksdagen och dess verk besluta
om motsvarande tillämpning av arbetstidsföreskrifter som
Kungl. Maj :t meddelar för den övriga statsförvaltningen.
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ANSLAGEN
A. Riksdagen
A 1. Riksdagen: Arvoden m. m. till riksdagens ledamöter
1967/68 Utgift ....................................... i21 596 613
1968/69 Anslag ..................................... i21 780 000
1969/70 Förslag..................................... 224 522 000
1 Inklusive kostnadsersättningar och traktamenten.
2 Inklusive kostnadsersättningar och lönekostnadspålägg men exklusive traktamenten, som
fr. o. m. budgetåret 1969/70 redovisas under A 2.
Beräknad
ändring
1969/70

1968/69

Arvoden till riksdagens ledamöter
Första kammaren..................................................
Andra kammaren..................................................
Lönekostnadspålägg
a) beräknat för befintlig organisation............
b) beräknad ändring till budgetåret
1969/70 .............................................................
Kostnadsersättningar
Första kammaren..................................................
Andra kammaren...................................................

8 510 000
13 270 000

— 31 110 000

—

+ 4 327 000

— 31 858 000

—
—
—
21 780 000

+
+

544 000
839 000

+ 2 742 000

3 Sedan kostnadsersättningarna 544 000 kr. och traktamentena 828 000 kr. avdragits från
det för budgetåret 1968/69 anvisade beloppet för första kammaren, har arvodesökningen
för budgetåret 1969/70 i 1968 års nivå beräknats till 262 000 kr. Motsvarande belopp för
andra kammaren utgör 839 000 kr. resp. 1 426 000 kr. och motsvarande arvodesökning är
407 000 kr.

Från anslaget bestrids kostnader för arvoden och kostnadsersättningar till
riksdagens ledamöter.
I det beräknade lönekostnadspålägget, som upptagits till 23 % av 1968 års
riksdagsarvoden, ingår periodiserade pensionskostnader och engångsersätt
ningar enligt särskilda bestämmelser (se bl. a. KU 1968: 40), kostnader för
arbetsgivaravgift till den allmänna tilläggspensioneringen och den allmänna
sjukförsäkringen, för grupplivförsäkring samt för allmän arbetsgivarav
gift.
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Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor föreslår
att till Riksdagen: Arvoden m. m. till riksdagens ledamö
ter för budgetåret 1969/70 anvisas ett förslagsanslag av
24 522 000 kr.

A 2. Riksdagen: Reseersättningar m. m. till riksdagens ledamöter
1967/68 Utgift .........................................
1968/69 Anslag .......................................
1969/70 Förslag......................................

1 999 212
2 300 000
5 265 000

Från anslaget bestrids dels kostnaderna för riksdagsledamöternas årskort
för järnvägsresor samt, såvitt gäller annat färdmedel, resor mellan riksdags
orten och hemorten under riksdagssession eller för sammanträde med ut
rikesnämnden, riksdagsutskott eller riksdagens lönedelegation, dels fr. o. m.
budgetåret 1969/70 traktamenten till riksdagsledamöter under sessionstid.
Belastningen budgetåret 1967/68 innefattar i fråga om kostnaden för järn
vägsresor endast ett preliminärt belopp baserat på viss a contoinbetalning
till statens järnvägar. De totala kostnaderna för budgetåret uppgick till
2 510 258 kr. Merkostnaden för resor till följd av förutskickade taxehöjningar uppskattas till ca 95 000 kr. Medelsbehovet för resor beräknas med beak
tande av förutsedda utgiftsökningar för budgetåret 1969/70 till 2 750 000 kr.
Traktamentskostnaderna, som hittills redovisats under A 1. Riksdagen:
Arvoden m. m. till riksdagens ledamöter, beräknas efter nu gällande kost
nadsnivå utgöra för första kammaren 922 740 kr. och för andra kammaren
1 591 590 kr. eller sammanlagt 2 514 330 kr., avrundat till 2 515 000 kr.
Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor föreslår
att till Riksdagen: Reseersättningar m. m. till riksdagens
ledamöter för budgetåret 1969/70 anvisas ett förslagsanslag
av 5 265 000 kr.

A 3. Riksdagen: Riksdagsledamöters deltagande i Europarådets verksamhet
1967/68 Utgift..............................................
1968/69 Anslag...........................................
1969/70 Förslag .........................................

159 325
200 000
215 000

Från anslaget bestrids kostnader som sammanhänger med riksdagsleda
möters deltagande i Europarådets verksamhet. Styrelsen för riksdagens för
valtningskontor har 5.6.1967 fastställt bestämmelser om ersättning till riks
dagsledamot vid deltagande i Europarådets verksamhet (RFS 1967: 15).
Europarådets rådgivande församling sammanträder tre gånger årligen i
Strasbourg. Antalet svenska ombud är sex, vartill kommer sex suppleanter.

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 17: Riksdagen och dess verk m. m.

9

Dessutom förekommer utskottsmöten pa skilda platser i Europa. F. n.
finns 14 sådana utskott med svenska ledamöter. Dessa sammanträder i varie
rande omfattning. I medeltal torde totalt hållas ca 40 sammanträden som
inte förläggs i anslutning till församlingsmöten i Strasbourg. Detta innebär
med nuvarande svenska representation maximalt ungefär 60 resor per år.
Medelsbehovet för budgetåret 1969/70 beräknas med hänsyn till förutsedd
kostnadsstegring till 215 000 kr.
Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor föreslår
att till Riksdagen: Riksdagsledamöters deltagande i Euro
parådets verksamhet för budgetåret 1969/70 anvisas ett för
slagsanslag av 215 000 kr.

A 4. Riksdagen: Riksdagsutskottens studieresor m. m.
1967/68 Utgift..............................................
1968/69 Anslag ...........................................
1969/70 Förslag .........................................

271 094
500 000
650 000

Från anslaget bestrids kostnaderna för utskottens studieresor inom och
utom Sverige samt för vissa resor beslutade av talmanskonferensen. Utskott
har att till talmanskonferensen anmäla planerad studieresa till utlandet och
beräknade kostnader för denna.
Av talmanskonferensen beslutade resor omfattar dels resor utomlands
som varje år företas på inbjudan från främmande länders parlament, dels
svenskt parlamentariskt deltagande i internationella kongresser och konfe
renser med undantag för sådana sammankomster för vilka medel anvisas
under andra anslag (jfr A 3 och A 7).
Anslagsuppräkningen föranleds av det allt livligare internationella infor
mationsutbytet.
Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor föreslår
att till Riksdagen: Riksdagsutskottens studieresor m. m.
för budgetåret 1969/70 anvisas ett förslagsanslag av 650 000
kr.

A 5. Riksdagen: Bidrag till studieresor
1967/68 Utgift .......
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag...........

56 400
100 000
100 000

Reservation..............

54 725

Från detta anslag bestrids kostnaderna för bidrag till riksdagsledamöters
studieresor. Bidragen beviljas av talmanskonferensen, som 14.10.1968 an
tagit regler för beviljande av bidrag. Dessa regler innebär i korthet, att leda
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mot under en femårsperiod i stipendier beviljas högst 2 500 kr. eller, om
resa företages till utomeuropeiska länder, högst 3 500 kr.
I skrivelse 25.10.1968 till förvaltningskontoret angående här ifrågavarande
anslag har talmanskonferensens sekreterare anfört i huvudsak följande.
Under de tre senaste budgetåren har talmanskonferensen disponerat
100 000 kr. för fördelning av stipendier till ledamöters studieresor — enskilt
eller i grupp — till utlandet. Under hudgetåret 1967/68 ingavs stipendiean
sökningar om sammanlagt ca 110 000 kr. Efter konferensens prövning ianspråktogs 76 900 kr. Motsvarande siffror är hittills för innevarande budgetår
ca 157 000 resp. 88 700 kr. Den nuvarande omfattningen av anslaget synes
med hänsyn till frekvensen av ansökningar, storleken av de begärda belop
pen och talmanskonferensens regler för beviljande av stipendier f. n. vara
väl avvägd.
Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor finner att anslaget bör upp
föras med oförändrat belopp och föreslår
att till Riksdagen: Bidrag till studieresor för budgetåret
1969/70 anvisas ett reservationsanslag av 100 000 kr.
A 6. Riksdagen: Representation m. m.
1967/68 Utgift..............................................
1968/69 Anslag ...........................................
1969/70 Förslag .........................................

104 194
125 000
210 000

Från anslaget bestrids kostnaderna för representation, som talmännen lik
som även andra riksdagens organ utövar på riksdagens vägnar (KU 1959: 18
s. 9).
Medelsbehovet tenderar att öka men är svårberäknat. Det är inte möjligt
att nu säkert bedöma i vilken utsträckning den svenska riksdagen kommer
att få mottaga besök från utlandet under tiden 1.7.1969—30.6.1970. Man
torde emellertid få räkna med att Sverige regelmässigt varje år kommer att
besökas av minst två utländska parlamentarikerdelegationer. Vidare har
riksdagen att utöva värdskap för ett antal parlamentarikergrupper, vilkas
besök i övrigt handhas och bekostas av utrikesdepartementet.
Det redovisade medelsbehovet ger vid handen att anslaget bör ökas med
85 000 kr. till 210 000 kr.
Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor föreslår
att till Riksdagen: Representation m. m. för budgetåret
1969/70 anvisas ett förslagsanslag av 210 000 kr.
A 7. Riksdagen: Kostnader för riksdagens interparlamentariska grupp
1967/68 Utgift..............................................
1968/69 Anslag...........................................
1969/70 Förslag .........................................

75 000
110 000
123 000
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Styrelsen lör riksdagens interparlamentariska grupp

För bidrag till Interparlamentariska unionen och dess dokuinentationscentrum beräknar styrelsen samma belopp som för löpande budgetår eller
16 500 kr.
För utrikes möten upptar styrelsen vidare 90 000 kr. och för inrikes mö
ten och representation 3 500 kr. Dessa poster motsvarar fyra i föregående
års framställning, nämligen för deltagande i konferens, för deltagande i
rådsmöte, för deltagande i Nordiska interparlamentariska förbundets arbete
och för representation.
I övrigt beräknar styrelsen för skrifter 3 700 kr. och för förvaltningskost
nader 10 000 kr. Tidigare redovisades denna del av medelsbehovet med skilda
belopp för tidskrifter, förvaltningskostnader och extra utgifter.
I posten för utrikes möten ingår som största delpost kostnaderna för grup
pens representation vid 1969 års interparlamentariska konferens i New
Delhi. Styrelsen har vid sin beräkning utgått från att gruppen skall företrä
das av en delegation med sammansättning motsvarande vad som med visst
undantag varit gängse under senare år. Kostnaden uppskattas till 72 000 kr.
I posten för utrikes möten ingår vidare kostnaderna för gruppens repre
sentation vid 1970 års rådsmöte i Monaco. Gruppen företräds vid dessa mö
ten alltid av de båda rådsmedlemmarna, vilka brukar biträdas av gruppens
sekreterare. Den svenska representationen är väsentligt mindre än t. ex. öv
riga nordiska gruppers och bör under budgetåret 1969/70, då mötet alltså
hålls inom Europa, omfatta fem delegater jämte gruppens sekreterare, med
anteckning att detta likväl för närvarande inte förslår för att förse varje
studiekommission med en särskild representant. Kostnaden uppskattas till
15 000 kr.
Slutligen ingår i posten för utrikes möten även kostnaderna för deltagan
de i ett nordiskt möte utanför Sverige. Sommaren 1969 kommer ett förmöte
inför höstens konferens att hållas antingen i Oslo eller i Helsingfors. Kost
naden uppskattas till 1 500 kr.
Styrelsen har vid sin beräkning uppräknat ifrågavarande post till 90 000
kr. med hänsyn till att det under senare år vid ett flertal tillfällen inträffat
att interparlamentariska möten hållits utöver konferenser och rådsmöten.
Styrelsen avser att bokföra eventuella kostnader för representation utom
lands, en utgiftstyp som hittills knappast förekommit, på samma konto som
det nu nämnda, för utrikes möten.
I posten för inrikes möten ingår kostnaderna för ett nordiskt möte i Stock
holm före vårmötet i Monaco 1970. Den svenska gruppen står då i tur att
vara värd för det förmöte som skall hållas enligt de antagna normerna för
det nordiska samarbetet.
I tidskriftsposten ingår utöver tidskrifter även kostnader för diverse
skriftliga bidrag till Interparlamentariska unionens arbete, såsom rappor
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ter, artiklar i tidskrifterna o. d. som drar vissa översättningskostnader. För
valtningskostnaderna avser styrelsen att hålla konstanta.
Styrelsen anmäler även dels att den i anslutning till bankoutskottets ut
låtande 1968:53 övervägt behovet av ökad tjänstemannarepresentation men
funnit det mera angeläget att få till stånd en ökad ledamotsrepresentation,
dels att ett förslag väckts av den danska gruppen att hålla ett europeiskt
interparlamentariskt seminarium i Köpenhamn. Gruppen har hemställt att
de finska, norska och svenska grupperna skall bidra till kostnaderna i pro
portion till sina bidrag till Interparlamentariska unionen. Det är för när
varande i hög grad ovisst om seminariet kan förverkligas. Styrelsen saknar
därför anledning att nu uppta en särskild utgiftspost för ändamålet men an
håller om godkännande av ändamålet som sådant, så att styrelsen kan, i hän
delse av initiativets förverkligande, lämna ett bidrag från den svenska grup
pen.
Gruppens utgifter för budgetåret 1969/70 beräknas sammanfattningsvis
sålunda:
Bidrag till Interparlamentariska unionen och dess dokumentationscentrum.............................................................................................................
Utrikes möten.....................................................................................................
Inrikes möten och representation................................................................
Skrifter.................................................................................................................
Förvaltningskostnader ....................................................................................
Summa kr.

16500
90

qqq

3 500

3 700
10 000
123 700

Fråndras gruppens sannolika inkomster av medlemsavgifter, återstår ett
belopp av ca 123 000 kr.

Riksdagens förvaltningskontor

Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor, som ej har något att erinra
mot att bidrag lämnas till ett europeiskt interparlamentariskt seminarium
i Köpenhamn och grunderna härför eller mot medelsberäkningen, föreslår
att till Riksdagen: Kostnader för riksdagens interparla
mentariska grupp för budgetåret 1969/70 anvisas ett för
slagsanslag av 123 000 kr.

A 8. Riksdagen: Bidrag till Sällskapet Riksdagsmän och forskare
1967/68 Utgift...............................................
1968/69 Anslag..............................................
1969/70 Förslag ...........................................

20 000
20 000
20 000
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Styrelsen för Sällskapet Riksdagsmän och forskare

Styrelsen anför att verksamheten ytterligare utvidgats. Tre arbetsgrupper
bär verkat inom sällskapets ram och diskuterat kreativitets-, miljö- och urbaniseringsfrågor. Medlemmarna har vid regelbundet återkommande sam
manträden fått presentationer av aktuella frågeställningar av framstående
forskare inom respektive fackområde. En tvådagars studieresa har anord
nats till AB Atomenergis anläggningar i Studsvik och till kärnkraftstationen
Marviken. På sällskapets initiativ har en grupp riksdagsmän besökt Liberia
och Algeriet för att studera industrialiseringsprocessen, utbildningsväsen,
hälso- och sjukvård, fackliga förhållanden och kvinnans ställning.
Under budgetåret 1969/70 beräknas en ytterligare expansion av sällska
pets arbete med att förbättra kontakterna mellan forskare och parlamenta
riker. Verksamheten med arbetsgrupper kommer att främst inriktas på ulandsproblematiken. Informationsbladet RIFO-Nytt kommer att utges i sin
nuvarande form. Verksamheten på miljövårds- och urbaniseringsområdena
kommer att följas upp bl. a. genom studiebesök. Företrädare för RIFO:s
brittiska motsvarighet har inbjudits till en överläggning om kontaktproble
met mellan forskare och parlamentariker.
Med anledning av att sällskapet år 1969 kommer att ha existerat i tio år
kommer en debattbok att sammanställas med huvudsaklig inriktning på
internationella solidaritetsproblem m. m. Publicering av debattboken beräk
nas ske genom medverkan av ett bokförlag och inte föranleda sällskapet
några direkta kostnader. Däremot kommer arbetet att medföra behov av
sekreterarhjälp.
För verksamheten har uppgjorts följande budget
Arvoden åt gruppsekreterare.........................................................................
RIFO-Nytt .............................................................................................................
Kansli- och sammanträdeskostnader...........................................................
Resor, omhändertagande av utländska besökare ..................................
Summa kr.

12
3
5
8

000
000
000
000

28 000

Härav kan ca 8 000 kr. täckas genom individuella medlemsavgifter från
riksdagsledamöter och forskare. Till den övriga verksamheten hemställer
sällskapet om bidrag med 20 000 kr.
Riksdagens förvaltningskontor

Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor tillstyrker framställningen och
föreslår
att till Riksdagen: Bidrag till Sällskapet Riksdagsmän och
forskare för budgetåret 1969/70 anvisas ett anslag av 20 000
kr.
2f

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 1. Bilaga 17.
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A 9. Riksdagen: Bidrag till riksdagspartiernas kostnader för gruppkanslier
1967/68 Utgift .........................................
1968/69 Anslag .......................................
1969/70 Förslag.......................................

1 439 250
1 440 000
1 422 000

Från anslaget bestrids kostnaderna för bidrag till riksdagspartiernas kost
nader för gruppkanslier. Statsbidrag utgår till varje partigrupp i riksdagen
med 3 000 kr. per medlem och år, om gruppen är företrädd i regeringen, och
annars med 4 500 kr. per medlem och år (BaU 1965: 54 s. 8).
Riksdagens förvaltningskontor har, på grundval av nu kända förhållanden,
beräknat medelsbehovet för budgetåret 1969/70 till sammanlagt 1 422 000 kr.
Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor föreslår
att till Riksdagen: Bidrag till riksdagspartiernas kostna
der för gruppkanslier för budgetåret 1969/70 anvisas ett för
slagsanslag av 1 422 000 kr.
A 10. Riksdagen: Utgivande av otryckta ståndsprotokoll
1967/68 Utgift..............
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag...........

156 344
50 000
100 000

Reservation............

127 700

Från anslaget bestrids kostnader för utgivande av otryckta ståndsproto
koll. Anslaget disponeras av riksgäldskontoret.
Hittills kontrakterade protokoll, som f. n. är under utarbetande, är ridderskapets och adelns protokoll vid riksdagarna 1771—1772 (del 29—31), präs
teståndets protokoll vid riksdagarna 1719—1720 (band 5), 1723 (band 6),
1726—1727 (band 7) och 1731 (band 8), borgarståndets protokoll vid riks
dagarna 1738—1739 (band 6) samt bondeståndets protokoll vid riksdagarna
1765—1766 (band 10) och 1769—1770 (band 11).
Anslaget för budgetåret 1969/70 bör med hänsyn till beräknad mcdelsförbrukning och tillgänglig reservation upptagas med 100 000 kr.
Fullmäktige i riksgäldskontoret föreslår
att till Riksdagen: Utgivande av otryckta ståndsprotokoll
för budgetåret 1969/70 anvisas ett reservationsanslag av
100 000 kr.
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B. Den inre riksdagsförvaltningen
B 1. Den inre riksdagsförvaltningen: Förvaltningskostnader
1967/68 Utgift .......................................
1968/69 Anslag .....................................
1969/70 Förslag.....................................

il2 004 552
19 940 000
12 829 000

1 Anslagen Den inre riksdagsförvaltningen: Avlöningar och Den inre riksdagsförvaltningen:
Övriga omkostnader.
1968/69

Beräknad
ändring
1969/70

Personal
Kamrar och utskott m. fl.
Handläggande personal ...........................................
Övrig personal.............................................................

87
36

123

Förvaltningskontoret
Handläggande personal..............................................
Övrig personal.............................................................

26
69

95

+1
+1

218

Anslag
Arvoden till ledamöter av förvaltningskontorets
styrelse och suppleanter för dessa.....................
Avlöningar till tjänstemän m. fl.................................
Lönekostnadspålägg
a) beräknat belopp för befintlig organisation ..
b) beräknad ändring till budgetåret 1969/70 ..
Arvoden och särskilda ersättningar .....................
Sjukvård m. m...................................................................
Reseersättningar .............................................................
Reparation och underhåll av riksdagshuset m. m.
Riksdagens restaurang ................................................
Expenser
a) beräknade lokalhyror för nuvarande lokaler
b) beräknad ändring av lokalhyror budgetåret
1969/70 .........................................................................
c) bränsle, lyse, vatten ................................................
d) övriga expenser.........................................................

37 000
7 558 000

—
20 000
35 000
150 000
335 000
50 000

+

405 000

+ 1 804 000
17 000
+

—
—
+
—

110 000
85 000

—

_

+

93 000

165 000
1 475 000

+
—
+

157 000
20 000
540 000
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1968/69

Publikationstryck ...........................................................
Övriga utgifter..................................................................

105 000
40 000
9 970 000

Beräknad
ändring
1969/70

—
—

45000
10000

+ 2 966 000

Särskilda uppbördsmedel
Ersättning för utlånad personal .............................
Influtna hyror m. m........................................................
Försäljning av informationsmaterial ....................

— 5 000
— 20 000
— 5 000

+

Summa ................................................................
varav lönekostnadspålägg och lokalhyror

9 940 000

+ 2 889 000
2 071 000

Differens.............................................................

+

77 000
—
—

818000

Instruktion för riksdagens förvaltningskontor har antagits av riksdagen
25.6.1966 (RFS 1967: 3). Förvaltningskontorets styrelse har 30.5.1968 fast
ställt arbetsordning för kontoret.
Styrelsen för förvaltningskontoret har under budgetåret 1968/69 inrättat
en ny tjänst som assistent/byråassistent i högst lönegrad A 19 vid kontorets
tryckerienhet för att dess arbetsuppgifter skall kunna bemästras. Ökningen
i vad avser avlöningar till tjänstemän hos riksdagen, 405 000 kr., kan i hu
vudsak hänföras till löneomräkningar samt till ökat medelsbehov för spe
cialföredragande i utskott och till den nyinrättade tjänsten.
Anslagsposten Reseersättningar har för budgetåret 1969/70 beräknats
öka med 110 000 kr., avseende kostnader för dels studiebesök av styrelsen
för förvaltningskontoret och tjänstemän inom ramen för utredningen om
riksdagens hus, 90 000 kr., dels utskottstjänstemäns resor i samband med
utskottens resor, 20 000 kr.
Anslagsposten Reparation och underhåll av riksdagshuset m. m. har, se
dan arbetena med renovering av riksdagshusets fasader avslutats och vissa
brandförebyggande åtgärder inom byggnaden vidtagits (BaU 1968: 49 s. 10),
ansetts kunna nedräknas med 85 000 kr. Med hänsyn till utredningen av
riksdagens lokalfrågor har endast oundgängligen nödvändigt underhåll
m. m. av det nuvarande riksdagshuset ansetts höra komma till utförande.
Anslagsposten Expenser har uppräknats med hänsyn till beräknade kost
nadsökningar. De största ökningarna avser städningskostnader, inklusive
beräknat lönekostnadspålägg (23%) eller sammanlagt 170 000 kr., kost
nader för telefon 260 000 kr. och kostnader för skrivmateriel 40 000 kr. För
inköp och underhåll av kontorsutrustning har beräknats sammanlagt
45 000 kr.
ökningar föreligger i fråga om anskaffning av böcker, tidningar och tid
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skrifter med 10 000 kr. För nytillkommande personalutbildning har beräk
nats 15 000 kr. avseende riksdagsvaktmästare och kontorspersonal.
Under särskilda uppbördsmedel har upptagits ett med 77 000 kr. höjt
ersättningsbelopp för utlånad personal. Beloppet avser främst fyllnads
tjänstgöring vid riksdagens ombudsmannaexpedition för två föredragande
från konstitutionsutskottet under ca sex månader.
Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor föreslår
att till Den inre riksdagsförvaltningen: Förvaltningskost
nader för budgetåret 1969/70 anvisas ett förslagsanslag av
12 829 000 kr.

B 2. Den inre riksdagsförvaltningen: Kostnader för riksdagstrycket m. m.
1967/68 Utgift .........................................
1968/69 Anslag .......................................
1969/70 Förslag.......................................

3 316 415
3 285 000
3 645 000
1968/69

Beräknad
ändring
1969/70

Utgifter
Tryckpapper ..................
Riksdagshandlingar
Tryckningskostnader
Bokbinderikostnader
Kommittétryck . . ..

Särskilda uppbördsmedel
Försäljning av riksdagstryck ..................................

420 000

+ 47 500

2 466 000
672 500
40 000

+ 285 000
+ 72 500
+ 4 000

3 598 500

+ 409 000

—313 500

+ 49 000

3 285 000

+ 360 000

Riksdagstrycket har visat en markant omfångsökning under senare år,
och någon avmattning kan ej skönjas för den närmaste tiden. Ett särskilt
studiepaket, innehållande bl. a. visst riksdagstryck, tillhandahålles kon
tinuerligt de skolor som anmäler behov därav. Till följd av avtalsmässiga
och individuella löneförhöjningar, ökning av de sociala utgifterna och viss
arbetstidsförkortning är höjningar av debiteringspriserna för papper, sätt
ning och tryckning samt bokbinderiprodukter ofrånkomliga. Kostnadsstegringarna beräknas medföra en sammanlagd utgiftsökning av, lågt räknat, ca
10 % för budgetåret 1969/70.
Distributionen av lagrådsremisser till ledamöter, utskott m. fl. har enligt
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gjorda beräkningar hittills medfört en merkostnad av ca 45 000 kr./år. Pre
numerationspriserna m. m. på riksdagstrycket har fr. o. m. år 1969 höjts
med drygt 15 %. Nettoökningen av anslaget beräknas till 360 000 kr.
Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor föreslår
att till Den inre riksdagsförvaltningen: Kostnader för
riksdagstrycket m. m. för budgetåret 1969/70 anvisas ett
förslagsanslag av 3 645 000 kr.

B 3. Den inre riksdagsförvaltningen: Utgivande av särskilda publikationer
1967/68 Utgift
............ 78 648
1968/69 Anslag ............ 132 000
1969/70 Förslag ............ 109 000

Reservation................

7 210

Från anslaget bestrids kostnaderna för uppslagsboken över riksdagens
verksamhet (Gula boken) samt för utgivande av ett sammanfattande per
son- och sakregister till riksdagens protokoll med därtill hörande bihang
för åren 1961—1970. Uppslagsboken över riksdagens verksamhet betingade
för budgetåret 1967/68 en kostnad av 75 982 kr. Med hänsyn till beräknad
kostnadsstegring torde utgifterna för budgetåret 1968/69 uppgå till ca 91 000
och för budgetåret 1969/70 beräknas till ca 98 000 kr. Intäkten vid försäljning
av uppslagsboken har beräknats till ca 1 000 kr. under sistnämnda budgetår.
För det sammanfattande person- och sakregistret till riksdagens proto
koll med bihang för åren 1961—1970 erfordras för budgetåret 1969/70 ca
12 000 kr., utgörande i huvudsak ersättning till redaktören.
Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor föreslår
att till Den inre riksdagsförvaltningen: Utgivande av sär
skilda publikationer för budgetåret 1969/70 anvisas ett
reservationsanslag av 109 000 kr.

B 4. Den inre riksdagsförvaltningen: Utredning om riksdagens hus m. m.
1967/68 Utgift..............
1968/69 Anslag ............
1969/70 Förslag............

514 347
500 000
500 000

Reservation............

930 773

Från anslaget bestrids kostnader för utredning av riksdagens lokalfrågor
på längre sikt, häri inbegripet utarbetande av program för en arkitekttäv
ling avseende förslag till riksdagshus (BaU 1968: 48, 49 och 54).
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Riksdagens förvaltningskontor

Riksdagen beslöt under 1968 års vårsession, i anledning av framställning
från styrelsen för riksdagens förvaltningskontor, på hemställan av banko
utskottet (BaU 1968:48 och 54) att uppdra åt styrelsen att ytterligare ut
reda riksdagens lokalfrågor på längre sikt och utarbeta program for en
arkitekttävling avseende förslag till riksdagshus enligt i princip något av
alternativen 1, 2 eller 3 i byggnadsstyrelsens utredning »Riksdagens hus»
samt att med bifall till en framställning från styrelsen för innevarande bud
getår för ändamålet anvisa ett reservationsanslag av 500 000 kr. (BaU 1968:
49).

Utredningsarbetet och förberedelserna för arkitekttävlingen bedrivs i
samarbete med byggnadsstyrelsen och Stockholms stad. Styrelsen har 10.12.
1968 i skrivelse till Stockholms stad hemställt om vissa uppgifter av bety
delse för tävlingsförberedelsernas fortsatta bedrivande m. m. I avvaktan på
Stockholms stadsfullmäktiges behandling av ärendet och på särskild fram
ställning från styrelsen till riksdagen i denna och andra med utrednings
arbetet sammanhängande frågor upptar styrelsen i statsverkspropositionen
ett preliminärt beräknat belopp.
Under åberopande av det anförda föreslår styrelsen för riksdagens för
valtningskontor
att till Den inre riksdagsförvaltningen: Utredning om
riksdagens hus m. in. för budgetåret 1969/70 beräknas ett
reservationsanslag av 500 000 kr.

B 5. Den inre riksdagsförvaltningen: Kostnader för provisoriska lokaler
1967/68 Utgift .......................................
1968/69 Anslag .......................................
1969/70 Förslag ......................................

—
1 100 000
4 550 000

Från detta reservationsanslag bestrids kostnader för de provisoriska lo
kaler som riksdagen fr. o. m. år 1971 avses disponera vid Sergels torg i
Stockholm (se BaU 1968: 47).
Med bifall till en framställning 23.10.1968 från styrelsen för riksdagens
förvaltningskontor beslöt riksdagen under 1968 års höstsession på hem
ställan av bankoutskottet att på tilläggsstat till riksstaten för budgetåret
1968/69 för projektering m. m. anvisa ett reservationsanslag av 1 100 000
kr. (se BaU 1968: 63).
Under innevarande budgetår belastas förevarande anslag främst med ut
gifter för projektering, kontroll och administration. Fr. o. m. budgetåret
1969/70 tillkommer kostnader för anskaffning av möbler och annan in
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redning samt el-, teleteknisk och annan utrustning, varom riksdagen i viss
utsträckning fattat principbeslut (se BaU 1968: 63). Enligt nu föreliggande
tidplan avses nämligen upphandlingen av inredning och utrustning skola
påbörjas i oktober 1969.
På basis av ett av förvaltningskontorets huvudkonsult, Byggledare AB,
30.10.1968 uppgjort underlag, som granskats av byggnadsstyrelsen och beretts inom förvaltningskontoret, beräknar styrelsen medelsbehovet för pro
jektering, kontroll och administration för budgetåret 1969/70 till 850 000
kr. Härav belöper 40 000 kr. på byggnadsstyrelsens personal- och admini
strationskostnader, 40 000 kr. på arvode till huvudkonsulten, 265 000 resp.
50 000 kr. på projektering av möblering och annan inredning i riksdagens
lokaler i kulturhuset och teaterbyggnaden resp. i hotellbyggnaden, 235 000
kr. på projektering av el- och teletekniska anläggningar samt 95 000 kr. på
kostnader för provrum, modeller och dylikt och kopiering. För oförutsedda
ändamål under denna post beräknar styrelsen 125 000 kr. De beräknade an
slagsbehoven har bedömts med utgångspunkt från konsulternas nu kända
uppdrag och åtaganden. För anskaffning av inredning och utrustning under
budgetåret 1969/70 beräknar styrelsen ett medelsbehov av 3 700 000 kr.
Härav belöper 1 600 000 kr. på armatur (100 000) och möbler och arkivut
rustning (1 500 000) samt 1 745 000 kr. på el- och teleteknisk utrustning,
inberäknat ny voteringsanläggning samt rörpostanläggning. Av det beräkna
de anslagsbehovet under denna post motsvarar (200 000 -f 155 000) 355 000
kr. medel för oförutsedda ändamål.
I sin framställning till riksdagen 23.10.1968 om anslag på tilläggsstat
(se BaU 1968: 63, bilagan s. 2) framhöll styrelsen att principiell enighet vid
förhandlingar mellan företrädare för förvaltningskontoret och Stockholms
stads fastighetskontor uppnåtts om lösningen av vissa gränsdragningsproblern avseende vad som skall hänföras till byggnaderna resp. inredning och
utrustning. Resultatet av dessa förhandlingar liar beaktats vid styrelsens
beräkning av medelsbehovet vad gäller t. ex. kostnaden för armaturer, hel
täckande mattor och vissa transportanläggningar. Till grund för beräk
ningen av medelsbehovet för riksdagens möbler och arkivutrustning i kul
turhuset och teaterbyggnaden ligger av Peter Celsings arkitektkontor 3.10
och 16.10.1968 upprättade programunderlag med kvalitetsbeskrivningar och
ritningar över inredningsenheter. De senare har kostnadsuppskattats i sam
råd med leverantör. För rumsenheter i hotellbyggnaden har medelsbehovet
beräknats till 3 500 kr. per ledamots arbetsrum och 5 000 kr. per kombine
rat arbets- och bostadsrum för ledamot.
Beräkningen av medelsbehovet för el- och teleteknisk utrustning, 1 900 000
kr., avser på budgetåret 1969/70 belöpande delar av anskaffningskostnad för
rikstelefonväxel, centralursystem, snabbtelefon, trådlöst personsökarsystem,
sökningsanläggning i riksdagens plenisal, intern televisionsanläggning, ljuddistributionsanläggning, voteringsanläggning, voteringssignalsystem, replik-
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markeringsanläggning, simultantolkanläggning, bildprojektion och rörpostanläggning m. m.
Det totala anslagsbehovet för inredning och utrustning av provisoriska
lokaler för riksdagen vid Sergels torg t. o. in. budgetåret 1970/71 torde
kunna uppskattas till drygt 15 milj. kr. Härav torde enligt nu föreliggande
prognos ca 2,3 milj. kr. belöpa på projektering, kontroll och administration,
ca 8,2 milj. kr. på anskaffning av armatur, möbler, mattor och textilier samt
ca 4,7 milj. kr. på el- och teletekniska anläggningar.
Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor föreslår
att till Den inre riksdagsförvaltningen: Kostnader för
provisoriska lokaler för budgetåret 1969/70 anvisas ett re
servationsanslag av 4 550 000 kr.
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C. Allmänt kyrkomöte
C. Allmänt kyrkomöte
1967/68 Utgift..............................................
1968/69 Anslag ...........................................
1969/70 Förslag .........................................

—
957 000
1 000

Enligt gällande praxis upptages för budgetår, då kyrkomöte beräknas ej
äga rum, endast ett formellt belopp till allmänt kyrkomöte.
Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor föreslår
att till Allmänt kyrkomöte för budgetåret 1969/70 anvi
sas ett förslagsanslag av 1 000 kr.
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D. Riksdagens verk
D 1. Riksgäldskontor: Förvaltningskostnader
1967/68 Utgift ....................................... *3 444 192
1968/69 Anslag ....................................... *3 651 000
1969/70 Förslag ..................................... 4 781 000
1 Anslagen Riksgäldskontoret: Avlöningar och Riksgäldskontoret: Omkostnader.
1968/69

Beräknad
ändring
1969/70

Personal
Handläggande personal
Övrig personal..............
121
Anslag
Arvoden till fullmäktige och suppleanter till fullmäktige...........................................................................
Avlöningar till tjänstemän, m. m.............................
Lönekostnadspålägg
a) beräknat belopp för befintlig organisation ..
b) beräknad ändring till budgetåret 1969/70 ..
Arvoden och särskilda ersättningar.........................
Sjukvård m.m ................................................................
Reseersättningar .............................................................
Expenser
a) beräknade lokalhyror för nuvarande lokaler ..
b) beräknad ändring av lokalhyror budgetåret
1969/70 ......................................................................
c) bränsle, lyse, vatten ................................................
d) övriga expenser .........................................................
Publikationstryck .........................................
15 100
Särskilda uppbördsmedel............................ — 100
Kostnader för maskinell kontroll av inlösta vinster
Summa ................................................................

78 300
2 994 700
—

—
3 000
17 000
15 000

+

241 000

+

744 000
—
—
3 000
—

+

+

95 000

38 000
390 000

+
+

2 000
33 000

15 000
100 000

+
+

2 000
10 000

—

__

3 651 000

—

+ 1 130 000
839 000

varav lönekostnadspålägg och lokalhyror
Differens.............................................................

+

291 000
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Riksgäldskontoret har som huvudsaklig uppgift att ombesörja den stat
liga upplåningen samt förvalta statsskulden.
Kontorets emissionsverksamhet har under senare år intensifierats som en
följd av det ökade statliga upplåningsbehovet. Detta har medfört att biträ
des- och reservpersonalen måst ökas med ett tiotal tjänstemän. Någon yt
terligare ökning synes för närvarande icke behövlig.
Delposten till Avlöningar till tjänstemän, m. m. har därför beräknats ef
ter en i jämförelse med nuläget oförändrad personalstat och med oföränd
rat utnyttjande av tillfällig personal. Av ökningen, 241 000 kr., utgör ca
132 000 kr. lönereglering enligt den av riksdagens lönedelegation 19.6.1968
godkända förhandlingsöverenskommelsen, medan resten hänför sig till den
ökning av biträdes- och reservpersonalen, som redan skett. Lönekostnadspålägget har räknats efter 23 % på lönesumman.
Av den återstående anslagshöjningen (291 000—241 000 =) 50 000 kr.
består 22 000 kr. av allmän kostnadsökning för städning, bevakning, skriv
materiel m. m. medan 18 000 kr. motsvarar beräknat lönekostnadspålägg
på städningslöner (23% på 80 000 kr.). Vidare har kostnaderna för den
maskinella vinstkontrollen uppräknats med 10 000 kr. Antalet obligationsvinster har successivt ökat dels genom att nya lån tillkommit och dels ge
nom att antalet vinster per lån blir större allteftersom äldre lågprocentiga
premielån konverteras.
Fullmäktige i riksgäldskontoret förslår
att till Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader för bud
getåret 1969/70 anvisas ett förslagsanslag av 4 781 000 kr.

D 2. Riksgäldskontoret: Kostnader vid emission av statslån m. m.
1967/68 Utgift .........................................
1968/69 Anslag ......................................
1969/70 Förslag ....................................

2 296 727
1 940 000
2 870 000
1968/69

Beräknad
ändring

1969/70

1.
2.
3.
4.

Obligationspapper ....................................................
Värdepapperstryck ....................................................
Annonsering m. m........................................................
Vinstutlottning å premielånen .............................

50
365
1 500
50

000
000
000
000

+ 50 000
+ 285 000
+ 600 000
+ 5 000

1 965 000

+ 940 000

4- 25 000

+

1 940 000

+ 930 000

Särskilda uppbördsmedel
Inkomster i samband med datamaskindragning
m. m....................................................................................

10 000
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Belastningen på anslaget är beroende av den statliga upplåningens om
fattning och inriktning. Uppräkningen av anslaget har skett med utgångs
punkt från antagandet om en fortsatt livlig emissionsverksamhet och med
hänsyn tagen till nu aktuella erfarenheter av belastningen.
Fullmäktige i riksgäldskontoret föreslår
att till Riksgäldskontoret: Kostnader vid emission av
statslån m. ni. för budgetåret 1969/70 anvisas ett förslags
anslag av 2 870 000 kr.

D 3. Riksdagsbiblioteket: Förvaltningskostnader
1967/68 Utgift...........................................
1968/69 Anslag .......................................
1969/70 Förslag.......................................

’938 274
*900 000
1 215 000

1 Anslagen Riksdagsbiblioteket: Avlöningar och Riksdagsbiblioteket: Omkostnader.

Riksdagsbiblioteket är främst avsett för riksdagen, dess delegationer och
verk, kyrkomötet, Kungl. Maj:ts kansli och de centrala ämbetsverken samt
av Kungl. Maj:t förordnade eller jämlikt Kungl. Maj:ts bemyndigande till
satta kommittéer. Biblioteket skall därjämte, i den mån dess uppgifter ej
därigenom åsidosätts, betjäna dem som bedriver forskning eller allvarliga
studier.
Reglemente för riksdagsbiblioteket har fastställts av riksdagen 15.12.1966
(RFS 1967: 18).
1968/69

Beräknad
ändring
1969/70

Personal
Handläggande personal
övrig personal ...........

13
10
23

Anslag
Arvoden till styrelsens ledamöter och suppleanter ..
Avlöningar till tjänstemän ................................................
Lönekostnadspålägg
a) beräknat belopp för befintlig organisation...........
b) beräknad ändring till budgetåret 1969/70 ...........
Sjukvård m. m..........................................................................
Reseersättningar ..................................................................
Expenser
a) beräknade lokalhyror för nuvarande lokaler----b) beräknad ändring av lokalhyror till budgetåret
1969/70 ...............................................................................

4 000
756 000

—

+

—
66000

_+ 188 000
—
+
1 000
5 000
—
7 000
—
—

+ 60 000
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1968/69

c) bränsle, lyse, vatten........................................................
d) övriga expenser .............................................................
Publikationstryck .................................................................
Summa

....

...................................................... ...............

Beräknad
ändring
1969/70

83

000

45

000

....
__
__

900 000

+ 315 000

varav lönekostnadspålägg och lokalhyror ..
Differens

.................................................................

-f

249

000

66

000

Riksdagens förvaltningskontor

I avlöningsposten ingår kostnaden för av biblioteksstyrelsen beslutade
uppflyttningar av en förste biblioteksassistent i Ag 20 till en personlig tjänst
i Ag 22 (bibliotekarie) och ett förste biblioteksbiträde i Ag 11 till en person
lig tjänst som biblioteksassistent i Ag 13.
Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor har inte något att erinra mot
medelsberäkningen och föreslår
att till Riksdagsbiblioteket: Förvaltningskostnader för
budgetåret 1969/70 anvisas ett förslagsanslag av 1 215 000
kr.
D 4. Riksdagsbiblioteket: Bokinköp och bokbindning
1967/68 Utgift ...........
1968/69 Anslag ...........
1969/70 Förslag
___

283 419
275 000
275 000

Reservation............

13 043

Riksdagsbiblioteket

Anslaget föreslås utgå med oförändrat belopp.
Riksdagens förvaltningskontor

Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor har inte något att erinra mot
medelsberäkningen och föreslår
att till Riksdagsbiblioteket: Bokinköp och bokbindning
för budgetåret 1969/70 anvisas ett reservationsanslag av
275 000 kr.
D 5. Riksdagens ombudsmannaexpedition
1967/68 Utgift .......................................
1968/69 Anslag ......................................
1969/70 Förslag ......................................
1 Anslagen
mannen och
Omkostnader
Anslagen
naexpedition:

901 742
208 000
2 745 000

*1
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Justitieombudsmannen och hans expedition: Avlöningar och Militieombudshans expedition: Avlöningar samt Justitieombudsmannen och hans expedition:
och Militieombudsmannen och hans expedition: Omkostnader.
Riksdagens ombudsmannaexpedition: Avlöningar och Riksdagens ombudsman
Omkostnader.
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Riksdagens ombudsmän skall, enligt en i december 1967 av riksdagen
antagen ny instruktion (K1LU 1967: 1, RFS 1968:2), ha tillsyn över att
de tjänstemän och andra, som är underkastade fullständigt ämbetsansvar,
i sin tjänsteutövning efterlever lagar och andra författningar och i övrigt
fullgör sina åligganden. Ombudsmännen skall vidare verka för att brister
i lagstiftningen avhjälpes och för att enhetlig och ändamålsenlig rättstilllämpning främjas.
1968/69

Personal
Handläggande personal....................................................
Övrig personal......................................................................

Anslag
Avlöningar till tjänstemän ...........................................
Lönekostnadspålägg
a) beräknat belopp för befintligorganisation------b) beräknad ändring tillbudgetåret1969/70 ....
Arvoden och särskilda ersättningar .........................
Sjukvård .............................................................................
Reseersättningar
.............................................................
Expenser
a) beräknade lokalhyror för nuvarande lokaler ..
b) beräknad ändring av lokalhyror till budgetåret
1969/70 ...........................................................................
c) bränsle, lyse, vatten....................................................
d) övriga expenser (130 000—7 000) .........................
Därav engångsutgifter ....................................................
Övriga utgifter......................................................................
Summa....................................................................

Beräknad
ändring
1969/70

23
10

+

3

33

+

3

1 939 000

+ 61 000

—
—
100 000
3 000
35 000

+ 446 000
+ 14 000
—

—

+ 15

000

—
7 000
123 000
—

+

1 000

—
—

1 000

2 208 000

+ 537 000

varav lönekostnadspålägg och lokalhyror ..

475 000

Differens ................................................................

+ 02 000

Riksdagens ombudsmän

Ombudsmännens ställföreträdare har sedan ikraftträdandet av nuvaran
de organisation tagits i anspråk för tjänstgöring — utöver vad som föranletts
av ombudsmännens semestrar — under fem veckor. För budgetåret 1969/70
har behovet av sådan tjänstgöring (dubblering) bedömts till ungefär en må
nad för varje ombudsman, och ställföreträdarnas sammanlagda tjänstgöring
har till följd härav beräknats till 8 månader.
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Efter sammanförandet av JO- och MO-ämbetena fr. o. m. 28.3.1968 tilllämpas en ny organisation. Den löneplansanställda juristpersonalen kan
därvid redan nu bedömas som väl knappt tilltagen. I avvaktan på närmare
erfarenheter av arbetsförhållandena har viss handläggande personal fort
farande upptagits i arvodesanställning.
Vid upprättandet av riksdagens ombudsmannaexpedition bedömdes be
hovet av tjänster på registratorsexpeditionen försiktigtvis inte till mera än
tre tjänster. Erfarenheterna visade snart, att bedömningen innebar en un
derskattning. Det befanns därför nödvändigt att inrätta en extra tjänst som
kontorsskrivare i A 13 fr. o. m. juli 1968 mot vakanshållande av en tjänst i
A 11.
Äinbetslokalerna är belägna i två våningsplan, och i vartdera planet er
fordras ständig tillgång till åtminstone en expeditionsvakt. På grund av
postgång och andra ärenden utom lokalerna, stencildragning m. m. är en
av de två befintliga expeditionsvakterna under en stor del av dagen inte
omedelbart tillgänglig. Härtill kommer att det ökande antalet ärenden med
för ökad belastning även på expeditionsvaktsidan. Behov föreligger därför
av ytterligare en expeditionsvakt i högst lönegrad A 9.
Arbetsbelastningen nödvändiggör vidare att två nya tjänster i Ag 11 in
rättas, den ena beräknad för halvtidstjänstgöring.
Riksdagens förvaltningskontor

Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor har ej något att erinra mot
medelsberäkningen och föreslår
att till Riksdagens ombudsmannaexpedition för budget
året 1969/70 beräknas ett förslagsanslag av 2 745 000 kr.

D 6. Riksdagens revisorer och deras kansli
1967/68 Utgift ...........................................
1968/69 Anslag .........................................
1969/70 Förslag.........................................

1502 343
000
970 000

1744

Anslagen Riksdagens revisorer och deras kansli: Avlöningar och Riksdagens revisorer och
deras kansli: Omkostnader.

Riksdagens revisorer har till uppgift att som en statens överrevision utöva
kontroll av den statliga finansförvaltningen. I detta syfte skall de tillse att
statens inkomster inflyter i behörig ordning, att en god hushållning iakttas
med statens medel och att statens tillgångar utnyttjas efter rationella grun
der.
Revisorerna skall särskilt undersöka den sakliga effekten av myndigheter
nas medelsdispositioner samt ändamålsenligheten av tillämpade organisa
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tionsformer och arbetsmetoder. De skall påtala förhållanden som de finner
otillfredsställande, fästa uppmärksamheten på möjligheter till besparing el
ler rationalisering och sträva efter att befrämja lcostnadsmedvetandet inom
den statliga och statsunderstödda verksamheten.
Av riksdagen antagen instruktion för riksdagens revisorer har kungjorts
av Kungl. Maj :t 29.12.1967 (RFS 1968: 3).
1968/69

Beräknad
ändring
1969/70

Personal
Handläggande personal.......................................................
Övrig personal.........................................................................

8
2

10
Anslag
Arvoden till revisorerna ....................................................
Avlöningar till tjänstemän ................................................
Lönekostnadspålägg
a) beräknat belopp för befintligorganisation.............
b) beräknad ändring tillbudgetåret 1969/70 .............
Sjukvård m. m..........................................................................
Reseersättningar....................................................................
Expenser
a) beräknade lokalhyror för nuvarande lokaler ....
b) beräknad ändring av lokalhyror budgetåret 1969/
70 ...........................................................................................
c) bränsle, lyse, vatten.......................................................
d) övriga expenser................................................................
Övriga utgifter ......................................................................

122 000
555 000

000

+ 53 000
-f- 2 000
—
—

Summa ........................................................

744 000

+ 226 000

—
—
1000
50 000
—
—
—
15 000
1

-j- 35 000
-f- 128 000
-f- 8 000
—
■—

varav lönekostnadspålägg och lokalhyror . ..

189 000

Differens....................................................................

-f- 37 000

Revisorerna

Fr. o. m. 1.1.1968 gäller en ny, utvidgad organisation för revisorerna (KU
1967: 60, BaU 63). Denna har inte i alla avseenden visat sig ändamålsenlig.
Då den emellertid fastställdes av riksdagen så nyligen som år 1967, har revi
sorerna ansett sig inte nu böra aktualisera frågan om dess mest rationella

uPPbyggnadDen begärda reella anslagsförstärkningen på 35 000 kr. för nästa budgetår
fördelar sig med 10 000 kr. på specialrevisionen av riksdagens förvaltnings
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organ, 10 000 kr. på extra skrivhjälp och 15 000 kr. på uppräkning av till
gängliga medel för tillfällig personal i övrigt och för särskilda sakkunniga.
Vad angår specialrevisionen uttalade bankoutskottet (BaU 1967: 63) bl. a.,
att revisorerna syntes böra anlita särskild expertis på externrevisionens områ
de till att i huvudsak genomföra erforderlig granskning av riksdagsförvalt
ningen och för revisorerna föredra resultatet därav. I enlighet med detta av
riksdagen godkända förslag har revisorerna överenskommit med viss revi
sionsfirma att denna för revisorernas räkning skall verkställa den ifrågava
rande granskningen. Utskottet har i memorial 1968: 70 återkommit till frågan
och därvid framlagt förslag till författningsbestämmelser om revision av riks
dagsförvaltningen.
I fråga om behovet av extra skrivhjälp erinrar revisorerna om att gällan
de personalorganisation omfattar endast en biträdestjänst (Ae 11). På in
nehavaren av denna tjänst ankommer att ombesörja förekommande skriv
arbete samt att svara för diarieföring och annat registreringsarbete, såsom
personalredovisning och katalogisering av tidskrifter. I viss utsträckning
biträder kansli skrivaren även vid själva gransknings- och utredningsverk
samheten. I den mån kansliskrivarens tid inte har räckt till har revisorerna
anlitat skrivbyrån inom riksdagens förvaltningskontor. Det är emellertid
att vänta att de arbetsuppgifter som åvilar kansliskrivaren i en nära fram
tid blir så omfattande, att stadigvarande hjälp kommer att erfordras. För
ändamålet beräknas ett belopp av 10 000 kr., motsvarande årslönen för ett
halvtidsanställt kontorsbiträde i befordringsgång.
Enligt instruktionen äger revisorerna anställa personal för tillfälliga ar
betsuppgifter och anlita särskilda sakkunniga. Med hänsyn såväl till granskningsarbetets omfång och natur som till kanslitjänstemännens ringa antal
har denna möjlighet visat sig ha stor betydelse för verksamhetens behöriga
gång. Tillgängliga medel, ca 10 000 kr., är emellertid otillräckliga. Posten
behöver uppräknas med 15 000 kr.
Riksdagens förvaltningskontor

Riksdagen har 12.12.1968 antagit Bestämmelser om revision av riksdags
förvaltningen (BaU 1968: 70, RFS 1968: 8).
Den nya organisationen av riksdagens revisorer och deras kansli har för
anlett ökat lokalbehov. Det har visat sig möjligt att anskaffa nya ändamåls
enliga lokaler inom kvarteret Rosenbad, där revisorerna även nu har sitt
kansli. Inflyttningen i de nya lokalerna beräknas kunna ske under första
kvartalet 1969.
Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor har ingen erinran mot me
delsberäkningen och föreslår
att till Riksdagens revisorer och deras kansli för budget
året 1969/70 anvisas ett förslagsanslag av 970 000 kr.
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D 7. Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: Förvaltningskost
nader
1967/68 Utgift .........................................
1968/69 Anslag ......................................
1969/70 Förslag .....................................

1749 761
1622 000
1 042 000

1 Anslagen Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: Avlöningar och Nordiska
rådets svenska delegation och dess kansli: Omkostnader.

Nordiska rådet är ett organ för samråd mellan Danmarks folketing,
Finlands riksdag, Islands alting, Norges storting och Sveriges riksdag samt
dessa länders regeringar i spörsmål, som avser samverkan mellan dessa
länder eller några av dem. Rådet består av 69 valda medlemmar och av regeringsrepresentanter.
För den tid och på det sätt, som i varje land bestämmes, väljer Dan
marks folketing, Finlands riksdag, Norges storting och Sveriges riksdag
envar inom sig sexton medlemmar i rådet jämte erforderligt antal supp
leanter och Islands alting inom sig fem medlemmar i rådet jämte erfor
derligt antal suppleanter. Varje lands valda medlemmar jämte regeringsrepresentanter utgör en nationell delegation med säte i hemlandet.
1 spetsen för rådet står ett av detta valt presidium med en president och
fyra vice presidenter.
Något gemensamt generalsekretariat för rådet finns inte utan varje lands
delegation har sitt eget sekretariat. Dessa sekretariat samarbetar emeller
tid under presidiets ledning för att tillsammans fullgöra gemensamma upp
gifter.
Rådet sammanträder in pleno en gång om året till en ordinarie session
av en veckas längd. Vid sidan härav hålles ca 20 utskottsmöten mellan ses
sionerna.
Reglemente för Nordiska rådets svenska delegation har antagits av riks
dagen 29.5.1959 (RFS 1967: 19).
1968/69

Beräknad
ändring
1969/70

Personal
Handläggande personal.........................................................
övrig personal.........................................................................

25

+
+

1

8

13

+

2

1

2 Härav tre halvtidstjänster.

Anslag
Arvoden för medlemmars deltagande i sammanträden
Avlöningar till tjänstemän ................................................

8 000
419 000

—
+ 177 000
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1968/69

Lönekostnadspålägg
a) beräknat belopp för befintlig organisation ....
b) beräknad ändring till budgetåret 1969/70 ...........
Sjukvård m. m..........................................................................
Reseersättningar ........................................................................

Beräknad
ändring
1969/70

— + 109 000
— +28 000
1 000
—
95000 +
90 000

Expenser
a) beräknade lokalhyror för nuvarande lokaler ....
b) beräknad ändring av lokalhyror till budgetåret
1969/70 ...............................................................................
c) bränsle, lyse, vatten.........................................................
d) övriga expenser................................................................

—

+

2 000

—
64 000

+
+

—
9 000
15 000

Övriga utgifter.........................................................................

35 000

—

10 000

622000

+ 420 000

Summa .........................................................................
varav lönekostnadspålägg och lokalhyror . ..

139 000

Differens....................................................................

+ 281 000

Delegationen

Delegationen anför allmänt om Nordiska rådets verksamhet bl.a. föl
jande. De nordiska ländernas statsministrar och Nordiska rådets presi
dium beslöt vid sitt möte i Reykjavik 9.10.1967 att tillsätta en kommitté
med uppgift att genomgå de hittillsvarande erfarenheterna av Nordis
ka rådets verksamhet och av övriga former för nordiskt samarbete samt
att framlägga eventuella förslag till ändringar i rådets stadga och arbets
ordning. Kommittén, som antagit namnet Nordiska organisationskommit
tén, har bl. a. genomgått rådets nuvarande arbetsformer och därvid över
vägt olika förslag till förbättringar. Kommittén har vidare dryftat Nordis
ka rådets sekretariatsorganisation och sökt analysera, vilka sekretariatsuppgifter som är att anse som gemensamma uppgifter och vilka åligganden
som närmast är av nationell karaktär. Det råder inom kommittén enighet
om att fasta nationella sekretariat måste bestå och att sekretariatsorganisationen i vissa delar bör förstärkas. Diskussioner pågår alltjämt inom kom
mittén i fråga om hur de gemensamma sekretariatsuppgifterna lämpligast
bör handläggas. I detta sammanhang undersöker kommittén också, i vad
mån rådets utskottssekretariat är i behov av förstärkning. Organisations
kommitténs arbete är i närvarande skede inriktat på dessa sekretariatsfrågor. Dennas slutrapport torde icke vara att vänta förrän tidigast våren
1969 i samband med att förslag framkommer om ett vidgat ekonomiskt
samarbete i Norden.

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 17: Riksdagen och dess verk m. m.

33

I enlighet med de direktiv, som innefattas i de nordiska ländernas stats
ministrars beslut från deras möte i Köpenhamn 23.4.1968, har ett om
fattande utredningsarbete inletts syftande till ett närmare nordiskt eko
nomiskt samarbete mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Ett för
ändamålet tillsatt ämbetsmannautskott skall före 1.1.1969 till regeringarna
avgiva en preliminär rapport. Rapporten kommer därefter att överlämnas
till Nordiska rådet. Frågan kommer att bli huvudämne vid rådets sjuttonde
session i Stockholm 1969. Ett utvidgat nordiskt ekonomiskt samarbete kom
mer, såsom ovan antytts, säkerligen att nödvändiggöra en förstärkning av
Nordiska rådets sekretariatsorganisation.
Beträffande organisationen av den svenska delegationens kansli m. m.
framhåller delegationen bl. a. Den stigande arbetsbelastningen på kansliet
liksom det förhållandet att kanslichefen vissa tider har att fungera som
justitieombudsman har nödvändiggjort en omprövning av arbetsuppgif
ternas fördelning inom kansliet. Denna har lett fram till att delegationens
arbetsutskott beslutat låta utarbeta förslag till en ny arbetsordning för
kansliet. Vad som föreslås utgör till stor del ett stadfästande av den ut
veckling, som i praktiken redan ägt rum.
Arbetet inom kansliet fördelas på två skilda enheter, en för handlägg
ning av sakerna och en för administrativa angelägenheter. Vid denna upp
delning göres icke skillnad mellan uppgifter som kansliet handhar för
svenska delegationens egen räkning och sådana som är att beteckna som
för rådet gemensamma. I och för sig skulle dessa senare uppgifter kunna
i stort sett särskiljas från övriga, men arten av de olika ärendena är i
huvudsak densamma, oavsett om ärendet är att beteckna som nationellt
svenskt eller som gemensamt nordiskt.
Formellt sett kan en arbetsordning för kansliet antagen av rådets svenska
delegation enbart reglera kansliets nationella verksamhet, då den nationella
delegationssekreterarens sysslande med rådets gemensamma angelägenheter
enligt 8 § stadgan för Nordiska rådet skall försiggå under rådspresidiets
ledning. I praktiken torde emellertid några svårigheter knappast uppkom
ma på grund av den tudelade karaktären av kansliets verksamhet, då de
gemensamma arbetsuppgifterna i praktiken torde komma att kunna för
delas på de olika befattningshavarna efter samma schema som gäller för
uppdelningen av 'de nationella.
Uppdelning av kansliet på två enheter syftar till att skapa klarare linjer
i kansliets löpande arbete men också till att lätta kanslichefens befattning
med de administrativa angelägenheterna för att möjliggöra att han kan
koncentrera sina insatser på sakhandläggningen och på medverkan i pre
sidiets allmänna arbete. Från denna utgångspunkt har det varit naturligt
att sammanföra de administrativa angelägenheterna till en enhet ställd
under ledning av en kvalificerad befattningshavare, till vilken delegeras
befogenhet att besluta i hithörande frågor m. m.
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Innehavaren av heltidstjänsten som byrådirektör i kansliet fullgör för
närvarande i stor utsträckning de uppgifter som skall läggas på chefen för
den administrativa enheten.
Vad härefter gäller den handläggande enheten konstateras att med nuva
rande personal kanslichefen, som har den omedelbara arbetsledningen inom
denna enhet, kommer att där biträdas av allenast en byrådirektör på halvtid
och en förste byråsekreterare likaså på halvtid. Denna personalstyrka är
uppenbart otillräcklig. Arbetsstoffet är i sig nära nog obegränsat; spörsmålet
är därför närmast vad som skall prioriteras. En arbelsförstärkning borde
bl. a. utnyttjas för alt skapa bättre kontakt med det arbete som försiggår i
departementen och hos myndigheter och verk med tidigare rådsrekommen
dationer. Inom den handläggande enheten bör en arbetsfördelning göras mel
lan de där verksamma efter den i rådet tillämpade indelningen på fem ut
skott (juridik, kultur, socialpolitik, trafik och ekonomi). För att nödtorftligen täcka dessa fem arbetsområden krävs att kanslichefen biträdes av åt
minstone tre befattningshavare. Mot bakgrund av de redovisade förhållan
dena kommer delegationen fram till följande organisation vad avser den
handläggande enheten.
En ny heltidstjänst inrättas avsedd för så kvalificerad befattningshavare,
att denne kan förordnas att som vikarie upprätthålla kanslichefstjänsten
då kanslichefen på grund av tjänstgöring som justitieombudsman, längre
sammanhängande tjänsteresa eller ledighet ej kan utöva den dagliga led
ningen inom kansliet. Befattningshavaren måste ha en relativt fullständig
överblick över allt i rådet pågående arbete och bör vara i stånd att vid be
hov som svensk företrädare deltaga i det kollegiala samarbetet mellan de
nationella rådssekretariaten inom vars ram rådets gemensamma angelägen
heter handlägges. I det dagliga arbetet bör han under kanslichefen medverka
i förberedandet av de allmänna mera kvalificerade presidieärenden, som ej
faller omedelbart inom något av utskottens ämnesområden. I övrigt bör han
handha något eller några av ovannämnda fem utskottsområden.
Tjänsten bör inrättas som extra i avvaktan på hur Nordiska rådets sekretariatsorganisation kommer att fastställas. Förslag kan väntas från Nor
diska organisationskommittén under 1969.
Då arbetet med alla olika utskottsområden är av lika kvalificerat slag,
bör dessa områden framgent kunna fördelas efter enahanda grunder mellan
de tre nu ifrågavarande befattningshavarna inom den handläggande enheten.
Eftersom någon skillnad i uppgifternas kvalitet icke föreligger såvitt gäller
utskottssakernas handläggning, bör också tjänsterna vara av i princip lik
artad natur. Med hänsyn härtill bör den nuvarande extra förste byråsekreterartjänsten omvandlas till en extra ordinarie byrådirektörstjänst. Denna
tjänst uppehälles för närvarande under större delen av året endast på halv
tid. För att tillgodose behovet av ökade arbetsinsatser bör den bli en heltids
tjänst.
Riksdagens förvaltningskontor

Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor förutskickade i sin promemo
ria 25.4.1968 med kompletterande anslagsberäkningar för innevarande bud
getår ett ökat medelsbehov, som kunde föranledas av att innehavaren av
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tjänsten som delegationens kanslichef valts till ställföreträdare för justitie
ombudsmännen (BaU 1968: 49 s. 15). På framställning av delegationens ar
betsutskott 4.12.1968 har styrelsen, med beaktande av de nu redovisade or
ganisatoriska förändringarna inom delegationens kansli som kommit till ut
tryck i en 5.12.1968 av delegationen antagen provisorisk arbetsordning medgett att den i det föregående angivna tjänsten som förste byråsekreterare
1.1.1969 ändras till en extra ordinarie byrådirektörstjänst i A 26 samt biträtt
förslag om löneställningen högst B 4 för en extra heltidstjänst som avdel
ningsdirektör, som delegationen från nämnda dag avsett att inrätta. I övrigt
bar styrelsen ej i detta sammanhang biträtt ändrad löneställning. Styrelsen
beräknar för budgetåret 1969/70 medel för avlöningar i enlighet härmed.
Såsom delegationen framhållit består en stor del av verksamheten i dele
gationens kansli av arbetet med Nordiska rådets gemensamma uppgifter.
Känt är att personalen i det svenska kansliet är större än den sammanlagda
personalstyrkan i de fyra övriga ländernas kanslier. I realiteten täcker så
lunda Sverige en del av de kostnader, som rätteligen bort vara rådets ge
mensamma utgifter och delas mellan alla fem länderna. Bankoutskottet
har i sitt av riksdagen godkända utlåtande 1963:21 (s. 18) godtagit att det
svenska sekretariatet i väsentlig mån fungerar som koordinerande och sam
manhållande instans för rådsarbetet. Tiden synes emellertid nu vara inne
för en undersökning som klarlägger storleken av de belopp, som Sverige in
direkt via anslagen till rådets svenska delegation ensamt tillskjuter för att
täcka utgifter som rätteligen borde vara rådets gemensamma. Ett sådant
klarläggande kan förväntas framkomma genom Nordiska organisationskom
mittén under våren 1969. Det är ännu ej möjligt att förutse om organisato
riska konsekvenser bör följa av den ekonomiska analysen.
Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor, som i övrigt ej har något att
erinra mot medelsberäkningarna, föreslår
att till Nordiska rådets svenska delegation och dess kans
li: Förvaltningskostnader för budgetåret 1969/70 anvisas ett
förslagsanslag av 1 042 000 kr.
D 8. Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: Andel i gemensam
ma kostnader för Nordiska rådet
1966/67 Utgifter i Sverige............................................................
Influtna medel från övriga nordiska länder1
Verklig kostnad................................................................
1967/68 Utgifter i Sverige............................................................
Influtna medel från övriga nordiska länder1----Verklig kostnad................................................................
1968/69 Anslag.................................................................................
1969/70 Förslag................................................................................

526 293
167 485
358 808
460 523
193 237
267 286
152 000
205 000

1 Dessa medel hänför sig endast delvis till de under motsvarande budgetår i Sverige
gjorda utgifterna.
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Delegationen

Svenska delegationen förskotterar största delen av de för rådet gemen
samma utgifterna. Först i efterhand erhålls återbetalning från övriga län
der. En avsevärd eftersläpning förekommer härvidlag, bl. a. beroende på
svårigheten att beräkna grannländernas del av vissa kostnader. Debite
ringarna görs i princip per kalenderår. Dessas bidrag inflyter därför till
större delen ett annat budgetår än det, varunder utgifterna gjorts. Upplys
ningarna om fjolårets budgetutfall ger därför ej tillräcklig vägledning för
anslagsberäkningarna.
Vad gäller kostnaderna för budgetåret 1967/68 kan nämnas, att de av
svenska delegationen förskotterade gemensamma utgifterna för rådets verk
samhet år 1967 ännu ej fördelats på de övriga länderna.
Den budget som rådets presidium brukar uppgöra för den del av ut
gifterna för rådet vilka fördelas såsom gemensamma kostnader är ännu
inte fastställd. Man torde dock kunna kalkylera med följande preliminära
budget. Betydande ändringar är dock tänkbara med hänsyn till resultatet av
pågående utredningar.
I sammanställningen upptages Sveriges andel beräknad som 16/69 (23 %)
av hithörande budgetposter.

Gemensamma kostnader för Nordiska rådet

1.
2.
3.
4.
5.

Arvoden till gemensam personal .............................
Reseersättningar m. m ................................................
Tryckningskostnader ....................................................
Informationsmaterial ....................................................
Konferenser
..................................................................
Summa kr.

Totalt

Sveriges
andel

184
50
559
61
40

100
000
000
000
000

42 000
11 500
128 600
14 000
9 000

894 100

205 100

Från det sammanlagda beloppet 205 100 kr. för gemensamma kostnader
avgår särskilda uppbördsmedel, 100 kr.
Riksdagens förvaltningskontor

Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor, som ej har någonting att
erinra mot medelsberäkningen, föreslår
att till Nordiska rådets svenska delegation och dess
kansli: Andel i gemensamma kostnader för Nordiska rådet
för budgetåret 1969/70 anvisas ett förslagsanslag av 205 000
kr.
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D 9. Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: Andel i kostnader
na för tidskriften Nordisk Kontakt
Budgetbelopp

Beräknat belopp.......................................
Särskilda uppbördsmedel.....................

1966/67

50 200
— 200
50 000

1967/68

1968/69

55 200

60 200

65 200

200

—200

—200

55 000

60 000

65 000

—

1969/70

Verkliga kostnader för tidskriften under redovisningsperioden 1/1—31/12 1967

Sammanlagda utgifter ...............................................................
Övriga nordiska länders andel i utgifterna .....................
Försäljning ....................................................................................

>148
108 491
4 439

Sveriges andel i utgifterna

112 930
58 418

Delegationen

I utgifterna ingår resekostnader i samband med redaktionskommitténs
och redaktörernas möten. Vissa kostnadsfördyringar för tidskriften sam
manhänger med ökade kostnader för tryckning, bindning och distribution.
För Nordisk Kontakt bör räknas med ett anslagsbehov av 65 000 kr. för bud
getåret 1969/70.
Riksdagens förvaltningskontor

Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor, som ej har någonting att
erinra mot medelsberäkningen, föreslår
att till Nordiska rådets svenska delegation och dess
kansli: Andel i kostnaderna för tidskriften Nordisk Kon
takt för budgetåret 1969/70 anvisas ett förslagsanslag av
65 000 kr.
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E. Diverse
E 1. Vinstutlottning i samband med ungdomens lönsparande
1967/68 Utgift
.......................................
1968/69 Anslag ......................................
1969/70 Förslag ......................................

1 237 965
1 400 000
1 450 000

Under femtonde huvudtiteln anslås medel för vinstutlottningar i sam
band med ungdomens lönsparande. I enlighet med riksdagens beslut skall
utlottas en sammanlagd vinstsumma uppgående till 1 % av det totala insättningsbeloppet under kvalifikationsåret på samtliga ungdomens lön
sparkonton. Vid den ordinarie vinstutlottningen våren 1968 (för kvalifika
tionsåret 1967) uppgick vinstsumman till 1 235 450 kr. För innevarande
budgetår beräknas anslaget till 1 400 000 kr. Med utgångspunkt från hit
tills konstaterade utvecklingstendenser bör för den ordinarie vinstutlott
ningen våren 1970 (kvalifikationsåret 1969) upptagas ett anslag på 1 450 000
kr.
Fullmäktige i riksgäldskontoret föreslår
att till Vinstutlottning i samband med ungdomens lön
sparande för budgetåret 1969/70 anvisas ett förslagsanslag
av 1 450 000 kr.

E 2. Vinstutlottning i samband med allmänt lönsparande
1967/68 Utgift
......................................
1968/69 Anslag ......................................
1969/70 Förslag......................................

1 313 255
1 100 000
1 600 000

Under femtonde huvudtiteln anslås medel för vinstutlottningar i sam
band med allmänt lönsparande. I enlighet med riksdagens beslut skall
vinstbeloppet uppgå till 1/2 % av den totala nettoökningen (insättningarna
minskade med uttagen) under kvalifikationsåret på samtliga allmänna lön
sparkonton, dock skall utlottas minst ett belopp motsvarande kr. 2: 50 för
varje kvalificerat allmänt lönsparkonto. Vid vinstutlottningen våren 1968
(kvalifikationsåret 1967) uppgick vinstsumman till 1 311 300 kr. För inne
varande budgetår är anslaget upptaget med 1 100 000 kr. (vinstutlottning
våren 1969, kvalifikationsåret 1968), vilket belopp med hänsyn till aktuella
tendenser kan beräknas komma att överskridas med bortemot 400 000 kr.
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Den kraftiga nettoökningen 1966 och 1967 beror bl. a. pa att ett betydande
antal checklönekonton anslutits till allmänna lönsparandet. Då antalet an
slutna checklönekonton torde komma att öka även under 1968 och 1969
beräknas den nuvarande kraftiga nettoökningen på allmänna lönsparandet
fortsätta. Anslaget för vinstutlottningen under våren 1970 bör därför upp
tagas till 1 600 000 kr.
Fullmäktige i riksgäldskontoret föreslår
att till Vinstutlottning i samband med allmänt lönspa
rande för budgetåret 1969/70 anvisas ett förslagsanslag av
1 600 000 kr.

E 3. Kommittéer m. m.
1967/68 Utgift ...............................................
1968/69 Anslag ...........................................
1969/70 Förslag ...........................................

20 668
35 000
70 000

Från anslaget bestrids kostnaderna för kommittéer och utredningar ge
nom särskilda sakkunniga m. m.
Kostnaderna för budgetåret 1969/70 beräknas för den inre riksdagsför
valtningen till ca 60 000 kr. och för riksgäldskontoret till ca 10 000 kr. Medel
har därvid särskilt beräknats för den förestående utredningen om perso
nal- och förvaltningsorganisationens utformning i enkammarriksdagen (KU
1968: 20 s. 49). Inom riksdagens förvaltningskontor har under innevarande
budgetår igångsatts utredningar om organisationen av vaktmästargöromålen
och städerskefunktionen i riksdagshusprovisoriet vid Sergels torg. Härjämte
har ett mindre belopp beräknats för oförutsedda utredningar inför den före
stående enkammarreformen.
Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor föreslår
att till Kommittéer m. m. för budgetåret 1969/70 anvisas
ett förslagsanslag av 70 000 kr.

E 4. Täckning av beräknade merkostnader för löner och pensioner m. m.
Anslaget är avsett för täckning av de merkostnader som kan väntas upp
komma till följd av förestående löneöverenskommelser, vilkas ekonomiska
konsekvenser prövas av riksdagens lönedelegation.
I princip behöver ytterligare medel för löneökningar som berör redan
anvisade förslagsanslag inte anvisas. Medelsanvisningen under sådana an
slag är ej till summan begränsad av riksdagen. Riksdagens medgivande till
anslagsöverskridande m. m. erfordras endast för löneökningar som faller på
obetecknade anslag och reservationsanslag. Under femtonde huvudtiteln
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finns vissa reservationsanslag, från vilka bestrids arvodeskostnader som bru
kar uppräknas med beaktande av tilläggen till de statsanställdas löner. Un
der hänvisning till vad som anförts under för flera huvudtitlar gemensamma
frågor om formerna för att bestrida ökade utgifter, som följer av träffade
löneuppgörelser, förordas en formell medelsanvisning av 1 000 kr.
Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor föreslår
att till Täckning av beräknade merkostnader för löner och
pensioner m. m. för budgetåret 1969/70 beräknas ett för
slagsanslag av 1 000 kr.
E 5. Arbetsgivaravgift till den allmänna tilläggspensioneringen
Den omläggning av anslagen för budgetåret 1969/70 som tidigare redovi
sats innebär att medel för bl. a. arbetsgivaravgift till den allmänna tilläggs
pensioneringen nu kommer att anvisas under anslagen för de verksamheter
avgiften hänför sig till. Någon central medelsanvisning för ändamålet skall
därför inte längre förekomma. Beträffande den Kungl. Maj:t underställda
statsförvaltningen har dock under tolfte huvudtiteln övergångsvis föresla
gits central medelsanvisning för gäldande av den på första halvåret 1969
belöpande, statsverket åvilande ATP-avgiften, som förutsattes komma att
betalas under budgetåret 1969/70. Då samma betalningsförhållanden förelig
ger beträffande ATP-avgiften för riksdagens ledamöter och riksdagsförvaltningens personal, finner styrelsen för riksdagens förvaltningskontor det
lämpligt med motsvarande medelsanvisning övergångsvis för riksdagen och
dess verk. Avgifterna beräknas till 646 000 kr. Styrelsen hänvisar till den
närmare motivering som lämnas under tolfte huvudtitelns anslag till Arbets
givaravgift till den allmänna tilläggspensioneringen.
Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor föreslår
att till Arbetsgivaravgift till den allmänna tilläggspensio
neringen för budgetåret 1969/70 anvisas ett förslagsanslag
av 646 000 kr.
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Register
DRIFTBUDGETEN
Femtonde huvudtiteln
Sid.

3

INLEDNING

7

ANSLAGEN
A. Riksdagen

7
8
8

9
9
10
10
12
14
14

1. Arvoden m. m. till riksdagens ledamöter.........................
2. Reseersättningar m. m. till riksdagens ledamöter ....
3. Riksdagsledamöters deltagande i Europarådets verk
samhet ...........................................................................................
4. Riksdagsutskottens studieresor m. m.................................
5. Bidrag till studieresor .............................................................
6. Representation m.m...................................................................
7. Kostnader för riksdagens interparlamentariska grupp
8. Bidrag till Sällskapet Riksdagsmän och forskare ....
9. Bidrag till riksdagspartiernas kostnader för grupp
kanslier ........................................................................................
10. Utgivande av otryckta ståndsprotokoll..............................

24 522 000
5 265 000
215
650
100
210
123

1

000

000
000
000
000
20000

422 000
100 000

32 627 000
B. Ben inre riksdagsförvaltningen
15
17
18
18
19

Förvaltningskostnader .................................................... ----Kostnader för riksdagstrycket m. m.......................... ----3. Utgivande av särskilda publikationer ....................
4. Utredning om riksdagens hus m. m..............................
5. Kostnader för provisoriska lokaler ...........................
1.

2.

12 829 000
3 645 000
109 000
500 000
4 550 000
21 633 000

C. Allmänt kyrkomöte
22

i. Allmänt kyrkomöte ...........................................................
1 000

42
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D. Riksdagens verk

Sid.

23
24
25
26
26
28
31
35
37

Riksgäldskontoret
1. Förvaltningskostnader .............................................................
2. Kostnader vid emission av statslån m. m........................
Riksdagsbiblioteket
3. Förvaltningskostnader .............................................................
4. Bokinköp och bokbindning....................................................
5. Riksdagens ombudsmannaexpedition................................
6. Riksdagens revisorer och deras kansli..............................
Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli
7. Förvaltningskostnader .............................................................
8. Andel i gemensamma kostnader för Nordiska rådet . .
9. Andel i kostnaderna för tidskriften Nordisk Kontakt ..

4781 000
2 870 000
1 215 000
275 000
2 745 000
970 000
1 042 000
205 000
65 000
14 168 000

E. Diverse
38
38
39
39
40

1. Vinstutlottning i samband med ungdomens lönsparande
2. Vinstutlottning i samband med allmänt lönsparande
3. Kommittéer m. m..........................................................................
4. Täckning av beräknade merkostnader för löner och
pensioner m. m..............................................................................
5. Arbetsgivaravgift till den allmänna tilläggspensione
ringen ............................................................................................

1 450 000
1 600 000
70 000

Summa kr.

72 196 000

1 000

646 000
3 767 000
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1969

RIKSGÄLDSFONDEN
Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans
Maj.t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den
3 januari 1969.
Närvarande:
Statsministern Erlander, ministern för utrikes ärendena Nilsson, statsråden
Sträng,
Palme,

Andersson,
Lundkvist,

Länge,

Kling,

Gustafsson,

Johansson,

Geijer,

Holmqvist,

Aspling,

Myrdal, Odhnoff, Wickman,

Moberg.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler fråga om stat
för riksgäldsfonden för budgetåret 1969/70 m. m. och anför.
Med skrivelse den 21 november 1968 har riksgäldskontoret överlämnat
förslag till stat för riksgäldsfonden för budgetåret 1969/70. På utgiftssidan
tas i detta förslag upp räntor till ett belopp av 1 451 912 000 kr. och provi
sioner m. m. om sammanlagt 6 801 000 kr. Av utgiftsräntorna hänför sig
742 282 282 kr. till de räntelöpande obligationslånen. Fördelningen av detta
belopp på de olika lånen framgår av följande sammanställning.

Specifikation av ränta på räntelöpande obligationslån
1934
1937
1937
1939
1941
1942
1943
1943
1943
1944
1944
1945
1

års 3 % lån........................................................................................
» 3 % amorteringslån av 1/2 .....................................................
» 3%
»
» 1/3 ......................................................
» 2 3/4 % lån..................................................................................
» 3 1/2% » ...................................................................................
» 3 1/2% » ...................................................................................
» 3 1/2 % » av 15/3 .................................................................
»> 3 1/2 % »> » 15/4 .................................................................
» 3 1/2 % » » 1/11...............................................................
» 3 1/2% » » 15/3 .................................................................
»> 3 1/2% » »> 15/12 ...............................................................
» 3%
» » 1/7 .................................................................
Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Nr 18

Kr.
4 529 982
1477 824
984 936
1 575 664
11 249 487
11 505 512
8 103 610
12 490 678
11 216100
7 492 888
17 015 565
10 998 180

2
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Kr.

1945 :års
1946 »
1946 »
1951 »
1952 »
1953 »
1953 »
1954 »
1954 »
1954 »
1954 »
1955 »
1956 »
1956 »
1959 »
1959 »
1960 »
1963 »
1963 »
1964 »
1964 »
1964 »
1965 »
1966 »
1967 »
1967 »
1968 »
1968 »
1968 »
1968 »
1968 »

7 613 670
17 817 300
6 860 790
9 045 365
7 000 000
7 000 000
7 000 000
7 000 000
4 458 353
26 879 300
2 661 834
19 543 028
11 250 000
9 519 000
7 500 000
15 000 000
59 070 000
18 000 000
15 750 000
10 558853
18 689 513
16 008 600
24 000 000
30 375 000
33 385 000
31 625 000
39 000 000
65 781 250
43 750 000
25 000 000
46 500 000

lån av 1/11 ....
3 %
» » 1/2.........
3 %
» » 15/12___
3 %
3 1/2 % »
3 1/2 % »
3 1/2 % » av 5/10 . .. .
3 1/2 % » » 14/12___
3 1/2 % » » 15/3.........
3 1/2 % » » 15/10___
» » 10/11___
4 %
3 3/4 %:Sfrs-lån av 30/11. .
4 1/2 % 1
4 1/2 % » av 20/3.........
4 3/4 % » » 10/12___
» » 5/2.........
5 %
» » 5/10___
5 %
5 1/2 % »
4 1/2 % » av 15/3.........
» 15/11 . ..,
5 1/4 % »
5 1/4 % » » 18/3.........
» 19/3.........
5 3/4 % »
6
» » 17/12.........
%
6
»
%
6 3/4 %
» av 16/9___
5 1/2 % » » 30/8___
5 3/4 % »
6 1/2 %
6 1/4%
» av 18/3 ...
6 1/4 %
» » 2/5 ...
6 1/4 %
» » 18/9 ...
6 %
» » 25/10 ...
Summa kr.

742 282282

Vinsterna på premielånen beräknas uppgå till sammanlagt 129 515 000 kr.
Fördelningen på de olika lånen framgår av följande sammanställning.
Kr.

Specifikation av vinster på premieobligationslån

4 200 000
4 500 000
4 500 000
6 550 000
18 500 000
4 625 000
7 300 000
4 350 000
5 640 000
8 300 000
31 900 000
15 950 000
13 200 000

1951 års premielån...............................................
1954 »
»
...............................................
1955 »
»
...............................................
1960 »
»
...............................................
1961 »
»
...............................................
1962 »
»
...............................................
1963 »
»
...............................................
1964 »
*
...............................................
B-lånet .................................................................
1965 års premielån.............................................
1967 »
»
....................................................
1968 » första premielån....................................
1968 » andra
»
....................................
Summa kr.

129 515 000
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Inkomsterna på riksgäldsfonden beräknas till 88 713 000 kr. Förslaget till
stat utvisar således ett underskott av 1 370 milj. kr., som bör föras av på
riksstaten. Detta innebär en ökning med 200 milj. kr. i förhållande till det
underskott som har tagits upp i riksstaten för innevarande budgetår.
Föredraganden hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen att
a) godkänna bilagda förslag till stat för riksgäldsfonden
för budgetåret 1969/70 (bilaga 18.1),
b) för Riksgäldsfonden på driftbudgeten för budgetåret
1969/70 ta upp ett underskott av 1 370 000 000 kr.
Vad föredraganden sålunda med instämmande av
statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans
Maj :t Konungen.
Ur protokollet:
Gunnel Anderson

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 18: Riksgäldsfonden
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Bilaga 18.1

Förslag till stat för riksgäldsfonden för budgetåret 1969/70
Utgifter
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Räntor på statsskulden:
Kr.
Ränta på räntelöpande obligationslån, förslagsvis.................... 742 283 000
Vinster på premieobligationslån, förslagsvis .............................
129 515 000
Ränta på statsskuldförbindelser, förslagsvis .............................
58 000 000
»
» sparobligationer, förslagsvis..........................................
72 000 000
»
» av staten övertagna lån, förslagsvis .........................
240 000
»
» lån hos statsinstitutioner och fonder m. m., förslagsvis
55000000
Årsanslaget till Hans Maj:t Konungen .......................................
300 000
Ränta på köpeskillingen för fastigheten nr 1 i kvarteret Lejo
net i Stockholm .............................................................
90 000
»
» konung Carl XIII:s hemgiftskapital ..........................
7 500
»
» Göta kanals reparationsfond .......................................
7 045
»
» kortfristig upplåning hos banker m. fl., förslagsvis..
35 000 000
»
» skattkammarväxlar, förslagsvis............................. 185
000 000
»
» beräknad ny upplåning, förslagsvis.............................
174 469 455
1451 912 000

B.
1.
2.
3.

Provisioner m. m.:
Försäljningsprovisioner m. m., förslagsvis ........... 5 000 000
Inlösningsprovisioner m. m., förslagsvis ................ 1 800 000
Kursförluster, förslagsvis........................................... ............ 1 000

6 801 000

Summa kr. 1 458 713 000
Inkomster
A. Räntor:
1.
Ränta på uppköpta obligationer.............................
10 000
2.
»
» rörliga krediter........................................... 75 000 000
3.
»
» kortfristig utlåning till banker m. fl. .. 10 000 000
4.
»
» övriga utlånade medel.............................
500 000
B. Uppgäld och kursvinster:
1. Uppgäld...........................................................................
2. Kursvinster ..................................................................

1000
1 000

C. Diverse inkomster:
1. Preskriberade obligationer och kuponger m. m. .. 3 000 000
2. Dragningslistor på premielånen .............................
200 000
3. Övriga diverse inkomster........................................... ............ 1 000

85 510 000

2 000

3 201 000
88 713 000

Underskott att avföras på riksstatens driftbudget

........... ........................1 370 000 000
Summa kr. 1 458 713 000
MARCUS BOKTR. STHLM 1969 680600
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AVSKRIVNING AV NYA
KAPITALINVESTERINGAR
Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans
Maj.t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den
3 januari 1969.
Närvarande:
Statsministern Erlander, ministern för utrikes ärendena Nilsson, statsråden
Sträng,
Palme,

Andersson,
Lundkvist,

Länge, Kling, Johansson,

Gustafsson,

Geijer,

Myrdal,

Holmqvist, Aspling,
Odhnoff, Wickman,

Moberg.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler fråga om an
slag till avskrivning av nya kapitalinvesteringar för budgetåret 1969/70 och
anför.
Under huvudtiteln Avskrivning av nya kapitalinvesteringar uppförs an
slag för täckning av den formella investeringsförlust som enligt gällande
budgetprinciper uppstår i samband med genomförandet av nya kapitalin
vesteringar, som inte kan eller skall förräntas till sitt fulla värde. I likhet
med vad som gäller för investeringsanslagen ställs avskrivningsanslagen di
rekt till de fondförvaltande myndigheternas förfogande.
Föreliggande riksstatsförslag innefattar åtskilliga anslag på kapitalbud
geten, beträffande vilka en investeringsförlust måste beräknas. Jag torde nu
i korthet få redogöra för de fall där så är förhållandet. Hemställan görs i
anslutning till denna översikt om att avskrivningsanslag skall föreslås eller
upptas med beräknade belopp i riksstatsförslaget.
Investeringsförlusten bestäms utifrån statens förräntningskrav. I före
varande sammanhang anses detta överensstämma med den för varje bud
getår fastställda normalräntan för lån från statens utlåningsfonder. Nor
malräntan beräknas på grundval av medelförräntningen på viss del av stats
skulden. Kungl. Maj :t har genom kungörelsen 28 juni 1968 (nr 435) om
normalränta för lån från statens utlåningsfonder fastställt normalräntan
för innevarande budgetår till 6 %. Jag har vid beräkningen av avskrivnings
anslagen följaktligen utgått från ett förräntningskrav på 6 %.
1

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 1. Bil. 19

2

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 19:

I detta sammanhang vill jag även ta upp frågan om finansieringen av
vissa investeringar och andra utgifter för affärsverksfonderna, vägverkets
förrådsfond och sjöfartsverkets fond som vidtas i sysselsättningsfrämjande
syfte.
I prop. 1968: 125 framhöll jag att investeringstakten för ifrågavarande
fonder, inom ramen för gällande statsfinansiella restriktioner, bestäms från
affärsmässiga utgångspunkter. Att investeringarna i dessa fonder utnyttjas
i den konjunkturutjämnande politiken är inte i och för sig ett skäl att från
gå kravet på affärsmässighet. Därför är det rimligt att fonderna kompense
ras för merkostnader som uppkommer genom detta utnyttjande. Det är vi
dare lämpligt att de myndigheter som förvaltar ifrågavarande fonder — i
likhet med vad som sker för privat och kommunal verksamhet — aktivt sti
muleras att medverka i den konjunkturutjämnande politiken. Detta skulle
f. ö. ansluta till principen att i möjlig utsträckning behandla affärsverken
på samma sätt som privat företagsamhet.
Jag förordade att, om myndighet i samråd med arbetsmarknadsstyrelsen
vidtog särskilda sysselsättningsstödjande insatser genom tidigareläggning
av anskaffningar som avser affärsverksfond, sjöfartsverkets fond eller väg
verkets förrådsfond, myndigheten borde i normalfallet åtnjuta en särskild
ersättning med 10 % av anskaffningens belopp. Denna schablonregel borde
tillämpas oavsett om anskaffningen avsåg ändamål som normalt finansie
ras över investeringsanslag eller driftstat.
Den 10-procentiga kompensationen borde utgå i form av att avskrivningsmedel över riksstaten utnyttjades. Härvid angavs att anvisning på tilläggsstat torde bli aktuell.
Vad sedan beträffar medelsanvisningen för att tikviditetsmässigt finan
siera här aktuella investeringar anförde jag att för ändamål som normalt
finansierades över investeringsanslag borde i första hand den konjunkturreserv som beräknats under dessa anslag tas i anspråk. I de fall där medel
inte fanns tillgängliga fick arbetsmarknadsstyrelsen förskottera erforder
liga belopp ur anslaget till allmänna beredskapsarbeten. Vid lämpligt till
fälle borde investeringsanslaget tillföras ytterligare medel genom medelsan
visning på tilläggsstat. Därefter kunde återföring ske till arbetsmarknadsanslaget.
För anskaffningar över driftstat sker finansieringen normalt genom ianspråktagande av löpande inkomster på fondens driftstat. En tidigarelägg
ning av anskaffningar påverkar i dessa fall bl. a. berörda verks likviditet
och deras möjligheter att fullgöra fastställda inleveranser av ränta på dis
ponerat statskapital. För sådana anskaffningar förordade jag därför att
arbetsmarknadsverket fick förskottera hela utgiften under den tid tidigareläggningen avser. Ett belopp motsvarande 10 % av utgiften borde slutligt
belasta arbetsmarknadsanslagen. Återstående 90 % borde däremot slutligt
bestridas av driftmedel.
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Vidare anförde jag att de angivna riktlinjerna var att betrakta som
schabloner och att Kungl. Maj :t i vissa fall, t. ex. för en större investering
med endast begränsad tidigareläggning, borde kunna meddela särskilt be
slut om i vilken omfattning avskrivning resp. finansiering över arbetsmarknadsanslag skulle ske. Slutligen framhölls att riktlinjerna var att anse som
provisoriska till dess att ställning tagits till affärsverksutredningens förslag.
Riksdagen hade intet att erinra mot förslagen (SU 135, rskr 310) och de
ovan angivna riktlinjerna har således tillämpats under sommaren och hös
ten 1968.
Chefen för inrikesdepartementet har tidigare denna dag lämnat en redo
görelse för de totala beställningar som affärsverken m. fl. i samråd med
arbetsmarknadsstyrelsen lagt ut i syfte att öka sysselsättningen inom verk
stadsindustrin. Beställningarna avser förnödenheter med ett sammanlagt
inköpsvärde av 88 milj. kr. För de beställningar som finansieras över investeringsanslag har Kungl. Maj :t i förekommande fall beslutat om ram
höjningar. På tilläggsstat I till riksslaten för budgetåret 1968/69 har dess
utom anvisats 5,7 milj. kr. på vägverkets förrådsfonds investeringsanslag i
syfte alt möjliggöra den för fonden nödvändiga ramhöjningen. Vidare har på
tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1967/68 anvisats 20 milj. kr. un
der investeringsanslaget Kraftstationer m. m. för att för vattenfallsverkets
del skapa utrymme för konjunkturbetingade investeringar. Övriga ramök
ningar har väl rymts inom den konjunkturreserv som beräknats för resp.
anslag.
De i prop. 1968: 125 angivna riktlinjerna för anvisande av den 10-procentiga kompensationen har emellertid i vissa fall visat sig medföra inte
avsedda verkningar. Normalt kan man räkna med att betalningarna inträf
far så långt efter det att beställningen lagts ut att Kungl. Maj :t hinner be
gära avskrivningsmedel på tilläggsstat. Ibland är så emellertid ej fallet och
resp. fond belastas då med förräntning, från betalningstidpunkten till dess
avskrivningsmedel hinner anvisas, även av den del av investeringen som
skall avskrivas över riksstaten.
Vidare medför metoden att anskaffningar på investeringsstat, som är så
stora att de temporärt måste finansieras av arbetsmarknadsstyrelsen, blir
förmånligare för myndigheten än sådana som finansieras enbart genom ram
höjning.
För att undgå dessa effekter och även i syfte att ernå en administrativt
mer lätthanterlig handläggningsordning, föreslår jag att avskrivningsmedel
för konjunkturbetingade kapitalinvesteringar beräknas under anslaget till
avskrivning av nya kapitalinvesteringar. Dessa anslag bör beräknas för
slagsvis. Anslagen kan då i förekommande fall belastas med den 10-procentiga kompensationen från den tidpunkt resp. fond tar medel i anspråk för
att betala sin investering. Myndigheten behöver ej inkomma med särskild
begäran om anvisning av avskrivningsmedel utan denna fråga får prövas i
1-f
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samband med att ställning tas till tidigareläggning av investeringen. Där
emot bör det, liksom hittills, ankomma på myndigheten att inkomma till
Kungl. Maj :t med framställning om höjning av medelsförbrukningen samt,
för den händelse den på anslaget beräknade konjunkturreserven inte för
slår, även om ökning av investeringsanslaget.
De i det föregående nämnda anskaffningarna avser förnödenheter som
behövs i civil statlig verksamhet. I vissa fall kan emellertid sysselsättningspolitiska skäl även motivera anskaffningar av försvarsberedskapsnatur. En
ligt gällande principer avskrivs anskaffningar för försvarsberedskapsändamål med 100 %. Jag anser att detta bör gälla även om anskaffningarna
kommer till stånd av sysselsättningspolitiska skäl. Analogt med ovannämn
da fall belastas anslagen med 100-procentig kompensation från den tid
punkt medel tas i anspråk för att betala resp. investering. Även i detta fall
bör det ankomma på myndigheten att inkomma med framställning om höj
ning av medelsförbrukningen och, i förekommande fall, anslaget.
För budgetåret 1968/69 bör den provisoriska ordningen tillämpas att
medel för konjunkturbetingade avskrivningar anvisas över fonden för oreg
lerade kapitalmedelsförluster.
Här angivna riktlinjer innebär vissa förtydliganden och skiljer sig på
några punkter från de i prop. 1968: 125. De bör i avvaktan på ställningsta
gande till affärsverksutredningens förslag tillämpas tills vidare. Riksdagens
godkännande torde inhämtas.
Statens affärsverksfonder. I överensstämmelse med vad chefen för kom
munikationsdepartementet förordar bör enligt gällande principer avskrivas
dels de medel som beräknats för försvarsberedskap vid televerket och sta
tens järnvägar med 7,5 milj. kr. resp. 2,3 milj. kr., dels de medel som be
räknats för statens järnvägars investeringar i det ersättningsberättigade
nätet med 8,5 milj. kr.
Vidare bör det under industridepartementets verksamhetsområde upp
tagna anslaget till kraftstationer m. m. avskrivas med 61,5 milj. kr. avse
ende dels statens vattenfallsverks investeringar i Marvikens kraftstation,
dels kostnader för forskning och utveckling på atomenergiområdet som ver
ket i högre grad än enskilda kraftföretag tidigare belastats med. Sammanlagt
behövs således för dessa avskrivningsändamål under statens affärsverksfon
der ett belopp av 79,8 milj. kr.
Statens allmänna fastighetsfond. Enligt gällande regler för avskrivning av
investeringar i allmänna fastighetsfonden utgör grundavskrivning vid ny
byggnader för ämbetsverk 25 % av anläggningskostnaden och vid nybygg
nader för kriminalvården, sjukhus, forskningsinstitut och skolor 50 %.
Kostnader för markförvärv avskrivs inte.
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Med tillämpning av dessa grunder bör avskrivningsanslag i riksstatsförslaget föras upp i enlighet med följande sammanställning.
Anslag
Justitiedepartementet
Polishus m. ...............................................................
Renovering av byggnad för regeringsrätten ..
Vissa byggnadsarbeten för kriminalvården ..
Utrikesdepartementet
Inköp, uppförande och iståndsättande av fas
tigheter för utrikesrepresentationen...........
Försvarsdepartementet
Vissa skyddsrumsanläggningar.........................
Uppförande av förrådsbyggnader för civilförsvaret .........................................................................
Statens civilförsvarsskola i Rosersberg...........
Socialdepartementet
Utbyggande av karolinska sjukhuset................
Utbyggande av akademiska sjukhuset i Uppsala ...........................................................................
Vissa byggnadsarbeten vid kliniker för psykiskt sjuka m. m...................................................
Vissa byggnadsarbeten för rättspsykiatriska
kliniker ..................................................................
Vissa byggnadsarbeten m. m. vid ungdomsvårdsskolorna.......................................................
Vissa byggnadsarbeten m. m. vid statens vård
anstalter för alkoholmissbrukare ................
Kommunikationsdepartementet
Byggnadsarbeten för länsstyrelserna................
Finansdepartementet
Sanering m. m. inom Djurgårdsstaden i Stockholm.........................................................................
Uppförande av förvaltningsbyggnader i Stockholm.........................................................................
Merkostnader för vissa byggnadsarbeten ....
Inköp av fastigheter m. m.....................................
Vissa byggnadsarbeten vid tullverket............
Utbildningsdepartementet
Byggnadsarbeten för vissa kulturändamål . ..
Radio- och televisionshus.....................................
Byggnadsarbeten vid specialskolan m. m..........
Byggnadsarbeten vid universiteten och vissa
högskolor................................................................

Investering
kr.

Avskrivning
kr.

40 000 000
1 500 000
5 000 000

10 000 000

9 000 000

2 250 000

4 080 000

4 080 000

3 655 00
1 284 000

1

9 700 000

4 850 000

15 000 000

7 500 000

4 500 000

2 250 000

500 000

3 250 000

2 250 000

1 125 000

2 900 000

1 450 000

5 947 000

1 487 000

6

375 000
2 500 000

828 000
642 000

000

150 000

52 760 000

13 190 000

1 000

1 000

600

1 000

—

40 000

10 000

2 900 000

750 000
—
250 000

11 000 000

500 000
*120 000 000

*60

000 000
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Anslag

Investering
kr.

Jordbruksdepartementet
Byggnadsarbeten vid jordbrukets högskolor
m. m..........................................................................
Handelsdepartementet
Gemensam administrationsbyggnad för Svenska turisttrafikförbundet m. fl..........................
Civildepartementet
Statlig förvaltningsskola......................................
Industridepartementet
Tillbyggnader vid statens skeppsprovningsanstalt..........................................................................
Summa kr.

Avskrivning
kr.

8 100 000

4 050 000

90 000

23 000

2 101 000

1 050 000

1 700 000

475 000

311 109 000

123 536 000

* Beräknat belopp.

Anslaget till vissa skyddsrumsanläggningar bör, liksom hittills, avskrivas
helt.
Beträffande anslaget till radio- och televisionshus erinrar jag om, att in
vesteringar i radiohus enligt riksdagens beslut (prop. 1955: 146, SU 125, rskr
288) helt skall finansieras med radiolicensmedel. Motsvarande finansierings
form tillämpas beträffande investeringar i televisionshus. Något avskrivningsanslag på riksstaten behövs således inte för detta ändamål.
Försvarets fastighetsfond. För investeringar i försvarets fastighetsfond
skall enligt gällande regler avskrivningsbehovet beräknas schablonmässigt
till 50 % av investeringen i kasernbyggnaders delfond, medan total avskriv
ning tillämpas för befästningars delfond. Nybyggnad för ämbetsverk av
skrivs med 25 %. Kostnader för markförvärv avskrivs inte.
Under kasernbyggnaders, befästningars och försvarets forskningsanstalts
delfonder har investeringsanslag tagits upp om sammanlagt 112 741 000 kr.,
92 221 000 kr. resp. 2 256 000 kr. Härav beräknas för markförvärv 17,6 milj.
kr. under kasernbyggnaders delfond samt 1 000 kr. under befästningars del
fond. Avskrivningsanslagen bör tas upp med 47 571 000 kr., 92 220 000 kr.
resp. 1 128 000 kr.
Statens utlåningsfonder. Anslaget till studiemedelsfonden bör avskrivas
helt och avskrivningsanslaget föras upp med 660 milj. kr. Anslaget till låne
fonden för studentkårlokaler har i riksstaten förts upp med beräknat be
lopp. Ur denna fond utgår lån som till viss del är räntefria och jag beräknar
här ett avskrivningsanslag av 5 250 000 kr.
Investeringsanslaget till fiskerilånefonden för nästa budgetår beräknas till
1 milj. kr. Eftersom de lån som utgår från denna fond under viss tid är rän-
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tefria och därefter förutsätts löpa med en ränta av 5 %, bör med hänsyn till
att förräntningskravet för statens investeringar fastställts till 6 % denna in
vestering avskrivas med 30 % eller 300 000 kr.
Lån från lånefonden för bostadsbyggande skall enligt de nya, sedan 1968
gällande reglerna för långivningen vara subventionsfria. Räntan har för år
1969 fastställts till 6 1/4 % (SFS 1968: 640). Några avskrivningsmedel från
riksstaten erfordras därför inte. I samband med att full förräntning skall ske
också av redan utlämnade lån bör viss återföring ske av redan avskrivna me
del. Riksrevisionsverket har i uppdrag att i samråd med bostadsstyrelsen
lägga fram förslag i denna fråga. I avvaktan härpå föreslår jag att inte heller
för nästkommande budgetår några avskrivningsanslag beräknas för att täcka
medel som begärs för räntefria lån till bostadsbyggande under fonden för
låneunderstöd. Från Lånefonden för allmänna samlingslokaler utgår lån
som till ca två tredjedelar är räntefria. Anslaget bör därför skrivas av med
två tredjedelar av det föreslagna beloppet 8 milj. kr., dvs. med 5,3 milj. kr.
Fonden för låneunderstöd. Från anslaget till byggande av sjukhem utgår
lån avsedda att löpa utan ränta under de fem första åren av en trettioårspe
riod. Anslaget bör därför skrivas av med en sjättedel av det föreslagna be
loppet 55 milj. kr., dvs. med 9 167 000 kr. Ur anslaget till lån till nybyggnader
vid erkända vårdanstalter för alkoholmissbrukare m. m. beräknas utgå lån
löpande med normalränta med ca 200 000 kr. och räntefria lån med ca
800 000 kr. Avskrivningsanslaget bör föras upp med 800 000 kr.
I fråga om lån från anslaget för inrättande av alkoholfria restauranger
förutsätts en fjärdedel av lånet bli stående och räntefritt medan återstoden
av lånet är amorterings- och räntefritt under de fyra första åren för att åter
betalas under de därpå följande 16 åren. Lånen löper med 4 % ränta. Avskrivningsbehovet för investeringsanslaget, som upptagits till 100 000 kr.,
har med hänsyn till förräntningskravet på statens investeringar beräknats
till 60 000 kr.
Avskrivning med 100 % bör liksom f. n. tillämpas beträffande anslaget till
lån till utbyggnad av oljelagringen, varför jag beräknat avskrivningsansla
get till 67 milj. kr. Samma regler bör tillämpas för anslaget till lån till Aktie
bolaget Atomenergi för uppförande av en atomkraftstation i Marviken. Av
skrivningsanslaget bör sålunda tas upp med 12 milj. kr.
Sammanfattning och hemställan. Avskrivningsanslagen uppgår till sam
manlagt 1 104 141 000 kr. En översikt över hur anslagen fördelar sig på olika
fonder och departement lämnas i följande tablå.
Under åberopande av vad sålunda har anförts hemställer jag, att Kungl.
Maj :t föreslår riksdagen att
a) godkänna vad jag i det föregående anfört beträffande
finansieringen av vissa affärsverksinvesteringar m. m.,
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Statens affärsverksfonder

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Justitiedepartementet ...................
Utrikesdepartementet ...................
Försvarsdepartementet.................
Socialdepartementet........................
Kommunikationsdepartementet..
Finansdepartementet......................
Utbildningsdepartementet.............
Jordbruksdepartementet...............
Handelsdepartementet...................
Inrikesdepartementet.....................
Civildepartementet..........................
Industridepartementet...................

1 000
—

1 000
—

18 302 000
—

—
3 000
—
—
—
61 500 000

Summa kr.

79 807 000

Statens utlåningsfonder
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Justitiedepartementet.............
Utrikesdepartementet...............
Försvarsdepartementet...........
Socialdepartementet.................
Kommunikationsdepartementet.............................................
Finansdepartementet...............
Utbildningsdepartementet....
Jordbruksdepartementet........
Handelsdepartementet.............
Inrikesdepartementet...............
Civildepartementet...................
Industridepartementet.............
Summa kr.

Statens allmän Försvarets fasna fastiglietstighetsfond
fond
12 875 000
2 250 000
6 550 000
20 425 000
1 487 000
13 351 000
61 000 000
4 050 000
23 000

—

140 919 000
—
—
—
—

1 050 000
475 000

J-—
—
—
—

123 536 000

140 919 000

—

Fonden för
låneunder
stöd

Diverse
kapital
fonder

Summa

12 876
2 250
147 470
30 392

000
000
000
000

—

—

—

—
—

—

—

9 967 000

—

—

—

2 000

—

—

665 250 000
300 000
—
5 300 000
—
—

60 000
—
—
67 000 000
—
—
12 000 000

—
—
—
—
—
—

19 791 000
13 411 000
726 250 000
4 353 000
67 023 000
5 300 000
1 050 000
73 975 000

670 850 000

89 027 000

2 000

1104141000

b) under förutsättning att motsvarande investeringsanslag beviljas, anvisa följande förslagsanslag till avskriv
ning av nya kapitalinvesteringar för budgetåret 1969/70, i
härefter angivna fonder, nämligen
Postverkets fond
Kommunikationsdepartementet
Posthus m. m...........................................................

1

000

500

000

Televerkets fond
Kommunikationsdepartementet
Teleanläggningar m. m........................................
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Statens järnvägars fond
Kommunikationsdepartementet
Järnvägar m.m.......................................................

10 800 000

Luftfartsverkets fond
Kommunikationsdepartementet
Flygplatser m. m...................................................

1 000

Statens vattenfallsverks fond
Industridepartementet
Kraftstationer m. m..............................................

61 500 000

Domänverkets fond
Justitiedepartementet
Förvärv av jordbruksfastigheter för krimi
nalvården ...........................................................

1000

Jordbruksdepartementet
Byggnadsarbeten m. m. vid vissa till sam
bruksföreningar upplåtna kronoegendomar ......................................................................
Markförvärv för naturvårdsändamål, m. m.
Förvaltningsbyggnad för domänstyrelsen ..

1 000
1 000
1 000

Diverse kapitalfonder
Kommunikationsdepartementet
Statens vägverks förrådsfond
Vägmaskiner m. m..............................
Sjöfartsverkets fond
Sjöfartsmateriel m. m.......................

1 000
1 000

c) under förutsättning att motsvarande investeringsanslag beviljas, anvisa följande reservationsanslag till avskriv
ning av nya kapitalinvesteringar för budgetåret 1969/70, i
härefter angivna fonder, nämligen
Statens allmänna fastiglietsfond
Justitiedepartementet
Polishus m. m.........................................................
Renovering av byggnad för regeringsrätten
Vissa byggnadsarbeten för kriminalvården

10 000 000
375 000
2 500 000

10
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Utrikesdepartementet
Inköp, uppförande och iståndsättande avfastigheter för utrikesrepresentationen ..
F örsvarsdepartementet
Vissa skyddsrumsanläggningar.......................
Uppförande av förrådsbyggnader för civil
försvaret .............................................................
Vissa byggnadsarbeten vid statens civilförsvarsslcola i Rosersberg................................
Socialdepartementet
Utbyggande av karolinska sjukhuset...........
Utbyggande av akademiska sjukhuset i Upp
sala .........................................................................
Vissa byggnadsarbeten vid kliniker för psy
kiskt sjuka m. m................................................
Vissa byggnadsarbeten för rättspsykiatriska
kliniker................................................................
Vissa byggnadsarbeten m. m. vid ungdoms
vårdsskolorna ....................................................
Vissa byggnadsarbeten m. m. vid statens
vårdanstalter för alkoholmissbrukare ...
Kommunikationsdepartementet
Byggnadsarbeten för länsstyrelserna...........

2 250 000

4 080 000
1 828 000
642 000

4 850 000
7 500 000
2 250 000
3 250 000
1 125 000
1 450 000

1 487 000

Finansdepartementet
Sanering m. m. inom Djurgårdsstaden i
Stockholm...........................................................
Uppförande av förvaltningsbyggnader i
Stockholm...........................................................
Merkostnader för vissa byggnadsarbeten ..
Vissa byggnadsarbeten vid tullverket...........

13 190 000
1 000
10 000

Utbildningsdepartementet
Byggnadsarbeten för vissa kulturändamål ..
Byggnadsarbeten vid specialskolan m. m. . .

750 000
250 000

Jordbruksdepartementet
Byggnadsarbeten vid jordbrukets högskolor
m. m.......................................................................

4 050 000

Handelsdepartementet
Gemensam
administrationsbyggnad
för
Svenska turisttrafikförbundet m. fl..........

23 000

150 000
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Civildepartementet
Statlig förvaltningsskola ..................................

1 050 000

Industridepartementet
Tillbyggnader vid statens skeppsprovningsanstalt ..................................................................

475 000

Försvarets fastighetsfond
Försvarsdepartementet
Kasernbyggnaders delfond................................
Befästningars delfond.........................................
Försvarets forskningsanstalts delfond ....

47 571 000
92 220 000
1 128 000

Statens utlåningsfonder
Utbildningsdepartementet
Studiemedelsfonden ...........................................
Inrikesdepartementet
Lånefonden för allmänna samlingslokaler

660 000 000

5 300 000

Fonden för låneunderstöd
Socialdepartementet
Lån till byggande av sjukhem.........................
Lån till nybyggnader vid erkända vårdan
stalter för alkoholmissbrukare m. m..........
Finansdepartementet
Lån för inrättande av alkoholfria restau
ranger ................................................................

9 167 000
800 000

60 000

Handelsdepartementet
Lån till utbyggnad av oljelagringen..............

67 000 000

Industridepartementet
Lån till Aktiebolaget Atomenergi för uppfö
rande av en atomkraftstation i Marviken

12 000 000

d) i avvaktan på särskild proposition i ämnet, beräkna
följande förslagsanslag till avskrivning av nya kapitalinves
teringar för budgetåret 1969/70
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Försvarets fabriksverks fond

Försvarsdepartementet
Byggnader och utrustning för försvarets fa
briksverk .............................................................

1 000

e) i avvaktan på särskild proposition i ämnet, beräkna
följande reservationsanslag till avskrivning av nya kapital
investeringar för budgetåret 1969/70, i härefter angivna
fonder, nämligen
Statens allmänna fastighetsfond

Utbildningsdepartementet
Byggnadsarbeten vid universiteten och vissa
högskolor.............................................................

60 000 000

Statens utlåningsfonder

Utbildningsdepartementet
Lånefonden för studentkårlokaler................

5 250 000

Jordbruksdepartementet
Fiskerilånefonden ...............................................

300 000

Vad föredraganden sålunda med instämmande av
statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans
Maj :t Konungen.
Ur protokollet:
Gunnel Anderson
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AVSKRIVNING AV OREGLERADE
KAPITALMEDELSFÖRLUSTER
Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans
Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den
3 januari 1969.
Närvarande:
Statsministern Erlander, ministern för utrikes ärendena Nilsson, statsråden
Sträng, Andersson, Länge, Kling, Johansson, Holmqvist, Aspling,
Palme, Lundkvist, Gustafsson, Geijer, Myrdal, Odhnoff, Wickman,
Moberg.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler fråga om an
slag till avskrivning av oreglerade kapitalmedelsförluster för budgetåret
1969/70 och anför.
På fonden för oreglerade kapitalmedelsförluster, som förvaltas av riksgäldskontoret, redovisas förluster, som uppkommit på statens kapitalfon
der och överförts till fonden i den ordning Kungl. Maj:t bestämt för varje
särskilt fall. Följande förluster skall inte redovisas på fonden, nämligen
dels förluster för riksbanksfonden, dels sådana förluster för statens affärsverksfonder, statens pensionsfonder och riksgäldsfonden som är av sådan
mindre omfattning att de normalt bör täckas av löpande inkomster samt
förluster, för vilka täckning kan beredas av inom vederbörande fond verk
ställda avsättningar till förnyelsefond eller värdeminskningskonto. Innan jag
går in på de frågor om avskrivning av på fonden redovisade förluster som
nu bör anmälas för riksdagen, vill jag på sedvanligt sätt anmäla frågan om
redovisning av vissa ackordsuppgörelser.
Ackordsuppgörelser angående lån från statens utlåningsfonder m. m. Riks
dagen har bemyndigat Kungl. Maj :t (prop. 1940: 281, SU 210, rskr 373) att i
fråga om vissa statliga lån, i den mån ej annat föranleds av särskilda före
skrifter för viss låneverksamhet, efter prövning av omständigheterna i
varje föreliggande fall biträda ackord och att i vissa fall efterge lån.
1
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Bemyndigandet omfattar såväl de flesta lån från statens utlåningsfonder
som åtskilliga lån under fonden för låneunderstöd och vissa specificerade
fonder. Beslutanderätten kan av Kungl. Maj :t delegeras till den förvaltande
myndigheten.
Vid lämnandet av detta bemyndigande uttalade riksdagen emellertid
önskemålet, att redovisning i någon lämplig form årligen skulle lämnas
riksdagen för beslut rörande ackordsuppgörelser och andra efterskänkanden, som fattats på grund av bemyndigandet.
Den begärda redovisningen bör som tidigare skett få lämnas riksdagen
i den formen, att avskrifter av de under föregående kalenderår fattade be
sluten angående biträdande av ackord samt andra efterskänkanden av sta
tens rätt tillsammans med en sammanfattande förteckning tillställs riksda
gens vederbörande utskott.
Avskrivning av oreglerade kapitalmedelsförluster. I gällande riksstat har
under denna rubrik uppförts ett anslag av 1 milj. kr. för reglering av upp
kommande smärre kapitalmedelsförluster.
Av en av riksgäldskontor et överlämnad redogörelse framgår, att följan
de förluster av de fondförvaltande myndigheterna anmälts och per den
30 juni 1968 överförts till fonden för oreglerade kapitalmedelsförluster.
Myndighet och fond
Reglering av smärre oreglerade kapitalmedelsförluster
Kr.

Byggnadsstyrelsen
Statens allmänna fastighetsfond:
Beskickningsfastigheternas delfond .........................................
Byggnadsstyrelsens delfond...........................................................
Generaltullstyrelsen
Statens allmänna fastighetsfond:
Generaltullstyrelsens delfond........................................................
F ortifikationsförvaltningen
Försvarets fastighetsfond:
Kasernbyggnaders delfond .............................................................
Befästningars delfond......................................................................
Statskontoret
Lånefonden till främjande av beredning och avsättning av
fisk m. m.....................................................................................................
Lånefonden för allmänna samlingslokaler..................................
Bostadsstyrelsen
Lånefonden för bostadsbyggande....................................................
Sjöf artsstyrelsen
Sjöfartsverkets fond.............................................................................

750 000
2010 821

6 083

4 233 435
93 100

12 434
267 598
61 139
68 306
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Kr.

Överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap
Statens reservförrådsfond .........................................
Riksbanken
Statens bosättningslånefond ....................................
Fonden för låneunderstöd: Riksbankens delfond
Riksgäldskontoret
Fonden för förlag till statsverket...........................

2 374 351
49 780
88 400
401 971

Övriga avskrivningar
Avskrivning av vissa kapitalvärden, som i samband med mentalsjukvårdsreformen överförts till landstingskommunerna
Byggnadsstyrelsen
Statens allmänna fastighetsfond:
Byggnadsstyrelsens delfond ........................................................
Domänstyrelsen
Domänverkets fond ...............................................................................
Summa kr.

17 990 790
342 856
28 757 062

På fonden för oreglerade kapitalmedelsförluster redovisades den 1 juli
1967 som ingående balans 188 590 315 kr. Fonden har under budgetåret
1967/68 lillgodoförts dels anslag från driftbudgeten på 1 milj. kr., dels
12 471 kr. som influtit på tidigare avskrivna, fonden påförda förluster,
dels 3 527 300 kr. som tillförts fonden i samband med invärdering på sjö
fartsverkets fond av vissa tillgångar. Eftersom enligt den lämnade redovis
ningen fonden samtidigt belastats för förluster med 28 757 062 kr., utgjor
de den utgående balansen per den 30 juni 1968 164 373 024 kr., varav
30 658 919 kr. avsåg ännu ej disponerade medel avsatta för retroaktiv reg
lering av vissa kapitalmedelsförluster. Av återstoden, eller 133 714 105 kr.,
skall enligt 1968 års riksdags beslut (SU 51, rskr 156) 100 milj. kr. dispo
neras för nedskrivning av Sveriges fordran på Finland. Därefter återstå
ende belopp avsåg medel disponibla för reglering av smärre oreglerade ka
pitalmedelsförluster. För budgetåret 1969/70 bör anvisas 1 milj. kr. för
avskrivning av smärre oreglerade kapitalmedelsförluster. Jag hemställer,
att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att till Avskrivning av oreglerade kapitalmedelsförluster
för budgetåret 1969/70 anvisa ett anslag av 1 000 000 kr.
Vad föredraganden sålunda med instämmande av
statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans
Maj:t Konungen.
Ur protokollet:
Gunnel Anderson
MARCUS BOKTR. STHLM 1969 48064 1
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STATENS
ALLMÄNNA FASTIGHETSFOND

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans
Maj. t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den
3 januari 1969.
Närvarande :
Statsministern Erlander, ministern för utrikes ärendena Nilsson, statsråden
Sträng,
Palme,

Andersson,
Lundkvist,

Länge,

Kling,

Gustafsson,

Johansson,

Holmqvist,

Geijer, Myrdal,

Aspling,

Odhnoff, Wickman,

Moberg.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sträng, anmäler förslag till
stat för statens allmänna fastighetsfond för budgetåret 1969/70 och anför.

Inledning
Statens allmänna fastighetsfond är en kapitalfond för redovisning av
civila statliga fastigheter, som inte är att hänföra till affärsverken. Fonden
omfattar allmänna förvaltningsbyggnader, fångvårdsanstalter, fastigheter
för undervisningsändamål, sjukhusbyggnader m. in. Allmänna fastighetsfonden är uppdelad på sju delfonder, nämligen slottsbyggnadernas, krimi
nalvårdsstyrelsens, beskickningsfastigheternas, karolinska sjukhusets, aka
demiska sjukhusets, byggnadsstyrelsens och generaltullstyrelsens delfonder.
Av dessa förvaltas slottsbyggnadernas, beskickningsfastigheternas, akade
miska sjukhusets och byggnadsstyrelsens delfonder av byggnadstyrelsen
och de övriga av resp. myndighet.
Fastighetsfondens inkomster, utgifter och kapitalbehållning redovisas i
rikshuvudboken. Inkomst- och utgiftsstat för fonden fastställs årligen av
Kungl. Maj :t och riksdagen. Fonden är konstruerad som en produktiv fond.
Överskottet är i princip beräknat så att det svarar mot statens förräntningskrav på det investerade nettokapitalet. Undantag från denna regel utgör
slottsbyggnadernas och byggnadsstyrelsens delfonder.
1
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Staten för statens allmänna fastighetsfond är uppdelad på följande titlar,
nämligen på inkomstsidan A. Ersättning för till statsmyndigheter upplåtna
lokaler, B. Hyror och arrenden för till enskilda upplåtna lokaler och mark
områden och C. Diverse inkomster samt på utgiftssidan A. Reparations- och
underhållskostnader m. m., B. Avsättning till värdeminskningskonto och
C. Hyres- och arrendeutgifter m. m. Inkomsterna och utgifterna under de
angivna tillärna tas upp särskilt för de olika delfonderna. Fondens över
skott redovisas under särskild titel på riksstatens inkomstsida.
Arbetsåret för reparationsverksamheten sammanfaller inte med budget
året utan börjar i månaderna mars—april. Detta är motiverat av arbetsmarknadsskäl.
Det förslag till stat för allmänna fastighetsfonden som framläggs i det
följande torde få fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende som bilaga
21.1. Till grund för förslaget ligger statförslag, som vederbörande förvalt
ningsmyndigheter har lämnat för resp. delfonder. Riksrevisionsverket har
yttrat sig över dessa.
Förslaget till stat slutar på ett belopp av 368,1 milj. kr. Detta innebär en
ökning av omslutningssumman med 50,1 milj. kr. i jämförelse med staten
för innevarande budgetår. Posten till reparations- och underhållskostnader
m. m. minskar med 6,7 milj. kr., medan posten till avsättning till värde
minskningskonto och posten till hyres- och arrendeutgifter m. m. ökar med
2,5 milj. kr. resp. 11,2 milj. kr.
På inkomstsidan ökar samtliga poster. Posten till ersättning för till stats
myndigheter upplåtna lokaler ökar med 46,7 milj. kr. och posten till hyror
och arrenden för till enskilda upplåtna lokaler och markområden med 3,3
milj. kr. Fondens överskott ökar med 43,1 milj. kr.
Innan jag går närmare in på en redovisning av förslaget till stat för fas
tighetsfonden vill jag erinra om att byggnadsstyrelsen den 12 januari 1968
fått i uppdrag att utreda principerna för beräkning av kostnaderna för
underhållet av statliga fastigheter m. m. Till dess resultatet av denna utred
ning föreligger bör hittillsvarande principer tillämpas för medelsberäkningen. Min utgångspunkt för beräkningen är således de procentsatser för
löpande underhåll av olika byggnadskategorier som använts under senare
år. Härtill kommer de extra medelstillskott för särskilda arbeten m. m. som
jag vill förorda efter framställning av de fondförvaltande myndigheterna.
Jag vill i detta sammanhang även erinra om de bestämmelser som Kungl.
Maj:t meddelat den 15 juni 1965 och den 28 juni 1968 angående förvalt
ningen av statens allmänna fastighetsfond. Dessa innebär bl. a., att myndig
heterna i varje särskilt tall skall underställa Kungl. Maj :ts prövning sådana
arbeten som de ämnar bekosta med medel för det löpande fastighetsunder
hållet och som beräknas kosta mer än 500 000 kr. Om medel beräknats kol
lektivt för särskilda ändamål, gäller i fråga om motsvarande underställning
i varje särskilt fall beloppsgränsen 300 000 kr.
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Utgifter
A. Reparations- och underhållskostnader m. m.
De nu gällande principerna för beräkningen av medelsbehovet för reparationsändamål, vilka godkänts av riksdagen (prop. 1943: 71, SU 59, rskr 120),
innebär i huvudsak följande.
Beloppet av reparationsmedel räknas ut genom att byggnadsbeståndets
bokförda värde multipliceras med ett visst procenttal, den s. k. underhållsprocenten. I byggnadsbeståndets bokförda värde ingår inte de byggnader
som har färdigställts under budgetåret före det budgetår som statförslaget
avser. Underhållsprocenten är avpassad efter byggnadernas ålder. Sålunda
gäller ett visst procenttal för gamla byggnader och ett annat för nya bygg
nader. Under de första åtta åren halveras vidare underhållsprocenten för
de nya byggnaderna. Det erhållna reparationsmedelsbehovet omräknas slut
ligen med hänsyn till ändringarna i prisläget på byggnadsmarknaden. Dessa
ändringar framgår av byggnadsstyrelsens underhållskostnadsindex.
De sålunda beräknade underhållsmedlen utgör en ram för det normala
fastighetsunderhållet. För extraordinära reparationsåtgärder samt ändringsoch ombyggnadsarbeten, som inte eller endast i begränsad omfattning höjer
fastighetens värde, beräknas medel under posterna till reparations- och
underhållskostnader efter prövning i varje särskilt fall.
De nu nämnda principerna för beräkning av medelsbehovet för det nor
mala fastighetsunderhållet tillämpas för kriminalvårdsstyrelsens, karo
linska sjukhusets, akademiska sjukhusets, byggnadsstyrelsens och generaltullstyrelsens delfonder. För slottsbyggnadernas och beskickningsfastigheternas delfonder beräknas underhållsmedlen i särskild ordning.
Värdena på byggnader som har uppförts efter år 1935 räknas om till 1935
års prisnivå i enlighet med principer som godkänts av riksdagen (prop.
1946: 1 bil. 22 s. 6, SU 26, rskr 30). Vid omräkningen tillämpas byggnads
styrelsens nybyggnadskostnadsindex.
Byggnadsstyrelsen har anmält, att reparationskostnadsindex med år 1935
som basår var 562 den 1 juli 1968. Detta innebär en höjning med 21 enheter
eller ca 3,9 % sedan motsvarande tidpunkt år 1967.

A 1. Reparations- och underhållskostnader m. m.: Slottsbyggnadernas del
fond
1967/68 Utgift .........................................
1968/69 Anvisat......................................
1969/70 Förslag ......................................
lf

7 255 626
6 505 000
7 570 000

Bihang till riksdagens protokoll 1968. 1 samt. Nr l. Bilaga 21.
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a) Löpande reparations- och under
hållsarbeten
för de kungl. slotten med till
hörande byggnader ................
för uthyrda lägenheter vid
Drottningholm, Ulriksdal och
Haga...........................................
för vissa historiska byggnader
och byggnadsminnesmärken
m. m..............................................
b) Särskilda arbeten.........................

1968/69

Beräknad ändring 1969/70
ByggnadsDep.chefen
styrelsen

1 625 000

+

500 000

600 000

+

100 000

+

75 000

—

100 000
890 000

500 000
3 780 000

+ 500 000
+ 4 075 000

+
+

6 505 000

+ 5 175 000

+ 1 065 000

Specifikation till b) Särskilda arbeten
Beräknat medelsbehov för
1969/70
ByggnadsDep.chefen
styrelsen

1. Restaurering av kulturhistoriskt värdefulla
rumsinredningar...................................................
2. Fasadrenoveringar och takarbeten ................
3. Reparation av värme-, el- och VYS-anlägg
ningar m. m............................................................
4. Säkrings- och skyddsåtgärder .........................
5. Ombyggnadsarbeten...........................................

495 000
4 500 000

300000
2 375 000

510 000
1 750 000
600 000

270000
1 350 000
375000

7 855 000

4 670 000

Byggnadsstyrelsen
a) Tillgängliga medel för vården av de kungl. slotten med tillhörande
byggnader har hittills varit otillräckliga. Fastigheternas värmeanläggningar
och ledningssystem är i de flesta fall ålderdomliga, vilket i ökad omfattning
medfört krav på modernisering och förnyelse. Delposten bör räknas upp
med 500 000 kr.
De normala underhållskostnaderna för uthyrda lägenheter vid Drott
ningholm, Ulriksdal och Haga uppgår f. n. till omkring 600 000 kr. per är.
För upprustning och modernisering av uthyrningsfastigheterna behövs yt
terligare 100 000 kr.
För reparation och underhåll av vissa historiska byggnader och byggnads
minnesmärken behövs en avsevärt förstärkt medelsanvisning. Eftersom
underhållet är eftersatt bör delposten räknas upp med 500 000 kr.
b) För särskilda arbeten enligt den förut lämnade specifikationen tar
styrelsen upp 7 855 000 kr. I beloppet ingår bl. a. 495 000 kr. för restaure
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ring av kulturhistoriskt värdefulla rumsinredningar inom Stockholms,
Drottningholms, Gripsholms och Strömsholms slott. Vidare ingår 4,5 milj.
kr. för renovering av fasader bl. a. på Stockholms, Drottningholms, Rosersbergs, Gripsholms, Bogesunds, Vadstena, Läckö och Kalmar slott samt tak
arbeten vid bl. a. Drottningholms, Rosersbergs, Strömsholms och Kalmar
slott, Vadstena slott och f. d. munkkloster samt Riddarholmskyrkan. Sty
relsen har vidare inom nämnda belopp begärt 1 750 000 kr. för säkringsoch skyddsåtgärder rörande bl. a. Dalarö skans, Uppsala slott, Kalmar slott,
Borgholms slottsruin, Bohus fästningsruin samt obelisken på slottsbacken
i Stockholm. För ombyggnadsarbeten har bl. a. 375 000 kr. beräknats för in
stallation av ny varu- och personhiss och iordningställande av vissa arkiv
lokaler inom Stockholms slott.
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen förordar jag, att under slottsbygg
nadernas delfond till reparations- och underhållskostnader m. m. beräknas
7 570 000 kr.
A 2. Reparations- och underhållskostnader m. m.: Kriminalvårdsstyrelsens
delfond
1967/68 Utgift ......................................... 5 632 313
1968/69 Anvisat ....................................... 6 085 000
1969/70 Förslag....................................... 6 898 000

a) Löpande reparations- och under
hållsarbeten ....................................
b) Särskilda arbeten.........................

1968/69

Beräknad ändring 1969/70
KriminalvårdsDep.chefen
styrelsen

2 860 000
3 225 000

+ 169 000 + 169 000
+ 4 754 000 + 644 000

6 085 000

+ 4 923 000 + 813 000

Specifikation till b) Särskilda arbeten
Beräknat medelsbehov för
1969/70
Kriminal
Dep.chefen
vårdsstyrelsen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alarm och nödbelysning...........................................
Starkströmsanläggningar ........................................
Modernisering av personalbostäder.....................
Utbyte av värmepannor, övergång till oljeeldning
Anordningar för vattenförsörjning m. m.
Ombyggnadsarbeten vid fångvårdsanstalter ..
Brandskyddsåtgärder................................................

608 000
1 495 000
376 000
625 000
1 316 000
3 309 000
250 000

215 000
370 000
260 000
425 000
700 000
1 649 000
250 000

7 979 000

3 869 000
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Kriminalvårdsstyrelsen
a) Medelsbehovet för löpande reparations- och underhållsarbeten, beräk
nat enligt gällande regler, uppgår till 2 719 000 kr. Reparations- och under
hållskostnader för barackbyggnader, som inte är invärderade på fastighetsfonden, beräknas till 310 000 kr.
b) För särskilda arbeten beräknas sammanlagt 7 979 000 kr. Under del
posten alarm och nödbelysning har tagits upp 258 000 kr. för vissa arbe
ten vid anstalterna Långholmen, Ulriksfors, Norrtälje, Tidaholm, Hällby och
Mariefred samt 350 000 kr. för kontinuerliga underhållsarbeten, beräknade
efter 3,5 % på det kapital som investerats i anläggningarna. Under starkströmsanläggningar har för vissa arbeten vid anstalterna Långholmen, Hall,
Lärbro, Hinseberg, Sjöboda, Västergården och Håga tagits upp 895 000 kr.
och för kontinuerlig översyn 600 000 kr. Sistnämnda belopp har beräknats
efter 2 % på det investerade kapitalet.
För modernisering av personalbostäder beräknas 276 000 kr. för arbeten
vid Skenäs, Åby, Sjöboda, Malmö och Håga. För upprustningsarbeten i
mindre omfattning vid övriga anstalter beräknas 100 000 kr.
Av det belopp som beräknats för utbyte av värmepannor och övergång till
oljeeldning avser 425 000 kr. åtgärder vid anstalterna Långholmen, Skogsgård, Västervik, Kalmar, Vänersborg och Malmö samt 200 000 kr. diverse ar
beten vid övriga anstalter.
Under anordningar för vattenförsörjning m. m. beräknas 1 316 000 kr. för
åtgärder vid anstalterna Skenäs, Roxluna, Skogsgård, Hällby, Rönås och
Asptuna.
För ombyggnadsarbeten vid fångvårdsanstalter beräknas sammanlagt
3 309 000 kr., varav 395 000 kr. för rymningshindrande åtgärder, 1 220 000
kr. för tak- och fasadarbeten, 750 000 kr. för upprustningsarbeten vid fångvårdsanstalten Hall, 734 000 kr. för förbättringsarbeten på vägar och planer
och 210 000 kr. för sanitär upprustning av fångvårdsanstalten Malmö.
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen förordar jag, att under kriminal
vårdsstyrelsens delfond till reparations- och underhållskostnader m. m. be
räknas 6 898 000 kr.

A 3. Reparations- och underhållskostnader m. m.: Beskickningsfastigheternas delfond
1967/68 Utgift .........................................
1968/69 Anvisat......................................
1969/70 Förslag ......................................

3 707 052
5 005 000
4 905 000

Statens allmänna fastighets fond
1968/69

a) Reparations- och underhållskost
nader i allmänhet m. m...............

4 110 000

Därav
Driftkostnader och onera ...............
Löpande underhållsarbeten...............
Särskilda arbeten................................

1 010 000
1 825 000
1 275 000

b) Bränsle och lyse för kanslilokaler
och tjänstebostäder.....................

895 000
5 005 000
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Beräknad ändring 1969/70
Byggnadsstyrelsen Dep.chefen

+ 535 000

—100 000

+
+
+

+
40 000
+ 185 000
— 325 000

40000
320000
175000

+ 535 000

—100 000

Specifikation av a) posten Särskilda arbeten
Beräknat medelsbehov för
1969/70
ByggnadsDep.chefen
styrelsen

1. Arbeten i samband med personskiften på chefs
poster .........................................................................
2. Särskilda arbeten i kanslier..................................
3. Reparations- och ombyggnadsarbeten m. m.
rörande fastigheter i Ottawa, Reykjavik, Tokio,
Helsingfors och Bukarest ..................................

500 000
100 000

500 000
100 000

850 000

350 000

1 450 000

950 000

Byggnadsstyrelsen
a) Medelsbehovet för löpande underhåll beräknas öka med 320 000 kr.
Härvid har hänsyn tagits till försäljningen av chefsbostaden i Köln. I belop
pet ingår 200 000 kr. för eftersatt underhåll och 120 000 kr. för beräknade
pris- och löneökningar.
Utöver medel för normala underhållsarbeten behövs 1 450 000 kr. för vissa
större reparations- och ombyggnadsarbeten m. m.
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen förordar jag, att under beskickningsfastigheternas delfond delposten a) Reparations- och underhållskost
nader i allmänhet m. m. förs upp med 4 010 000 kr. och att delposten b)
Bränsle och lyse för kanslilokaler och tjänstebostäder förs upp med 895 000
kr.
A 4. Reparations- och underhållskostnader m. m.: Karolinska sjukhusets del
fond
1967/68 Utgift...........................................
1968/69 Anvisat ......................................
1969/70 Förslag ......................................

3 009 769
4 080 000
4417000
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a) Löpande reparations- och under
hållsarbeten ....................................
b) Särskilda arbeten..........................

1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Direktionen för Dep.chefen
karolinska
sjukhuset

3 350 000
730 000

—
+

238 000 — 238 000
905 000 + 575 000

4 080 000

+

667 000 + 337 000

Specifikation till b) Särskilda arbeten
Beräknat medelsbehov för
1969/70
Direktionen
Dep.chefen
för karolin
ska sjukhuset

1. Upprustning av personalbostäder....................
2. Reparation av värme-, el- och VVS-anläggningar m. m.............................................................
3. Ombyggnadsarbeten...........................................

360 000

360000

645 000
630 000

645000
300000

t 635 000

1 305 000

Direktionen för karolinska sjukhuset
a) För löpande underhåll beräknar direktionen 3 112 000 kr. med tilllämpning av gällande regler.
b) De regelmässigt beräknade underhållsmedlen är otillräckliga med
hänsyn till den verksamhet som bedrivs inom sjukhuset. Tidigare medels
tilldelning har inte medgett ett planmässigt fastighetsunderhåll, varför ett
ackumulerat reparationsbehov nu föreligger. För dessa arbeten behövs sam
manlagt 1 635 000 kr. Härav avser 645 000 kr. tekniska reparationer m. m.
av värme-, el- och VVS-anläggningar och 360 000 kr. fortsatt upprustning av
personalbostäder. I beloppet ingår vidare 150 000 kr. för ombyggnad av ut
rymmen för avlidna, 50 000 kr. för omläggning av entréhallens golv, 100 000
kr. för fortsatt ombyggnad av hissar i enlighet med gällande säkerhetsbe
stämmelser, 200 000 kr. för ombyggnad av vissa laboratorie- och undervis
ningslokaler inom den äldre patologbyggnaden och 130 000 kr. för komplet
tering av befintligt staket m. m.
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen förordar jag, att under karolinska
sjukhusets delfond till reparations- och underhållskostnader m. m. beräknas
4 417 000 kr.
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A 5. Reparations- och underhållskostnader m. m.: Akademiska sjukhusets
delfond
1967/68 Utgift............................................
1968/69 Anvisat .......................................
1969/70 Förslag ........................................

Löpande reparations- och under
hållsarbeten ..........................................

2 291934
1 607000
1 789000

1968/69

Beräknad
Byggnadsstyrelsen

ändring1969/70
Dep.chefen

1 607 000

-f- 282 000

-(- 182 000

Byggnadsstyrelsen
Medelsbehovet beräknas med tillämpning av gällande regler till ca
2 036 000 kr. Därav täcks ca 247 000 kr. av inflytande inkomster. Det åter
stående medelsbehovet uppgår således till ca 1 789 000 kr. Härutöver beräk
nas 100 000 kr. för kostnader för åtgärder i samband med periodisk kontroll
av el-anläggningar.
Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen förordar jag, att under akade
miska sjukhusets delfond till reparations- och underhållskostnader m. m.
beräknas 1 789 000 kr.

A 6. Reparations- och underhållskostnader m. m.: Byggnadsstyrelsens del
fond
1967/68 Utgift ......................................
1968/69 Anvisat.....................................
1969/70 Förslag ....................................
1968/69

a) Löpande reparations- och under
hållsarbeten samt onera..............
b) Särskilda arbeten..........................

58 724 394
77 384 000
68 418 000

Beräknad ändring 1969/70
ByggnadsDep.chefen
styrelsen

46 754 000 + 6 998 000 + 3 634 000
30 630 000 — 7 750 000 — 12 600 000
77 384 000

752 000 —

8 966 000
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Specifikation till b) Särskilda arbeten
Beräknat medelsbehov för
1969/70

Byggnadsstyrelsen

1. Fasadrenoveringar och takarbeten .........
2. Reparation av värme-, el- och VV S-anläggningar m. m..........................
3. Ombyggnadsarbeten.......................
4. Värmekostnadsreducerande åtgärder
5. Hjälpåtgärder för handikappade.........
6. Från naturvårdssynpunkt föranledda åtgärder
gällande cisterner för eldningsolja..............
7. Anordnande av tjänstelokaler m. m. .

Dep.chefen

1 200 000

1 150 000

2 480 000
3 450 000
400 000
100 000

760 000
370 000
400 000
100 000

250 000
15 000 000

250 000
15 000 000

22 880 000

18 030 000

Byggnadsstyrelsen
a) Medelsbehovet för löpande underhåll enligt gällande principer uppgår
till 38 838 000 kr. Härutöver begär styrelsen 2,5 milj. kr. för utgifter av onerakaraktär och 3 milj. kr. på grund av underhållskostnadernas stegring för
innevarande budgetår.
Styrelsen begär vidare 9 414 000 kr. för underhåll av byggnader och an
läggningar som ännu inte invärderats på fonden eller för vilka styrelsen
eljest har att svara. Bl. a. beräknas 310 000 kr. för Tekniska museet i Stock
holm, 1,5 milj. kr. för Skoklosters slott och 925 000 kr. för fastigheter som
upplåtits till Svenska Sofiaförsamlingen i Paris.
b) Utöver de beräknade medlen för löpande underhåll begär byggnadssty
relsen sammanlagt 22 880 000 kr. för större iståndsättnings- och reparations
arbeten m. m. Det gäller här vissa ändrings- och inredningsarbeten m. m., för
vilka kostnaderna inte utan men för det löpande underhållet kan bestridas
av underhållsmedlen. Då arbetena emellertid är av sådan art och omfattning
att de inte ökar fastighetsvärdena i väsentlig grad, bör investeringsmedel inte
ifrågakomma utan medel beräknas under fastighetsfonden.
I beloppet har räknats in medel för bl. a. fortsatta renoveringar av fasader
vid Tomtebodaskolan, konstakademien och Lunds universitet samt repara
tion och upprustning av värme-, el- och VVS-anläggningar vid bl. a. ung
domsvårdsskolor, landsstathuset i Kalmar och lantbrukshögskolan. Vidare
ingår 1 680 000 kr. för ombyggnadsarbeten vid vissa ungdomsvårdslokaler
och 1 770 000 kr. för ombyggnadsarbeten vid andra statliga myndigheter och
institutioner. För anordnande av tjänstelokaler m. m. har tagits upp 15
milj. kr. för att under löpande budgetår kunna lösa uppkommande lokal
frågor genom ändrings- och ombyggnadsarbeten m. m.
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Departementschefen
För löpande reparations- och underhållsarbeten m. m. beräknar jag
50 388 000 kr. Jag har därvid beräknat 4,5 milj. kr. för täckning av kostnads
höjningar och utgifter av onerakaraktär m. m. samt 7,6 milj. kr. för objekt
som ännu inte invärderats på fonden eller för vilkas underhåll byggnadssty
relsen eljest har att svara.
Jag har i nyssnämnda belopp räknat in bl. a. 1,5 milj. kr. för nödvändiga
förstärknings- och renoveringsarbeten vid Skoklosters slott. Jag avser att
senare föreslå Kungl. Maj:t att uppdraga åt byggnadsstyrelsen att utar
beta en plan för de reparations- och upprustningsåtgärder som behövs vid
slottet. Planen bör innehålla olika alternativ till åtgärder och kostnadsbe
räkningar för de skilda alternativen. Vidare har jag beräknat 900 000 kr.
för moderniserings- och upprustningsarbeten avseende Svenska Sofiaförsamlingens sjuk- och ålderdomshem i Paris och 25 000 kr. för reparation av
församlingens kyrksal. Däremot har jag inte beräknat några underhållsme
del för Tekniska museet i Stockholm. Medel härför har räknats in under det
anslag till bidrag till museet som tagits upp under åttonde huvudtiteln.
För särskilda arbeten beräknar jag i enlighet med den förut lämnade spe
cifikationen 18 030 000 kr. Vid min beräkning av medelsbehovet för om
byggnadsarbeten har jag därvid beaktat att vederbörande föredragande i so
cialdepartementet vid sin anmälan av investeringsanslaget Vissa byggnads
arbeten m. m. vid ungdomsvårdsskolorna beräknat medel för vissa av de
arbeten som byggnadsstyrelsen redovisat under förevarande post i fastighetsfondens stat.
Med hänvisning till sammanställningen förordar jag, att under byggnads
styrelsens delfond till reparations- och underhållskostnader m. m. beräknas
68 418 000 kr.

A 7. Reparations- och underhållskostnader m. m.: Generaltullstyrelsens del
fond
1967/68 Utgift .............................................
1968/69 Anvisat .........................................
1969/70 Förslag..........................................

Löpande reparations- och under
hållsarbeten ..........................................

194 255
234 000
246 000

1968/69

Beräknad ändring 1969/70
Gen.tullst.
Dep.chefen

234 000

+ 12 000

+ 12 000

Generaltullstyrelsen
De procentberäknade underhållsmedlen uppgår till 227 000 kr. För fastig
hetsskatter behövs 19 000 kr.
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Departementschefen
Med hänvisning till sammanställningen förordar jag, att under generaltullstyrelsens delfond till reparations- och underhållskostnader m. m. be
räknas 246 000 kr.

B. Avsättning till värdeminskningskonto
De tillgångar som är bokförda på statens allmänna fastighetsfond skrivs
av enligt vissa allmänna grunder. Avskrivningstiden är 60 år i normalfall
och 40 år i fråga om byggnader för vilka ett extraordinärt avskrivningsbehov anses föreligga (fångvårdsanstalter, sjukhus, forskningsinstitutioner
och skolor). Grundavskrivning sker i det förra fallet med 25 % och i det se
nare med 50 %. Avskrivningen skall i båda fallen fullföljas genom en årlig
avsättning till värdeminskningskonto, beräknad till 1,25 %. För grundav
skrivningen anvisas anslag på riksstatens driftbudget under huvudtiteln Av
skrivning av nya kapitalinvesteringar. Medel till den årliga avsättningen till
värdeminskningskonto förs upp på fastighetsfondens stat. Den årliga avsätt
ningen påbörjas först under andra budgetåret efter det byggnaden färdig
ställts.
I enlighet med angivna grunder har riksrevisionsverket vid den slutliga
beräkningen av årsavskrivningen för budgetåret 1968/69 tagit upp denna
till 24 053 055 kr.
Till de fastställda årsavskrivningarna för detta budgetår bör läggas belop
pet av den årliga avskrivningen på färdiga byggnader som tillkommit un
der budgetåret 1967/68. I övrigt bör vid beräkningen hänsyn tas endast till
de avskrivningsbelopp som faller bort på grund av slutförda årsavskrivningar. Riksrevisionsverket har beräknat avsättningsbeloppet för budgetåret
1969/70 till 26 582 000 kr. Fördelningen av detta belopp på de olika delfonderna framgår av bilagan. Jag har inget att erinra mot de sålunda be
räknade beloppen.

C. Hyres- och arrendeutgifter m. m.
C 2. Hyres- och arrendeutgifter m. m.: Kriminalvårdsstyrelsens delfond
1967/68 Utgift .............................................
1968/69 Anvisat .........................................
1969/70 Förslag ..........................................

570 377
700 000
700 000

I enlighet med förslag av kriminalvårdsstyrelsen förordar jag, att under
kriminalvårdsstyrelsens delfond till hyres- och arrendeutgifter m. m. beräk
nas 700 000 kr.
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C 3. Hyres- och arrendeutgifter m. m.: Beskickningsfastigheternas delfond
1967/68 Utgift ........................................
1968/69 Anvisat.....................................
1969/70 Förslag ....................................

14 885 722
11 700 000
13 000 000

Byggnadsstyrelsen
Posten bör föras upp med 13 510 000 kr. Styrelsen har därvid beräknat
bl. a. 2 610 000 kr. för nyanskaffning av lokaler, köp av bostadsrätter och
täckande av beräknade hyreshöjningar samt 1 750 000 kr. för reparationsoch underhållsarbeten.
Departementschefen
Jag förordar, att under beskickningsfastigheternas delfond till hyres- och
arrendeutgifter m. m. beräknas 13 milj. kr.

C 4. Hyres- och arrendeutgifter m. m.: Karolinska sjukhusets delfond
1967/68 Utgift..........................................
1968/69 Anvisat.......................................
1969/70 Förslag ......................................

1 308 902
2 000 000
2 100 000

I enlighet med förslag av direktionen för karolinska sjukhuset förordar
jag, att under karolinska sjukhusets delfond till hyres- och arrendeutgifter
m. m. beräknas 2 100 000 kr.

C 5. Hyres- och arrendeutgifter m. m.: Akademiska sjukhusets delfond
1967/68 Utgift .............................................
1968/69 Anvisat .........................................
1969/70 Förslag..........................................

11690
200 000
1 000

Byggnadsstyrelsen
De medel som anvisas under delposten används för anskaffning av bostadsrättslägenheter i syfte att underlätta rekrytering av personal till sjuk
huset. I avvaktan på resultatet av förhandlingar om sättet för anskaffning av
sådana lägenheter anser styrelsen att oförändrat 200 000 kr. bör tas upp.
Departementschefen
Kungl. Maj :t har den 29 december 1967 uppdragit åt statens förhandlingsnämnd att ta upp förhandlingar med Uppsala läns landsting om sättet för an
skaffande av bostadsrättslägenheter och förvaltningen av dessa. I avvaktan
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på resultatet härav förordar jag, att under akademiska sjukhusets delfond
till hyres- och arrendeutgifter m. m. beräknas endast ett formellt belopp av
1 000 kr.

C 6. Hyres- och arrendeutgifter m. m.: Byggnadsstyrelsens delfond
1967/68 Utgift......................................
1968/69 Anvisat..................................
1969/70 Förslag..................................

127 133 697
123 780 000
133 486 000

Byggnadsstyrelsen
Erforderligt belopp har beräknats till avrundat 133 486 000 kr. Häri ingår
uppskattade utgifter för ändrings- och inredningsarbeten i förhyrda lokaler.
Departementschefen
Jag förordar i enlighet med byggnadsstyrelsens förslag, att under bygg
nadsstyrelsens delfond till hyres- och arrendeutgifter m. m. beräknas
133 486 000 kr.

C 7. Hyres- och arrendeutgifter m. m.: Generaltullstyrelsens delfond
1967/68 Utgift..........................................
1968/69 Anvisat......................................
1969/70 Förslag ......................................

5 448 623
5 700 000
6 000 000

I enlighet med förslag av generaltullstyrelsen förordar jag, att under gene
raltullstyrelsens delfond till hyres- och arrendeutgifter m. m. beräknas 6
milj. kr.

Inkomster
A. Ersättning för till statsmyndigheter upplåtna lokaler
Jag har tidigare vid behandling av vissa för flera huvudtitlar gemensam
ma frågor redovisat att kostnaderna för till statsmyndigheter upplåtna loka
ler fr. o. m. budgetåret 1969/70 avses att bestridas från resp. myndighets förvaltningskostnadsanslag eller i förekommande fall sakanslag. Denna om
läggning innebär att de anslag till ersättning till statens allmänna fastighetsfond för till statsmyndigheter upplåtna lokaler som tidigare beräknats under
varje huvudtitel bortfaller. Undantag härifrån gäller dock främst beträf
fande slottsbyggnadernas delfond, för vilken även i fortsättningen tas upp
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ett ersättningsanslag under sjunde huvudtiteln. Detta sammanhänger med
att flertalet av de fastigheter som är invärderade på denna delfond inte kan
disponeras av statsmyndigheter eller på annat sätt i sådan omfattning att
hyresintäkterna svarar mot utgifterna. För lokaler som vissa enheter inom
försvaret disponerar i fastigheter, som är invärderade på slottsbyggnadernas
och byggnadsstyrelsens delfonder, har även — av redovisningstekniska skäl
— under fjärde huvudtiteln tagits upp ersättningsanslag till dessa delfon
der av 17 000 resp. 37 000 kr.
De medel för lokalhyror som räknats in i resp. myndighets förvaltningskostnadsanslag eller i sakanslag skall tillgodoföras den delfond av statens all
männa fastighetsfond från vilken motsvarande utgifter bestrids. Jag avser
att senare föreslå att Kungl. Maj :t meddelar föreskrifter i dessa avseenden.
Vid beräkning av de lokalhyror och ersättningsanslag som på förut redo
visat sätt skall tillgodoföras inkomstsidan på statens allmänna fastighets
fond, har tillämpats de beräkningsprinciper som hittills gällt för beräkning
av ersättningsanslagen till fonden. I korthet innebär detta att ersättningen
till fastighetsfonden bestäms för samtliga delfonder utom slottsbyggnader
nas och byggnadsstyrelsens delfonder på det sättet, att ett överskott erhålls
som svarar mot 6 % ränta (statens normalränta för lån från utlåningsfonder för budgetåret 1968/69) på det statskapital som disponeras av resp.
delfond. Kapitalbehållningarna och överskotten beräknas uppgå till följande
belopp den 1 juli 1969.

Kriminalvårdsstyrelsens delfond................
Beskickningsfastigheternas delfond...........
Karolinska sjukhusets delfond ................
Akademiska sjukhusets delfond................
Generaltullstyrelsens delfond .....................

Kapitalbehållning

Överskott

117 512 038
44 942 568
50 989 496
28 256 442
4 634 852

7
2
3
1

050 000
695 000
060 000
695 000
280 000

Vid beräkningen av kapitalbehållningarna har förutsatts, att de medel
som är disponibla för budgetåret 1968/69 för investering i de olika delfon
derna helt tas i anspråk före budgetårets utgång.
För slottsbyggnadernas delfond tas av redovisningstekniska skäl upp ett
formellt överskott av 1 000 kr. Som tidigare nämnts tas det belopp som
behövs för att balansera nettoutgifterna för reparation och underhåll av del
fondens byggnader upp som ersättningsanslag under fjärde och sjunde
huvudtitlarna.
För byggnadsstyrelsens delfond beräknas ersättningen till fastighetsfon
den med ledning av de kalkylerade hyresvärdena för de fastigheter som till
hör resp. förhyrs av delfonden. Beträffande förhyrda lokaler beräknas de
belopp som årligen skall tillföras delfonden med ledning av hyresutgifterna
för tiden den 1 april—den 31 mars.
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Enligt nu föreliggande beräkningar kommer ersättningen för till stats
myndigheter upplåtna lokaler för nästa budgetår att uppgå till sammanlagt
345 566 000 kr.
Jag förordar, att delposten Ersättning för till statsmyndigheter upplåtna
lokaler för budgetåret 1969/70 förs upp med 345 566 000 kr. med den för
delning på olika delfonder som framgår av bilagan.

B. Hyror och arrenden för till enskilda upplåtna lokaler och markområden
Förvaltningsmyndigheterna har för budgetåret 1969/70 beräknat denna
inkomstpost efter samma grunder som för innevarande budgetår. I allmän
het har inkomsterna uppskattats till högre belopp än tidigare med hänsyn
till genomförda eller planerade hyreshöjningar. Jag godtar i princip myn
digheternas beräkningar och förordar att delposten för budgetåret 1969/70
förs upp med 21 407 000 kr. med den fördelning på olika delfonder som
framgår av bilagan.

C. Diverse inkomster
Under denna delpost godtar jag förvaltningsmyndigheternas förslag och
förordar, att delposten förs upp med sammanlagt 1 150 000 kr. med den för
delning på olika delfonder som framgår av bilagan.

Hemställan
Under åberopande av vad sålunda anförts hemställer jag, att Kungl. Maj:t
föreslår riksdagen
att godkänna förslaget till stat för statens allmänna fastighetsfond för budgetåret 1969/70 (bilaga 21.1).
Vad föredraganden sålunda med instämmande av
statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans
Maj :t Konungen.
Ur protokollet:
Gunnel Anderson
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Bilaga 21.1

FÖRSLAG TILL
STAT FÖR STATENS ALLMÄNNA FASTIGHETSFOND
FÖR BUDGETÅRET 1969/70
Inkomster

A. Ersättning för till statsmyndigheter upplåtna lokaler:
1. Slottsbyggnadernas
delfond......................
6 770
2. Kriminalvårdsstyrelsens
» .....................
15761
3. Beskickningsfastigheternas
»
20
4. Karolinska sjukhusets
»
9
5. Akademiska sjukhusets
»
5
6. Byggnadsstyrelsens
»
280
7. Generaltullstyrelsens
»
6
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hyror och arrenden för till enskilda upplåtna lokaler och markområden:
delfond.....................
Slottsbyggnadernas
»
....................
Kriminalvårdsstyrelsens
»
....................
Beskickningsfastigheternas
»
....................
Karolinska sjukhusets
»
....................
Akademiska sjukhusets
»
....................
Byggnadsstyrelsens
»
....................
Generaltullstyrelsens

C. Diverse inkomster:
delfond
1. Slottsbyggnadernas
»
2. Kriminalvårdsstyrelsens
»
3. Beskickningsfastigheternas
»
4. Karolinska sjukhusets
»
5. Akademiska sjukhusets
6. Byggnadsstyrelsens delfond:
a) Bidrag från Uppsala universi
tets egendoms- och skogsförvaltning........................................
b) Bidrag från Lunds universitets
egendomsförvaltning.................
c) Övriga diverse inkomster........
7. Generaltullstyrelsens delfond..............

000
000
650000
807000
433000
785000
360000 345 566 000

700 000

1 100 000
347 000

2 000 000
1 000
17 000 000
259 000

21 407 000

101 000
1 000
1 000
1 000
634 000

250 000
140 000
21 000
...........

411 000
1 000
Summa kr.

1 150 000
368 123 000
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Utgifter

A.

Reparations- och underhållskostnader
m. m.:

1. Slottsbyggnadernas delfond..................................
2. Kriminalvårdsstyrelsens delfond...........................
3. Beskickningsfastigheternas delfond:
a) Reparations- och underhålls
kostnader i allmänhet m. m. .. 4 010 000
b) Bränsle och lyse för kanslilokaler
och tjänstebostäder, förslagsvis
895 000
4. Karolinska sjukhusets delfond...........................
5. Akademiska sjukhusets
»
............................
6. Byggnadsstyrelsens
»
............................
7. Generaltullstyrelsens
»
............................

B.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

C.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

7 570 000
6 898 000

4 905
4 417
1 789
68 418
246

000
000
000
000
000

94 243 000

Avsättning till värdeminskningskonto:
Kriminalvårdsstyrelsens
delfond, förslagsvis .
Beskickningsfastigheternas
» , förslagsvis .
Karolinska sjukhusets
» , förslagsvis .
Akademiska sjukhusets
» förslagsvis.
Byggnadsstyrelsens
» , förslagsvis .
Generaltullstyrelsens
» , förslagsvis .

2 214 000
398000
2 231 000
2 583 000
19 062 000
94000 26 582 000

Hyres- och arrendeutgifter m. m.:
Kriminalvårdsstyrelsens
delfond, förslagsvis .
Beskickningsfastigheternas
» , förslagsvis .
Karolinska sjukhusets
» , förslagsvis .
Akademiska sjukhusets
» , förslagsvis .
Byggnadsstyrelsens
» , förslagsvis .
Generaltullstyrelsens
» , förslagsvis .

700 000
000000
100000
1 000
133
486000
6
000000 155 287 000
13
2

Överskott att tillföras riksstatens driftbudget:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Slottsbyggnadernas
delfond.....................
Kriminalvårdsstyrelsens
»
Beskickningsfastigheternas
» ........................
Karolinska sjukhusets
»
Akademiska sjukhusets
»
Byggnadsstyrelsens
»
Generaltullstyrelsens
» .....................

1000
7 050 000
2 695 000
3 060 000
1 695 000
77 230 000
280 000
Summa kr.

92 011 000
368 123 000
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BILAGA 22 TILL STATSVERKSPROPOSITIONEN ÅR 1969

FÖRSVARETS FASTIGHETSFOND

Utdrag av protokollet över försvarsärenden, hållet inför Hans
Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den
3 januari 1969.
Närvarande:
Statsministern Erlander, ministern för utrikes ärendena Nilsson, statsråden
Sträng, Andersson, Länge, Kling, Johansson, Holmqvist, Aspling, Palme,
Lundkvist, Gustafsson, Geijer, Myrdal, Odhnoff, Wickman, Moberg.

Chefen för försvarsdepartementet, statsrådet Andersson, anmäler efter
gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter förslag till stat för
försvarets fastighets fond för budgetåret 1969/70 och anför.
översikt av fastighetsfondens ställning m.m.
Försvarets fastighetsfond är en kapitalfond för redovisning av byggna
der, anläggningar och mark som disponeras för militära ändamål. Fonden
omfattar övnings- och skjutfält, kasern- och befästningsanläggningar, flyg
fält, förråd m. m. Försvarets fastighetsfond är fr. o. in. den 1 juli 1964 upp
delad på tre delfonder, nämligen kasernbyggnaders delfond, befästningars
delfond och försvarets forskningsanstalts delfond (jfr prop. 1964:55 s. 19,
SU 54, rskr 157).
Försvarets fastighetsfonds inkomster och utgifter liksom dess kapital
behållning redovisas i rikshuvudboken. Inkomst- och utgiftsstat för fonden
fastställs årligen av Kungl. Maj :t och riksdagen. Fonden är konstruerad
som en produktiv fond, vars överskott i princip är beräknat så att det mot
svarar statens förräntningskrav på det investerade nettokapitalet, över
skottet redovisas under särskild titel på riksstatens inkomstsida. Det in
komsttillskott som behövs för balans i staten erhålls — förutom av hyres
inkomster för lokalupplåtelser till myndigheter och enskilda m. fl. inkoms
ter — genom ersättningsanslag till vederbörande delfond för upplåtna lo
kaler.
1 — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Bil. 22
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Av riksrevisionsverkets utdrag ur rikshuvudboken för budgetåret 1967/68
framgår att fondens ställning den 30 juni 1968 var följande (milj. kr.).

Kasern
byggnaders
delfond
Tillgångar:
Markvärde.........................................
Byggnadsvärde.................................
Fordringar hos andra fonder.........
Övriga fordringar.............................

Befäst
ningars
delfond

Försvarets
forsknings
anstalts
delfond

Summa

4.8
73,9
1.9

365,5
4 411,1
82,3
241,8

2 728,4

80,6

5 100,7

55,3

2 468,1
25,1

42,9
1,9

3 721,6
82,3

Summa skulder

1 265,9

2 493,2

44,8

3 803,9

Kapitalbehållning................................

1 025,8

235,2

35,8

1 296,8

Summa tillgångar
Skulder:
Värdeminskningskonto...................
Diverse medel...................................

341,1
1 654,5
55,3
240,8

19,6
2 682,7
25,1

2 291,7

1 210,6

1,0

I förhållande till fondens ställning den 1 juli 1967 innebär de redovisade
siffrorna en ökning av mark- och byggnadvärdena (brutto) med 249,6 milj.
kr. Nettoökningen av fondens kapital under budgetåret uppgår till 49,8
milj. kr.
Den för budgetåret 1968/69 fastställda staten för fastighetsfonden balan
serade på 308,2 milj. kr. Inkomsterna beräknades till detta belopp samt ut
gifterna och överskottet till resp. 231,2 och 77,0 milj. kr. Utfallet av staten
framgår av en i riksrevisionsverkets budgetredovisning för budgetåret 1967/
68 (s. 126) intagen sammanställning. Enligt denna har fondens överskott
— beräknat efter en räntesats av 5,75 % — uppgått till 73,5 milj. kr. som
tillförts driftbudgeten.
Fortifikationsförvaltningen och byggnadsstyrelsen har avgett förslag till
stat för försvarets fastighetsfond för budgetåret 1969/70. överbefälhavaren
och riksrevisionsverket har yttrat sig över förslagen.
Förslag till stat för försvarets fastighetsfond för budgetåret 1969/70
Staten för försvarets fastighetsfond skall enligt beslut av 1948 års riksdag
ta upp följande titlar, nämligen på inkomstsidan A. Ersättning för
till statsmyndigheter upplåtna lokaler, B. Hyror och arrenden för till en
skilda upplåtna lokaler och markområden, C. Inkomster av övnings- och
skjutfält och D. Diverse inkomster samt på utgiftssidan A. Repara
tions- och underhållskostnader m. m., B. Avsättning till värdeminskningskonto och C. Hyres- och arrendeutgifter m. m. för av fonden förhyrda lokaler
och arrenderade markområden ävensom överskott att tillföras
riksstatens driftbudget. Inkomsterna resp. utgifterna under de
angivna titlarna skall tas upp särskilt för de olika delfonderna.
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Det förslag till stat för försvarets fastighetsfond som läggs fram i det föl
jande torde såsom bilaga få fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende.
Förslaget slutar på ett belopp av 319 183 000 kr., vilket innebär en ökning
av omslutningssumman med 10 996 000 kr. Detta beror på en ökning av ut
gifterna och överskottet. Reparations- och underhållskostnaderna förutses
öka med 8 616 000 kr., avsättningen till värdeminskningskontot med
426 000 kr. medan hyres- och arrendeutgifterna förutses minska med
4 305 000 kr. överskottet beräknas fr. o. m. budgetåret 1966/67 efter normal
räntan för lån från statens utlåningsfonder, vilken f. n. uppgår till 6 %.
Överskottet beräknas öka med 6 259 000 kr. I fråga om inkomsterna utom
ersättningsanslagen och hyresinkomsterna från myndigheter m. fl. förutses
en ökning med 100 000 kr. Det belopp som behövs för balans i staten upp
går till 289 578 000 kr. Härav tillskjuts 17 297 000 kr. av \issa myndigheter
m. fl. som ersättning för disponerade lokaler. Återstoden, 272 281 000 kr.,
täcks av ersättningsanslag. Dessa minskar med 6 334 000 kr.
Vid beräkningen av de olika posterna tar jag först upp fondens utgifter
till behandling.
Utgifter
A. Reparations- och underhållskostnader m. m.

Beträffande byggnader m. m. redovisade på kasernbyggnaders
d e 1 f o n d och försvarets forskningsanstalts delfond be
räknas medelsbehovet för reparation och underhåll, med i det följande
angivna undantag, i enlighet med de principer som har angetts i prop. 1945:
180. I överensstämmelse härmed beräknas medelsbehovet för reparationer
och underhåll till viss procent av den faktiska byggnadskostnaden för varje
särskild fastighet, omräknad till 1935 års prisnivå. Byggnadsbeståndet delas
därvid upp i tre grupper. Den första gruppen — äldre byggnader —- omfattar
byggnader, som har färdigställts före den 1 juli 1938. Dessa byggnader redo
visas i fastighetsfonden på grundval av särskild värdering. Den andra och
den tredje gruppen — nyare byggnader — omfattar byggnader, som har fär
digställts efter nyssnämnda datum och som varit i bruk längre resp. kortare
tid än nio år. Nyare byggnader redovisas med sitt anskaffningsvärde. Un
derhållsmedel beräknas första gången för andra budgetåret efter det bud
getår, under vilket byggnaden färdigställts. För byggnader tillhörande förs
ta gruppen skall enligt beslut av 1961 års riksdag (jfr prop. 1961: 59 s. 17)
fr. o. m. budgetåret 1962/63 tillämpas en grundunderhållskvot av 1,2 %
vid 1935 års underhållskostnadsnivå. Underhållskvoten vid sagda prisnivå
utgör i andra och tredje grupperna 0,8 resp. 0,4 %. Omräknade till 1968 års
prisnivå med hjälp av byggnadsstyrelsens underhållskostnadsindex (562)
utgör underhållskvoterna i första gruppen 6,74 % samt i andra och tredje
grupperna 4,5 resp. 2,25 %. — Utöver de procentuellt beräknade under
hållsmedlen anvisas särskilda medel för arbeten av större omfattning
1* — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Bil. 22
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(iståndsättningsarbeten) samt för skatter och för underhåll av enskilda vä
gar.
Från den procentuella beräkningsmetoden undantas marinens hamn
anläggningar i enlighet med vad som anförts i prop. 1948: 157. Underhålls
medel för dessa anläggningar skall fastställas efter uppskattning, och medel
anvisas på särskild delpost. Enligt samma proposition skall underhållet av
övnings- och skjutfälten bestämmas efter uppskattning för varje särskilt
budgetår och medel för ändamålet anvisas på särskild delpost.
För objekt redovisade på befästningars delfond utom flygfäl
ten, för vilka särskilda regler gäller, skall beräkningen av underhållskostna
derna enligt nämnda prop. 1948: 157 ske i relation till anläggningsvärdet,
varvid skall tillämpas en underhållskvot på anläggningsvärdet den 1 juli
1946. Enligt riksdagens beslut i anledning av prop. 1951:88 är underhållskvoten 0,6 % vid 1946 års prisnivå. Denna procentsats räknas för varje år
om till gällande prisnivå med hjälp av byggnadsstyrelsens underhållskostnadsindex. Underhållskvoten utgör för år 1968 2,078 %. För iståndsättning
av befästningar samt underhåll av vägar m. m. anvisas dessutom särskilda
medel.
I enlighet med vad som anförts i prop. 1960: 1 (bil. 22) skall underhålls
kostnaderna för flygfälten beräknas i viss relation till anläggningsvärdet.
För flygfälten med rullbanor och andra anordningar som är omedelbart av
sedda för flygverksamhetens bedrivande skall därvid tillämpas en under
hållskvot av 1,2 % av anläggningsvärdet den 1 juli 1946. Underhållskvoten
räknas om till gällande prisnivå med hjälp av fortifikationsförvaltningens
flygfältsindex. Underhållskvoten utgör för år 1968 3,025 %. För underhåll
av flygfält m. m. anvisas dessutom särskilda medel.
Vid beräkningen av de procentberäknade underhållskostnaderna för nästa
budgetår har myndigheterna utgått från de byggnadsvärden som fanns redo
visade på delfonderna den 30 juni 1968.
Kasernbyggnaders delfond. Av sammanställningen framgår de för budBudgetåret 1969/70
Budgetåret
1968/69

a) Löpande reparation och un
derhåll av byggnader m.m..
b) Löpande reparation och un
derhåll av hamnanläggningc) Underhåll och iståndsätt
ning av övnings- och skjut
fält m. m................................
d) Iståndsättning av byggnae) Skatter...................................
f) Underhåll av enskilda vägar
Summa kr.

Fortifikationsförvaltningen

Departements
chefen

42 030 000

46 304 000

44 074 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

9 700 000

10 500 000

10 500 000

65 400 000
800 000
570 000

61 750 000
1 300 000
590 000

65 430 000
1 300 000
590 000

119 500 000

121 444 000

122 894 000
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getåret 1968/69 beräknade reparations- och underhållskostnaderna för ka
sernbyggnaders delfond samt motsvarande kostnader för budgetåret 1969/70
enligt fortifikationsförvaltningens förslag och enligt mitt förslag.
a) Fortifikationsförvaltningen beräknar medelsbehovet under delposten
Löpande reparation och underhåll av byggnader m.m.
enligt följande.
Hur den procentberäknade delen av delposten beräknats framgår av föl
jande sammanställning.

Äldre byggnader........................
Nyare byggnader över 9 år. ..
Nyare byggnader under 9 är..

Byggnadsvärde
reducerat till
1935 års
prisnivå, kr.

Indexkorrigerad
underhållsprocent

338 361 156
399 998 077
80 823 437

6,74
4,50
2,25

Reparationsmedel, kr.

22 805 542
17 999 913
1 818 527
Summa kr. 42 623 982

Vid armén finns f. n. ca 2 400 baracker, som har anskaffats under beredskapstiden. Dessa är i allmänhet inte i så gott skick att de enligt forti
fikationsförvaltningens mening bör värderas in i fastighetsfonden. Det
samma gäller ett antal baracker vid flygfälten. På grund av lokalbrist er
fordras de emellertid t. v. för förläggnings- och förrådsändamål m. m. För
underhåll av barackerna beräknar ämbetsverket ett oförändrat medelsbe
hov av 600 000 kr.
För underhåll av vissa bostadsbyggnader på Järvafältet, som inte är in
värderade i fastighetsfonden, beräknar fortifikationsförvaltningen ett oför
ändrat medelsbehov av 100 000 kr.
På vissa nyanskaffade övningsområden finns ett stort antal byggnader,
som ännu inte har kunnat invärderas i fastighetsfonden. För oundgängligen
nödvändigt yttre underhåll av dessa byggnader föreslår fortifikationsförvalt
ningen att 500 000 kr. beräknas liksom för innevarande budgetår.
Förvaltningen föreslår att 2 milj. kr. beräknas för nästa budgetår för
röjningsarbeten inom Galärvarvsområdet, som huvuddelen av örlogsvarvet
enligt planerna kommer att lämna under budgetåret 1969/70. Bakgrunden
till förslaget är följande.
Inom Galärvarvsområdet disponerar försvaret f. n. vissa markområden
som genom upplåtelser under åren 1722, 1752, 1792 och 1816 har ställts
till förfogande för flottans behov. I skrivelse den 28 juni 1968 har djurgårdsförvaltningen hemställt att fortifikationsförvaltningen föranstaltar
om avröjning av Galärvarvsområdet. Djurgårdsförvaltningen framhåller
bl. a. att det med hänsyn till markupplåtelsernas karaktär av avgiftsfri nytt
janderätt för visst ändamål bäst torde överensstämma med gällande lag
regler och praxis att områdena av nyttjaren återställs i avröjt skick när
ändamålet upphör. Djurgårdsförvaltningen anser att Galärvarvsområdets
inordnande som en del av Djurgården förutsätter att bebyggelsen i allt
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väsentligt tas bort. Rivningen bör börja vid örlogsvarvets utflyttning till
Muskö så att en tillfredsställande avröjning kan fullbordas under år 1970.
ltyS§nadsstyrelsen, med vilken djurgårdsförvaltningen har samrått i ären
det, har uppskattat kostnaderna för en sådan avröjning till ca 4 milj. kr.
Djurgårdsförvaltningen har tagit upp förhandlingar med Stockholms stad
om områdets framtida utnyttjande och om formerna därför. Frågan om er
sättning för ev. upplåtelse av mark till staden kommer att behandlas.
Kostnader som läggs ned på området för att möjliggöra eller underlätta
den framtida användningen kan komma att i skälig omfattning påföras
staden. Om så blir fallet helt eller delvis beträffande kostnaderna för den
avröjning som förutsätts ske genom fortifikationsförvaltningens försorg
är djurgårdsförvaltningen beredd att överlägga om återbetalning av belopp
som belöper på röjningsåtgärderna.
Beslutet att förlägga en nybyggnad för Svenska filminstitutet i nära an
slutning till byggnaden Tre Vapen på Ladugårdsgärde har medfört att för
valtningen tvingats flytta en på filminstitutets byggnadstomt belägen par
keringsplats, flytta stängsel och viss gatubelysning samt anskaffa och lägga
ner en ny signalkabel m. m. Kostnaderna för dessa arbeten uppgår till
250 000 kr., som enligt förvaltningens mening bör betalas av medel utanför
utgiftsramen för det militära försvaret.
Utöver sålunda beräknade underliållsbelopp beräknar förvaltningen för
nästa budgetår ett oförändrat medelsbehov av 230 000 kr. för ersättningsan
skaffning av brandmateriel och skumvätska, som förbrukas vid brandöv
ningar inom flygvapnets räddningstjänst.
Förvaltningen beräknar således kostnaderna för löpande reparation och
underhåll av byggnader m. m. till (42 623 982 + 600 000 + 100 000 + 500 000
+ 2 000 000 + 250 000 + 230 000) avrundat 46 304 000 kr.
b) Under delposten Löpande reparation och underhåll
av hamnanläggningar m. m. tas för nästa budgetår upp ett oför
ändrat belopp av 1 milj. kr.
c) Utgifterna under delposten Underhåll och iståndsättning
av övnings- och skjutfält m. m. beräknas till 10,5 milj. kr. eller
800 000 kr. mer än för innevarande budgetår. Av beloppet avses 4,7 milj. kr.
för underhåll av övningsfält m. m. och 5,8 milj. kr. för iståndsättningsarbeten 'säd övnings- och skjutfält m. m. Av de begärda medlen för iståndsättningsarbeten avses 200 000 kr. för fortsatt anskaffning av maskinell utrust
ning för skogsbruk, vägunderhåll och markvård, 3 milj. kr. för iståndsätt
ning av vägar enligt en av chefen för armén i samråd med förvaltningen ut
arbetad vågplan, 200 000 kr. för första etappen av arbetena på I 11 :s nya
skjutfält vid Kosta, 200 000 kr. för arbeten på I 13:s utvidgade övningsfält
vid Falun, 70 000 kr. för väg på I 17 :s område vid Fossum, 300 000 kr. för
första etappen av arbetena vid I 20 :s utvidgade övningsfält vid Umeå,
150 000 kr. för sista etappen av arbetena på pansarövningsfältet vid Skövde,
150 000 kr. för sista etappen av arbetena på pansarövningsfältet vid Revinge-

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 22: Försvarsdepartementet

7

hed, 200 000 kr. för arbeten på marinens övningsfält, 250 000 kr. för ar
beten på flygvapnets skjutplatser och på robotfältet vid Nausta, 400 000
kr. för arbeten på flygvapnets nya bomb- och skjutplats vid Tönnebro
samt 680 000 kr. för vissa dräneringsarbeten på äldre fält m. m.
d) Under delposten Iståndsättning av byggnader m.m. be
räknar förvaltningen medelsbehovet till 61 750 000 kr. eller 3 650 000 kr.
mindre än för innevarande budgetår. Beloppet avses för följande ändamål.
Kostnaderna anges i prisläget den 1 april 1968 om inte annat sägs.
Armén
Objekt för utbildning
1.1 KS. Inredande av lärarrum m.m. i »Gamla kasern*......................
1.2 KS. Ombyggnad av »Stallet* till övningshall m.m.........................
1.3 A 8. Ombyggnad av gymnastiksal.....................................................

980 000
1 330 000
450 000

Objekt för materiel
1.4 I 2. Ombyggnad av förråd nr 71 till CUT m.m. (totalkostnad
740 000)..........................................................................................................
1.5 P 2. Ombyggnad av förråd nr 38 till CUI..............................................
1.6 A 6. Ombyggnad av förråd nr 9 till verkstadslokaler för MVJ..
1.7 A 6. Ombyggnad av f.d. stall till CUT/CÖF (totalkostnad
1 055 000)........................................................................................................
1.8 A 8. Ombyggnad av förråden nr 35 och 63 till CUT/CÖF (total
kostnad 1 220 000).................................................................................
1.9 Ing 2. Ombyggnad av CUI i byggnad nr 39 (totalkostnad
1 065 000)........................................................................................................
1.10 S 2. Ombyggnad av förråd nr 8 till CUT/CÖF och CUI (total
kostnad 850 000)............................................................................................
1.11 T 3. Ombyggnad av CUI i förråd nr 53..................................................
1.12 Flera förband. Iståndsättning av byggnader till krigsförråd där
kostnaderna i varje särskilt fall inte beräknas överstiga 300 000
kr........................................................................................................................

480000
425000
690000
300000
320 000
500000
400000
900000
500000

Objekt för personal
1.13 I 17. Om- och tillbyggnad av sjukhus (totalkostnad 1 590000)
1 200 000
1.14 P 6. Ombyggnad av ekonomibyggnad nr 7............................................
585000
1.15 P 6. Ombyggnad av förvaltningsbyggnad nr 16.................................
515000
1.16 Flera förband. Kasernrenoveringar....................................................
18 000 000
27 575 000
Marinen
Objekt för personal
2.1 KA 3. Iståndsättning av matinrättning...........................................
2.2 Flera förband. Kasernrenoveringar....................................................

720 000
4 000 000

4 720

Flygvapnet
Objekt för personal
3.1 F 16. Ombyggnad av byggnaderna nr 63 och 65 för underbefälsoch manskapsmässar (totalkostnad 900 000)...................................
3.2 Flera förband. Kasernrenoveringar....................................................

800 000
4 000 000

4

Övriga ändamål
4.1 Merkostnader för tidigare beslutade objekt.....................................
4.2 Mindre iståndsättningsarbeten av byggnader och utbildningsanordningar, för vilka kostnaderna i varje särskilt fall inte be
räknas överstiga 300 000 kr.................................................................
4.3 Vissa tekniska försörjningsanordningar m. m..................................
4.4 Åtgärder för att stärka inbrottsskyddet vid krigsmaktens vapen
förråd, där kostnaden i varje särskilt fall inte beräknas överstiga
300 000 kr.................................................................................................

000

gpo 000

100 000
10 305 000
12 000 000
2 250 000

Summa kr.

2* — Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 saml. Bil. 22

24 655 000
61 750 000
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Beträffande motiven för de olika förslagen framgår av handlingarna föl
jande.
1.1 Vid krigsskolan föreligger behov av ytterligare lärarrum. F. n. finns
vid skolan 20 lärarrum. Behovet kan tillgodoses genom att lärarrum inreds
i »Gamla kasern» (byggnadsminnesmärke) vid krigsskolan. I byggnaden
kan inrymmas sammanlagt 24 lärarrum. Dessutom kan ett sammanträdesrum inredas. Kostnaderna för dessa åtgärder har fortifikationsförvaltningen
uppskattat till 980 000 kr. Kungl. Maj :t har den 13 december 1968 upp
dragit åt förvaltningen att projektera arbetet.
1.2 Behovet av ombyggnad av byggnad nr 8 vid krigsskolan, det s. k.
stallet, (byggnadsminnesmärke) till övningshall har tidigare anmälts i prop.
1968: 108 (s. 9). Kostnaden har uppskattats till 1 330 000 kr. Kungl. Maj :t
har den 28 maj 1968 uppdragit åt fortifikationsförvaltningen att projektera
ombyggnaden.
1.3 Gymnastiksalen vid A 8 är hårt sliten och behöver iståndsättas. Den
värmetekniska apparaturen är otillräcklig och bör utökas i samband där
med. Kostnaden har uppskattats till 450 000 kr. Kungl. Maj :t har den 25
oktober 1968 uppdragit åt förvaltningen att projektera arbetet.
1.4 Vid I 2 saknas ändamålsenliga utrustnings-, förråds- och vårdlokaler
för tygmateriel. En befintlig förrådsbyggnad kan byggas om för ändamå
let. Kostnaden uppskattas till 740 000 kr., varav 480 000 kr. erfordras nästa
budgetår. Kungl. Maj :t har den 25 oktober 1968 uppdragit åt fortifikations
förvaltningen att projektera ombyggnaden.
1.5 Vid P 2 föreligger behov av ändamålsenliga förråds- och vårdlokaler
för intendentur- och sjukvårdsmateriel (CUI). Nuvarande intendenturförråd i byggnad nr 38 är omodernt och endast delvis isolerat. Genom om
disponering av lokalerna och isolering av byggnaden kan all intendenturmateriel samt lämpliga utlämnings- och vårdlokaler jämte personalrum
inrymmas i byggnaden. Kostnaden har uppskattats till 425 000 kr. Den 24
november 1967 har Kungl. Maj :t gett projekteringsuppdrag för arbetet.
1.6 Verkstadslokalerna för Södra militärområdets verkstad i Jönköping
(MVJ) behöver byggas om. Dessutom erfordras utbyte och utökning av
värme- och eltekniska installationerna. Kostnaderna uppskattas till 690 000
kr. Kungl. Maj :t har den 15 november 1968 uppdragit åt förvaltningen att
projektera ombyggnaden.
1.7 Behovet av ombyggnad av f. d. stall i byggnad nr 11 vid A 6 till cen
tralt utrustningsförråd för tygmateriel och övningsmaterielförråd har se
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nast anmälts för riksdagen i prop. 1968: 108 (s. 7). Kungl. Maj:t har den
6 december 1968 uppdragit åt förvaltningen att utföra ombyggnaden, som
numera beräknats kosta 1 055 000 kr. Av kostnaden avses 755 000 kr. be
stridas av medel som står till förvaltningens förfogande under innevarande
budgetår. För att slutföra arbetena behövs 300 000 kr. för nästa budgetår.
1.8 Behovet av ombyggnad av förråden i byggnaderna nr 35 och 63 vid A 8
till centralt utrustningsförråd för tygmateriel och övningsmaterielförråd har
anmälts för riksdagen i prop. 1968: 108 (s. 7). Kostnaderna har tidigare
beräknats till 1 220 000 kr. Förvaltningen har föreslagit att 900 000 kr.
av medel som står till förvaltningens förfogande får användas för detta
objekt under innevarande budgetår. För att slutföra arbetena beräknar för
valtningen 320 000 kr. för nästa budgetår. Kungl. Maj:t har den 11 oktober
1968 uppdragit åt förvaltningen att utföra ombyggnaden inom en kost
nadsram av 930 000 kr.
1.9 För att erhålla ändamålsenliga lokaler för intendenturmaterieltjänsten vid Ing 2 erfordras att byggnad nr 39 inreds för detta ändamål. Botten
våningen bör värmeisoleras och inredas till vårdlokaler jämte ut- och avrustningsförråd. I övre planet bör inredas buffertförråd för intendenturmateriel. Varuhiss bör installeras. Kostnaden uppskattas till 1 065 000 kr.,
rarav 500 000 kr. erfordras för nästa budgetår. Kungl. Maj :t har den 13
december 1968 uppdragit åt förvaltningen att projektera ombyggnaden.
1.10 Behovet av ombyggnad av förråd i byggnad nr 8 vid S2 till centralt
utrustningsförråd för intendentur- och tygmateriel samt övningsmateriel
förråd har senast anmälts för riksdagen i prop. 1968: 108 (s. 8). Kostnaden
angavs därvid till 850 000 kr. Kungl. Maj :t har den 10 mars 1967 gett projekteringsuppdrag för objektet. För nästa budgetår beräknar förvaltningen
ett medelsbehov av 400 000 kr.
1.11 Byggnad nr 53 vid T 3 färdigställdes år 1942 och byggdes om 1950.
Byggnaden, som består av källarplan och två våningsplan, utnyttjas f. n.
som varmförråd för tyg- och intendenturmateriel m. m. I byggnaden erford
ras vissa ombyggnadsarbeten för att tillgodose behovet av ändamålsenliga
förråds- och vårdlokaler för intendenturmateriel. Kostnaderna uppskattas
till 900 000 kr. Kungl. Maj :t har den 25 oktober 1968 uppdragit åt förvalt
ningen att projektera ombyggnaden.
1.12 Posten för iståndsättning av byggnader till krigsförråd är avsedd för
iståndsättning och omdisponering av försvaret tillhörande byggnader för
att göra det möjligt att sprida ut krigsförråden. Plan för dessa arbeten görs
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upp av chefen för armén. Hittills har objekten vart och ett för sig kostat
mindre än 300 000 kr.
1.13 Behovet av om- och tillbyggnad av sjukhus vid 117 har senast an
mälts för riksdagen i prop. 1968: 108 (s. 8). Kostnaden uppgavs därvid till
1,4 milj. kr. Förvaltningen har utarbetat nytt förslag, som innebär gemen
sam sluten sjukvård för I 17 och F 7. Kostnaden för att genomföra det
nya förslaget har uppskattats till 1 590 000 kr. Härav behövs 390 000 kr.
under innevarande budgetår. Beloppet föreslås få bestridas av medel soin
står till förvaltningens förfogande. För nästa budgetår erfordras ytterligare
1,2 milj. kr.
1.14 Matinrättningen vid P6 som är inrymd i ekonomibyggnad nr 7 be
höver iståndsättas. I samband härmed bör vissa mindre omdisponeringar
i lokalutrymmena utföras. Kostnaderna har uppskattats till 585 000 kr.
Kungl. Maj :t har den 25 oktober 1968 uppdragit åt fortifikationsförvaltningen att projektera ombyggnaden.
1.15 Förvaltningsbyggnad nr 16 vid Norra skånska regementet bör byg
gas om för att tyg-, intendentur-, kassa- och kasernvårdsavdelningarna skall
kunna inrymmas i byggnaden. Kostnaderna för ombyggnaden har upp
skattats till 515 000 kr. Kungl. Maj:t har den 25 oktober 1968 uppdragit åt
förvaltningen att projektera ombyggnaden.
1.16, 2.2, 3.2 Renoveringar av 16 kaserner pågår, nämligen vid I 12, I 14,
I 15, I 17, I 19, P 18, Lv 6, T 3, T 4, JS (två kaserner), örlB S, F 6, F 7, F 13
och F 15. Tre av dessa renoveringsföretag bekostas av medel, som arbets
marknadsstyrelsen ställt till förfogande. Med hänsyn till projekteringsläget
beräknas vidare under budgetåret kunna påbörjas ytterligare ca 15 av
följande planerade kasernrenoveringar, nämligen vid I 4, I 11, I 20, K 3,
P 10, A 4, A 6, A 9 (två kaserner), TI, T 2, IFÖN, KA 3, KA 4, F 4,
F 6, F 11 och F 21. Projektering av kasernrenoveringar pågår eller beräk
nas kunna påbörjas i sådan tid att renoveringar, om projekteringskapaciteten vidmakthålls, kan sättas igång under nästa budgetår vid huvudparten av
följande 27 förband. Dessa förband är I 11, I 12, I 15, I 17, I 19, P 6,
P 10, P 18, A 4, A 9, Lv 6, Lv 7, Ing 2, S 1, S 2, T 1, T 2, T 3, T4,
KA 2, KA 3, F 5, F 6, F 10, F 13, F 15 och F 21.
2.1 Behovet av iståndsättning av matinrättningen vid KA 3 har senast
anmälts för riksdagen i prop. 1968:108 (s. 8). Kungl. Maj :t har den 25
oktober 1968 uppdragit åt förvaltningen att projektera iståndsättningen.
Kostnaden har uppskattats till 720 000 kr. Beloppet behövs nästa budgetår.
2.2 För kasernrenoveringar inom marinen föreslås 4 milj. kr. Under
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punkten 1.16 har en närmare redogörelse lämnats för läget när det gäller
kasernrenoveringar.
3.1 Behovet av ombyggnad av underbefälsmäss vid F 16 har senast an
mälts för riksdagen i prop. 1968: 108 (s. 8). Kostnaderna angavs därvid
till 350 000 kr. I samband med denna ombyggnad erfordras även viss om
byggnad av matinrättningen som avses inrymma jämväl marketenteri och
matsal för underbefäl. Kostnaderna för denna mera omfattande ombyggnad
har uppskattats till 900 000 kr., varav 800 000 kr. behövs för nästa bud
getår.
3.2 För kasernrenoveringar inom flygvapnet föreslås 4 milj. kr. Under
punkten 1.16 har en närmare redogörelse lämnats för läget när det gäller
kasernrenoveringar.
4.1 Förvaltningen föreslår 100 000 kr. för att täcka de merkostnader som
på grund av prisstegringar väntas uppstå för objekt som Kungl. Maj :t
tidigare har beslutat.
4.2 För mindre iståndsättningsarbeten föreslås 10 305 000 kr., vilket är
1 705 000 kr. mer än för innevarande budgetår. Av det föreslagna beloppet
hänför sig 250 000 kr. till iståndsättning av vissa utbildningsanordningar
för armén.
4.3 De under denna post upptagna medlen avses för bl. a. modernise
ring och förnyelse av tekniska installationer och anläggningar, iståndsätt
ning av äldre vägar och planer samt utbyte eller komplettering av vatten
lednings- och avloppsnät.
4.4 Här upptagna medel är avsedda för fortsatt anskaffning av kassuner,
förstärkningsarbeten i befintliga förråd m. m. som redovisas i kasernbygg
naders delfond.
e) För skatter beräknas ett medelsbehov av 1,3 milj. kr. eller 500 000
kr. mer än för innevarande budgetår.
f) För underhåll av enskilda vägar föreslår fortifikationsförvaltningen ett belopp av 590 000 kr. eller 20 000 kr. mer än för inneva
rande budgetår.
Befästningars delfond. Av följande sammanställning framgår dels de för
innevarande budgetår beräknade kostnaderna för reparationer och under
håll m. m. av befästningar, dels fortifikationsförvaltningens och mitt förslag
för nästa budgetår.
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Budgetåret 1969/70
Budgetåret
1968/69

a) Löpande reparation och un
derhåll av befästningar
m. m......................................
b) Iståndsättning av befäst
ningar m. m...........................
c) Underhåll av jordbruksoch skogsfastigheter m. m.
d) Skatter...................................
e) Underhåll av enskilda vägar
f) Underhåll av flygfält m.m.
g) Underhåll av reservvägbaser.................................
h) Iståndsättning av flygfält .
Summa kr.

Fortifikations
förvaltningen

25 962 000

29 505 000

13 138 000

14 300 000

8

60 000
85 000
800 000
952 000

1 000 000

60

Departements
chefen

JUJ UUU

60

000

000

100 000

850 000
10 056 000
800

850 000
10 056 000

000

1 500 000

1 000 000

1 000 000

51 497 000

56 671 000

56 671 000

a) Kostnaderna för löpande reparation och underhåll av
befästningar in. m. beräknar fortifikationsförvaltningen enligt i det
föregående angivna grunder till (2,078 % x 1 419 893 905) avrundat
29 505 000 kr.
b) För iståndsättning av befästningar m. m. beräknar
fortifikationsförvaltningen för nästa budgetår 14,3 milj. kr. eller 1 162 000
kr. mer än för innevarande budgetår. Det föreslagna beloppet avser följan
de objekt. Kostnaderna anges i prisläget den 1 april 1968 om inte annat
sägs.
Gemensamma ändamål

1.1 Gemensam stabsplats (totalkostnad 4,1 milj.kr.). ......................
1.2 Gemensam stabsplats (totalkostnad 3 milj.kr.)...............................
1.3 Smärre åtgärder vid drivmedelsanläggningar, för vilka kostnader
na i varje särskilt fall inte beräknas överstiga 300 000 kr.................
1.4 Övriga objekt, för vilka kostnaderna i varje särskilt fall inte be
räknas överstiga 300 000 kr...................................................................

2 100 000
2 000 000
900 000
1

000 000

6 000

00Q

Armén

2.1 Smärre objekt..........................................................................................

200

000

1 000
450
1 000
700
200

000
000
000
000
000

200 000

Marinen

Stabsplats...................................................................................................
Kustartilleribatteri (totalkostnad 1,3 milj.kr.)....................................
Kustartilleribatteri (totalkostnad 1 750 000 kr.).................................
Kustartilleribatteri (totalkostnad 1 milj.kr.).....................................
Drivmedelsanläggning (totalkostnad 600 000 kr.)............................
Smärre åtgärder vid drivmedelsanläggningar, för vilka kostnader
na i varje särskilt fall inte beräknas överstiga 300 000 kr.............
3.7 Övriga objekt, för vilka kostnaderna i varje särskilt fall inte be
räknas överstiga 300 000 kr...................................................................
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

500 000
650 000

Flygvapnet

4.1 Drivmedelsanläggning.............................................................................
4.2 Smärre objekt............................................................................................

300 000
200 000

4 500 000
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Övriga ändamål

5.1 Mindre iståndsättningsarbeten, för vilka kostnaderna i varje sär
skilt fall inte beräknas överstiga 300 000 kr......................................
5.2 Inbrottsskydd i vapenförråd m. ..........................................................
5.3 Övrigt inbrottsskydd...............................................................................
5.4 Merkostnader för av Kungl Maj:t tidigare beslutade objekt.........

700 000
1 500 000
600 000
300 000

3 100 000
14 300 000

Beträffande de olika objekten framgår följande av handlingarna i ärendet.
1.1 Behovet av iståndsättning av stabsplatsen har senast anmälts för
riksdagen i prop. 1968: 109 (s. 14 p. 1.2). Kostnaden beräknas till 4,1 milj.
kr. Kungl. Maj :t har den 27 september 1968 uppdragit åt förvaltningen att
utföra arbetena. För innevarande budgetår disponerar förvaltningen 2 milj.
kr. för att påbörja arbetena. För nästa budgetår behövs 2,1 milj. kr.
1.2 Kostnaderna för modernisering av stabsplatsen har uppskattats till
3 milj. kr. enligt prisläget den 1 april 1967. Den 19 januari 1968 uppdrog
Kungl. Maj :t åt förvaltningen att färdigställa bygghandlingar. För att på
börja arbetena beräknas för nästa budgetår ett medelsbehov av 2 milj. kr.
1.3 För fortsatta arbeten med förbättring av säkerheten och driften
vid drivmedelsanläggningar erfordras för nästa budgetår 900 000 kr. Kost
naderna för dessa åtgärder beräknas var för sig inte komma att överstiga
300 000 kr.
1.4 För smärre iståndsättningsarbeten i gemensamma anläggningar be
räknas för nästa budgetår ett medelsbehov av 1 milj. kr. Kostnaderna be
räknas inte komma att överstiga 300 000 kr. i varje särskilt fall.
2.1 För smärre iståndsättningsarbeten vid armén, bl. a. förbättring av
avfuktningsanordningar i vissa ammunitionsförråd, beräknas för nästa
budgetår ett medelsbehov av 200 000 kr.
3.1 För att anordna en skyddad stabsplats erfordras iståndsättningsarbe
ten i ett befintligt förråd. Enligt ett av förvaltningen utarbetat förslag till
byggnadsprogram uppskattas kostnaden till 1 milj. kr. Beloppet behövs näs
ta budgetår.
3.2 Behovet av iståndsättning av ett kustartilleribatteri och en kustspaningsradarstation har anmälts för riksdagen i prop. 1967: 109 (s. 12 p. 3.1).
Kostnaderna beräknas till 1,3 milj. kr. För budgetåret 1967/68 har 850 000
kr. ställts till förfogande. Återstoden — 450 000 kr. — behövs nästa bud
getår. Huvudhandlingar för iståndsättningen har redovisats.
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3.3 För iståndsättning av ett kustartilleribatteri uppskattas kostnaden
till 1 750 000 kr. Förslag till byggnadsprogram har redovisats. För nästa
budgetår beräknas ett medelsbehov av 1 milj. kr. Återstoden behövs för
budgetåret 1970/71.
3.4 För iståndsättning av detta kustartilleribatteri uppskattas kostna
derna till 1 milj. kr. Medelsbehovet för nästa budgetår beräknas till 700 000
kr. Återstående belopp erfordras för budgetåret 1970/71. Kungl. Maj :t har
den 11 oktober 1968 uppdragit åt förvaltningen att projektera iståndsättningen.
3.5 Behovet av iståndsättning av denna drivsmedelsanläggning har redo
visats för riksdagen i prop. 1968: 108 (s. 14 p. 3.3). Den 24 november 1967
uppdrog Kungl. Maj :t åt förvaltningen att färdigställa bygghandlingar
för byggnadsföretaget. Kostnaderna uppskattades till 600 000 kr. enligt pris
läget den 1 april 1967. För innevarande budgetår har 400 000 kr. ställts till
förfogande. Återstoden — 200 000 kr. — erfordras för nästa budgetår.
3.6 För fortsatta arbeten med förbättring av säkerheten och driften vid
vissa av marinens anläggningar behövs för nästa budgetår 500 000 kr.
Kostnaderna för dessa åtgärder beräknas var för sig inte överstiga 300 000
kr.
3.7 För övriga smärre objekt beräknas för nästa budgetår ett medels
behov av 650 000 kr. Kostnaderna beräknas inte överstiga 300 000 kr. i varje
särskilt fall.
4.1 För att förbättra distributionsmöjligheterna vid en drivmedelsan1 äggning beräknas kostnaden till 300 000 kr.
4.2 För övriga objekt vid flygvapnet beräknas för nästa budgetår ett
medelsbehov av 200 000 kr.
5.1 För mindre iståndsättningar av befästningar m. in. och för nu inte
förutsebara objekt, för vilka kostnaderna var för sig inte beräknas över
stiga 300 000 kr., beräknas för nästa budgetår ett medelsbehov av 700 000 kr.
5.2 För förstärkning av inbrottsskyddet i vapenförråd m. m. erfordras
för nästa budgetår 1,5 milj. kr., varav 1,1 milj. kr. för armén och 200 000
kr. för vardera marinen och flygvapnet.
5.3 För övrig förstärkning av inbrottsskyddet i befästningar m. m. beräk
nar förvaltningen ett medelsbehov för nästa budgetår av 600 000 kr., varav
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för armén 400 000 kr. samt för marinen och flygvapnet vardera 100 000 kr.
5.4 För att täcka de merkostnader, som på grund av prisstegringar väntas
uppkomma på objekt, för vilka medel tidigare har ställts till förvaltningens
förfogande, behövs för nästa budgetår 300 000 kr.
c) För underhåll av jordbruks- och skogs fastighet er
m. m. beräknar fortifikationsförvaltningen för nästa budgetår ett oföränd
rat belopp av 60 000 kr.
d) För skatter föreslår förvaltningen att 100 000 kr. beräknas, vilket
är 15 000 kr. mer än för innevarande budgetår.
e) För under håll avenskilda vägar beräknar fortifikationsför
valtningen medelsbehovet till 850 000 kr. eller 50 000 kr. mer än för inne
varande budgetår.
f) För underhåll av flygfält m. m. beräknas medelsbehovet till
10 056 000 kr. Utgångspunkten vid beräkningen av detta behov är det per
den 30 juni 1968 bokförda anläggningsvärdet för flygfält med tillhörande
banor och plattor m. m. Efter avdrag av dels värdet för objekt, som f. n.
inte används och inte heller underhålls men likväl skall stå kvar i fonden
(jfr prop. 1960: 1 bil. 22 s. 15), dels anläggningsvärden för färdigställda
reservvägbaser, för vilka underhållsmedel beräknas under en särskild del
post, dels utbetalningar för ännu inte färdigställda byggnadsobjekt, uppgick
nämnda anläggningsvärde till 299 374 753 kr. enligt 1946 års byggnadskostnadsnivå. Underhållskostnaderna för flygfält m. m. anges i enlighet
härmed och med tillämpning av förut angivna beräkningsgrunder till
(3,025 % X 299 374 753) avrundat 9 056 000 kr. För underhåll av tekniskt
komplicerad flygfältsmateriel (jfr prop. 1966: 32 s. 20) bör beloppet räknas
upp med 1 milj. kr. Medelsbehovet beräknas därför till (9 056 000 +
1 000 000) 10 056 000 eller 1 104 000 kr. mer än för innevarande budgetår.
g) För underhåll av reservvägbaser föreslås 800 000 kr. Så
dana baser är avsedda att komplettera flygvapnets huvudbaser. Förvalt
ningen bygger dem i samarbete med statens vägverk. För ändamålet läm
pade vägsträckor förbättras och hinder tas bort, varjämte uppställningsplat
ser för flygplan anordnas. Enligt avtal svarar vägförvaltningen på platsen
för underhållet av basen i minst 30 år. Som ersättning härför skall för
valtningen erlägga ett belopp, som numera fastställts till i genomsnitt
175 000 kr. per bas. För nästa budgetår behövs 800 000 kr. för att betala
återstående kostnader för baserna.
h) För iståndsättning av flygfält erfordras 1 milj. kr. eller
500 000 kr. mindre än för innevarande budgetår. Beloppet avses för istånd
sättning av rullbanan vid F 18. Banan har på grund av sättningar i asfalten
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m. m. blivit ojämn och utgör därmed en stor flygsäkerhetsrisk. Med hän
syn till flygsäkerheten är en iståndsättning av banan nödvändig.

Försvarets forskningsanstalts delfond. Av följande sammanställning fram
går dels de för innevarande budgetår beräknade reparations- och underhålls
kostnaderna m. m. för försvarets forskningsanstalts delfond, dels byggnads
styrelsens och mitt förslag för nästa budgetår.
Budgetåret 1969/70
Budgetåret
1968/69

a) Löpande reparation och underhän av byggnader m.m..
b) Iståndsättningsarbeten
m. m........................................
c) Underhåll av jordbruksoch skogsfastigheter...........
Summa kr.

Byggnadsstyrelsen

Departementschefen

737 000

810

000

810 000

350 000

325 000

325 000

3 000

3 000

3 000

1 090 000

1 138 000

1 138 000

a) Byggnadsstyrelsen beräknar medelsbehovet under delposten Löpan
de reparation och underhåll av byggnader m. m. enligt
följande.
Hur den procentberäknade delen av delposten beräknats framgår av föl
jande sammanställning.
Byggnadsvärde
reducerat till
1935 års
prisnivå, kr.
Äldre byggnader........................
Nyare byggnader över 9 år. . .
Nyare byggnader under 9 år..
Summa avrundat kr.

3 385 550
6 717 651
12 424 024

Indexkorrigerad
underhållsprocent
6,74
4,50
2,25

Reparationsmedel, kr.
228 186
302 294
279 540
810

000

b) För iståndsättningsarbeten m. m. beräknar byggnadssty
relsen för nästa budgetår 325 000 kr. eller 25 000 kr. mindre än för inneva
rande budgetår. Beloppet avses för ombyggnad av äldre laboratorier m. m.,
där kostnaden för varje särskilt objekt inte beräknas överstiga 300 000 kr.,
för ändrings- och inredningsarbeten, föranledda av forskningsförsök samt
— i den mån medlen för löpande underhåll visar sig otillräckliga — för
åtgärder i samband med periodisk kontroll av el-anläggningar.
c) För underhåll av jordbruks- och skogsfastigheter
slutligen föreslås att ett belopp av 3 000 kr. beräknas.
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Departementschefen
Innan jag går in på förslaget till stat för försvarets fastighetsfond vill
jag erinra om de bestämmelser, som Kungl. Maj :t varje år meddelar i an
slutning till att stat för fastighetsfonden fastställs. Enligt dessa bestämmel
ser skall sådana arbeten, som beräknas kosta mer än 300 000 kr. och som
myndigheterna avser betala med medel för det löpande fastighetsunderhål
let, underställas Kungl. Maj :ts prövning i varje särskilt fall. Med vissa un
dantag gäller detta också de iståndsättningsarbeten, för vilka medel har
beräknats kollektivt. För övriga iståndsättningsarbeten, som beräknas kosta
mer än 300 000 kr., gäller bestämmelserna om s. k. tvåstegsförfarande. En
redogörelse för innebörden härav har senast lämnats i prop. 1966: 1 (bil.
2 s. 31). Kungl. Maj :t prövar således i princip samtliga ärenden som gäller
reparation och iståndsättning av försvarets byggnader och befästningar
där kostnaderna beräknas överstiga 300 000 kr.
För innevarande budgetår har på fastighetsfondens stat anvisats sam
manlagt 172 087 000 kr. till reparations- och underhållsarbeten. Härav be
löper sammanlagt 78 888 000 kr. på iståndsättningsarbeten, varav 65,4 milj.
kr. under kasernbyggnaders delfond, 13 138 000 kr. under befästningars del
fond och 350 000 kr. under försvarets forskningsanstalts delfond.
För nästa budgetår har fortifikationsförvaltningen och byggnadsstyrel
sen begärt sammanlagt 179 253 000 kr. till reparations- och underhållsar
beten, varav 121 444 000 kr. under kasernbyggnaders delfond, 56 671 000 kr.
under befästningars delfond och 1 138 000 kr. under försvarets forsknings
anstalts delfond.
Utgångspunkt vid beräkningen av medelsbehovet för underhåll av för
svarets fastigheter är de procentsatser för löpande underhåll som har an
vänts under senare år. Utöver vad som behövs för det löpande underhållet
erfordras extra medelstillskott för särskilda arbeten, iståndsättningsarbeten.
Under kasernbyggnaders delfond anger fortifikationsförvaltningen me
delsbehovet för det löpande fastighetsunderhållet till 46 304 000 kr., varav
3 680 000 kr. behövs för vissa särskilt redovisade ändamål. Sålunda har
förvaltningen räknat med 2 milj. kr. för avröjningsarbeten inom Galärvarvsområdet och 230 000 kr. för ersättningsanskaffning av brandmateriel
och skumvätska.
För egen del anser jag inte att medel bör beräknas i detta sammanhang
för avröjningsarbeten inom Galärvarvsområdet, eftersom frågan om hur
kostnaderna för dessa arbeten slutgiltigt skall bestridas ännu inte är av
gjord. Inte heller beräknar jag medel för ersättningsanskaffning av brandsläckningsmateriel. Dessa kostnader bör i stället betalas från flygvapnets
övningsanslag. I övrigt har jag inte något att erinra mot förvaltningens be
räkning av medelsbehovet under denna delpost, som därför bör tas upp
med 44 074 000 kr.
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För iståndsättning av byggnader in. m. föreslår fortifikationsförvaltningen 61 750 000 kr. Härav avses 820 000 kr. för ombyggnad av vissa förråd
vid Bodens artilleriregemente. Ombyggnaden utförs emellertid för medel
som står till förvaltningens förfogande under innevarande budgetår. Med
anledning härav beräknar jag inte medel för denna ombyggnad under nästa
budgetår.
Under delposten bör emellertid tas upp medel för iståndsättning m. m.
av lokaler som behövs för att genomföra det nya systemet för inskrivning
och redovisning av värnpliktiga. Systemet har antagits av 1968 års riksdag
(prop. 1968:34, SU 92, rskr 214). Medel för att hyra och ställa i ordning
lokaler för ändamålet har beräknats för innevarande budgetår under hyresposten i staten för försvarets fastighetsfond. För iståndsättning av staten
tillhöriga lokaler har emellertid medel inte beräknats. Kungl. Maj :t har
den 25 oktober 1968 uppdragit åt fortifikationsförvaltningen att låta bygga
om en kasern i Kristianstad, som tidigare har disponerats av Wendes artil
leriregemente, för Södra värnpliktskontoret inom en kostnadsram av 3,2
milj. kr. Fortifikationsförvaltningen har bemyndigats att förskottsvis dis
ponera medel, som står till förvaltningens förfogande under denna delpost,
för att genomföra ombyggnaden. Övriga ombyggnadsarbeten av egna lo
kaler för det nya värnpliktssystemet beräknas kosta ca 800 000 kr. Delpos
ten bör alltså räknas upp med sammanlagt 4 milj. kr., varav 3,2 milj. kr.
behövs för att täcka det förskotterade beloppet och 800 000 kr. för övriga
iståndsättningar.
Av det föreslagna beloppet för iståndsättning av byggnader m. m. be
löper 26 milj. kr. på kasernrenoveringar. Beloppet avses fördelas med 18
milj. kr. på armén, 4 milj. kr. på marinen och 4 milj. kr. på flygvapnet.
I detta sammanhang kan jag meddela att upprustningen av kasernbestån
det fortsätter enligt den plan som tidigare har godtagits av riksdagen (prop.
1965: 34 s. 22, SU 41, rskr 150). I denna plan angavs medelsbehovet för att
uppfylla bl. a. de fastställda normerna för förläggningsstandard för värn
pliktiga. För iståndsättningar beräknades medelsbehovet till 250 milj. kr.
Behovet av kasernrenoveringar bedömdes vara tillgodosett inom en tioårs
period, om ca 25 milj. kr. anvisades för ändamålet varje år.
F. n. pågår 16 kasernrenoveringar. Ytterligare ca 15 renoveringar beräknas
kunna påbörjas under innevarande budgetår. Under förutsättning att for
tifikationsförvaltningen kan behålla nuvarande projekteringskapacitet räk
nar förvaltningen med att kunna sätta igång renoveringar vid drygt 20
förband under nästa budgetår. Detta renoveringsprogram är uppgjort i syfte
att utföra kasernrenoveringarna i så snabb takt som det är möjligt med
hänsyn till bl. a. möjligheterna att friställa kaserner och förvaltningens
projekteringskapacitet. För att fortsätta renoveringarna enligt programmet
behövs 26 milj. kr. för nästa budgetår.
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Jag har ingenting att erinra mot förvaltningens beräkning av medels
behovet för kasernrenoveringar, eftersom den föreslagna medelsanvisningen
medger fortsatta kasernrenoveringar i samma höga takt som under de se
naste budgetåren. På grund av de många ovissa faktorer som är förknip
pade med renoveringarna — bl. a. arbetsmarknadsläget och möjligheterna
att utrymma de kaserner som skall renoveras — är jag emellertid inte be
redd att nu ta ställning till vilka objekt som bör utföras.
I fråga om övriga objekt som förvaltningen har föreslagit under delposten
Iståndsättning av byggnader m. m. har jag ingenting att erinra. Delposten
tar jag därför upp med 65 430 000 kr.
Vad gäller övriga delposter under kasernbyggnaders delfond har jag inte
något att erinra mot fortifikationsförvaltningens medelsberäkning. I enlig
het med sammanställningen i det föregående (s. 4) beräknar jag därför
anslagsposten Reparations- och underhållskostnader m. m. till sammanlagt
122 894 000 kr.
Under befästningars delfond har fortifikationsförvaltningen föreslagit en
sammanlagd medelsanvisning av 56 671 000 kr. Härav avses 14,3 milj. kr.
för iståndsättningsarbeten. Jag har inte något att erinra mot förvaltningens
medelsberäkning och beräknar alltså medelsbehovet för reparations- och
underhållskostnader under delfonden till 56 671 000 kr.
Vad slutligen gäller försvarets forskningsanstalts delfond föreslås en me
delsanvisning av 1 138 000 kr. för reparations- och underhållsåtgärder. Här
av avses 325 000 kr. för iståndsättningsarbeten. Jag har inte något att erinra
mot byggnadsstyrelsens medelsberäkning. Under delfonden bör alltså tas
upp sammanlagt 1 138 000 kr. för reparations- och underhållsarbeten.
Om riksdagen inte har något att erinra, torde det även för nästa budgetår
få ankomma på Kungl. Maj :t att efter prövning av huvudhandlingarna och
inom ramen för de medel, som anvisas av riksdagen, besluta om de under
kasernbyggnaders, befästningars och försvarets forskningsanstalts delfon
der redovisade företagen skall utföras. Skulle något objekt med hänsyn till
pågående översyn av försvarets fredsorganisation inte anses böra utföras,
bör Kungl. Maj :t vidare kunna ersätta detta med annat objekt oberoende
av att objektet inte nu har redovisats.

B. Avsättning till värdeminskningskonto

I överensstämmelse med fortifikationsförvaltningens och byggnadssty
relsens förslag som har tillstyrkts av riksrevisionsverket bör för avsättning
till värdeminskningskonto tas upp sammanlagt 22 293 000 kr., varav för
kasernbyggnaders delfond 13,3 milj. kr., för befästningars delfond 8 263 000
kr. och för försvarets forskningsanstalts delfond 730 000 kr.
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C. Hyres- och arrendeutgifter m. in. för ay fonden förhyrda lokaler och
arrenderade markområden

Fortifikationsförvaltningen beräknar utgifterna under denna rubrik för
kasernbyggnaders delfond till 29,9 milj. kr. eller 2,3 milj. kr. mindre än
för innevarande budgetår. Av beloppet avses 21 milj. kr. för hyresutgifter,
1,4 milj. kr. för arrendeutgifter och 7,5 milj. kr. för att bestrida utgifter i
samband med förhyrningar.
Förvaltningen beräknar för befästningars delfond medelsbehovet under
denna post till 4 650 000 kr. eller 150 000 kr. mera än för innevarande
budgetår. Av det föreslagna beloppet avses 3,2 milj. kr. för förhyrning av
drivmedel sanläggningar, 300 000 kr. för andra hyresavgifter, 700 000 kr.
för arrenderingar och 450 000 kr. för att bestrida utgifter i samband med
förhyrningar.
För försvarets forskningsanstalts delfond beräknar byggnadsstyrelsen
medelsbehovet under denna post till 375 000 kr. eller 155 000 kr. mindre än
för innevarande budgetår.
Departementschefen
För kasernbyggnaders delfond uppgick medelsförbrukningen under den
na anslagspost budgetåret 1967/68 till 22 215 405 kr., varav 14 936 433 kr.
för hyresavgifter, 434 912 kr. för arrendeutgifter och 6 612 330 kr. för ut
gifter i samband med förhyrningar och arrenderingar. För budgetåret 1968/
69 har under posten tagits upp 32,2 milj. kr. för kasernbyggnaders delfond.
Jag anser att utgifterna under kasernbyggnaders delfond bör beräknas
till 27,9 milj. kr. Jag godtar i övrigt fortifikationsförvaltningens och bygg
nadsstyrelsens medelsberäkningar under denna anslagspost och föreslår
alltså att posten för nästa budgetår förs upp med förslagsvis 32 925 000 kr.,
varav 27,9 milj. kr. på kasernbyggnaders, 4 650 000 kr. på befästningars och
375 000 kr. på försvarets forskningsanstalts delfond.

Inkomster
A. Ersättning för till statsmyndigheter upplåtna lokaler

Under denna rubrik redovisas de belopp som över budgeten tillförs resp.
delfonder. Beloppen behövs för att åstadkomma balans i staten och bestäms
i princip så att man får full förräntning av det statskapital som vid budget
årets ingång disponeras av delfonderna. Ränteavkastningen tillförs i form
av överskott riksstatens inkomstsida. Den räntefot, vid vilken full för
räntning skall anses vara för handen, skall utgöra normalräntan för
lån från statens utlåningsfonder. Denna har för innevarande budgetår satts
till 6 %. överskotten för nästa budgetår har beräknats efter denna räntefot.
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Fr. o. m. nästa budgetår kommer det belopp som behövs för att balans
skall erhållas i staten att tillföras fonden på delvis nytt sätt. Chefen för
finansdepartementet har tidigare denna dag vid behandling av vissa för
flera huvudtitlar gemensamma frågor anmält att kostnaderna för till stats
myndigheter upplåtna lokaler fr. o. m. budgetåret 1969/70 avses att bestrides från resp. myndighets förvaltningskostnadsanslag eller i förekomman
de fall sakanslag.
I likhet med vad som föreslås för den civila förvaltningen avses lokal
kostnaderna för de militära staberna och förvaltningarna m. m. att redovi
sas under dessa myndigheters anslag. Kostnaderna har tagits upp som
särskilda delposter under vederbörande myndigheters anslag till expenser.
Dessa lokalkostnader skall tillgodoföras inkomstsidan på ifrågavarande del
fond av försvarets fastighetsfond. Jag avser att senare föreslå Kungl. Maj :t
att fastställa närmare bestämmelser i dessa avseenden.
Fastighetskostnaderna för det militära försvaret i övrigt skall beräknas
enligt hittills tillämpat system med särskilda ersättningsanslag.
Lokalkostnaderna för de staber och förvaltningar m. m., som sålunda
själva skall betala lokalkostnader, beräknas till 12 817 000 kr. under ka
sernbyggnaders delfond. Till detta belopp bör läggas 70 000 kr. som i
annat sammanhang denna dag har föreslagits skola anvisas under andra
huvudtitelns anslag Ersättning till försvarets fastighetsfond för fångvårdsanstalten i Hälsingborg. Under försvarets forskningsanstalts delfond beräknas
lokalkostnaderna till 4 410 000 kr.
Kapitalbehållningarna den 1 juli 1969 för de olika delfonderna bör be
räknas med utgångspunkt i att de medel, som fanns tillgängliga vid ingången
av budgetåret 1968/69 för investering i delfonderna, i sin helhet har tagits i
anspråk före detta budgetårs utgång. Även om de på detta sätt schablon
mässigt beräknade överskotten skulle komma att över- eller understiga
de faktiska, påverkas likväl inte statsregleringen härav, eftersom ersättningsanslagen tas upp i anslutning till de beräknade överskotten och seder
mera belastas i anslutning till de faktiska överskotten.
Kapitalbehållningarna för fastighetsfondens delfonder den 1 juli 1969
beräknas till 865 milj. kr. för kasernbyggnaders delfond, 226,5 milj. kr.
för befästningars delfond och 36,2 milj. kr. för försvarets forskningsanstalts
delfond. Vad gäller kasernbyggnaders delfond har fortifikationsförvaltningen räknat in värdet av nya byggnader och ny mark för I 1 och Ing 1 i ka
pitalbehållningen.
Vid beräkningen av överskottet har hänsyn tagits till den försäljning av
vissa delar av Järvafältet till kringliggande kommuner, som Kungl. Maj :t
efter riksdagens hörande (prop. 1966:99, SU 104, rskr 235) har godkänt.
Enligt försäljningsavtalet bestämdes de ersättningar som skulle erläggas
av kommunerna till 240 milj. kr. Beloppet skulle erläggas den 1 juli 1966
i form av reverser, löpande med 6,5 % årlig ränta och amorteringsfria fram

22

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 22: Försvarsdepartementet

till den 1 januari 1970. Kungl. Maj :t har därefter den 7 oktober 1966 bl. a.
föreskrivit, att räntor på utestående reversfordringar skall tillgodoföras in
komstposten Diverse inkomster på fondens stat, varvid motsvarande belopp
skall bokföras och behandlas som överskott för den del av fondens kapital,
som utgörs av dessa reversfordringar. Eftersom reverserna löper med 6,5 %
årlig ränta, som förfaller till betalning den 31 december, har inkomstposten
Diverse inkomster och överskottet ökats med 15,6 milj. kr.
I följande tabell har för delfonderna förts samman dels de överskott, som
jag nu har beräknat, dels de i det föregående tillstyrkta utgifterna, dels in
komsterna för lokaler jämte de i det följande beräknade inkomsterna. Ur
dessa uppgifter framräknas så de erforderliga ersättningsanslagen.

Andra in
komster än
ersättningsanslag kr.

Ersättnings
anslag

231 594 000
83 174 000

40 937 000
1 550 000

190 657 000
81 624 000

2 243 000

4 415 000

4 415 000

235 921 000

319 183 000

46 902 000

Delfond

överskott
kr.

Utgifter
kr.

Summa
kr.

Kasernbyggnaders... .
Befästningars...............
Försvarets forsknings
anstalts ......................

67 500 000
13 590 000

164 094 000
69 584 000

000

83 262 000

Summa kr.

2

172

_
272 281 000

För att balans i staten skall åstadkommas erfordras alltså ett tillskott av
190 657 000 kr. till kasernbyggnaders delfond och 81 624 000 kr. till befäst
ningars delfond. Tillskotten sker i form av ersättningsanslag som tas upp
i annat sammanhang denna dag.

B. Hyror och arrenden för till enskilda upplåtna lokaler och markområden

Inkomsterna för nästa budgetår under denna post beräknar jag liksom
fortifikationsförvaltningen till 7 650 000 kr. Detta innebär en minskning
med 100 000 kr. i förhållande till innevarande budgetår. Av de beräknade
inkomsterna hänför sig 7 150 000 kr. till kasernbyggnaders och 500 000 kr.
till befästningars delfond.

C. Inkomster av övnings- och skjutfält

I likhet med fortifikationsförvaltningen och byggnadsstyrelsen beräknar
jag inkomsterna av övnings- och skjutfält till 5 105 000 kr., varav 4,9 milj.
kr. på kasernbyggnaders, 200 000 kr. på befästningars samt 5 000 kr. på
försvarets forskningsanstalts delfond.

Statsverkspropositionen år 1969: Bil. 22: Försvarsdepartementet

23

D. Diverse inkomster

Fortifikationsförvaltningen har beräknat inkomsterna under denna titel
till 16 milj. kr. för kasernbyggnaders delfond och 850 000 kr. för befäst
ningars delfond. Jag har ingenting att erinra mot förvaltningens förslag.
Under kasernbyggnaders delfond har därvid även tagits upp de ränteinkoms
ter, som kan beräknas uppkomma med anledning av försäljningen av vissa
delar av Järvafältet. Dessa ränteinkomster har beräknats till 15,6 milj. kr.
Hemställan
Under åberopande av vad jag sålunda har anfört hemställer jag, att Kungl.
Maj :t föreslår riksdagen
att godkänna det förslag till stat för försvarets fastighetsfond för budgetåret 1969/70 som jag har förordat.
Vad föredraganden sålunda med instämmande av
statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller
Hans Maj :t Konungen.
Ur protokollet:
Gunnel Anderson
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Bilaga

Försvarets fastighetsfonds inkomster och utgifter enligt staten för budgetåret
1968/69 samt enligt förslaget till stat för budgetåret 1969/70
1968/69
Inkomster

1969/70

Kr.

Kr.

197 732 000
76 630 000
4 320 000

203 544 000
81 624 000
4 410 000

278 682 000

289 578 000

7 250 000
500 000

7 150 000
500 000

7 750 000

7 650 000

4 900 000
150 000
5 000

4 900 000
200 000
5 000

5 055 000

5 105 000

16 000 000
700 000

16 000 000
850 000

16 700 000

16 850 000

308 187 000

319 183 000

A. Ersättning för till statsmyndigheter upplåtna lokaler:
1. Kasernbyggnaders delfond.........................................
2. Befästningars delfond..................................................
3. Försvarets forskningsanstalts delfond...................

B. Hyror och arrenden för till enskilda upplåtna lokaler
och markområden:
1. Kasernbyggnaders delfond.........................................
2. Befästningars delfond..................................................

C. Inkomster av övnings- och skjutfålt:
1. Kasernbyggnaders delfond........................................
2. Befästningars delfond..................................................
3. Försvarets forskningsanstalts delfond.....................
D. Diverse inkomster:
1. Kasernbyggnaders delfond.........................................
2. Befästningars delfond.................................................
Summa
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1968/69
Kr.

Utgifter

25

1969/70

Kr.

A. Reparations- och underhållskostnader m. m.:
1. Kasernbyggnaders delfond.........................................
2. Befästningars delfond.................................................
3. Försvarets forskningsanstalts delfond.....................

119 500 000
51 497 000
1 090 000
172 087 000

122 894 000
56 671 000
1138 000

12 642 000
8 545 000
680 000
21 867 000

13 300 000
8 263 000
730 000

32 200 000
4 500 000
530 000
37 230 000

27 900 000
4 650 000
375 000

61540 000
13 438 000
2 025 000
77 003 000

67 500 000
13 590 000
2 172 000
83 262 000

308 187 000

319 183 000

180 703 000

B. Avsättning till värdeminskningskonto:
1. Kasernbyggnaders delfond, förslagsvis...................
2. Befästningars delfond, förslagsvis.............................
3. Försvarets forskningsanstalts delfond, förslagsvis.

22 293 000

C. Hyres- och arrendeutgifter m. m. för av fonden för
hyrda lokaler och arrenderade markområden:
1. Kasernbyggnaders delfond, förslagsvis...................
2. Befästningars delfond, förslagsvis...........................
3. Försvarets forskningsanstalts delfond, förslagsvis..

32 925 000

överskott att tillföras riksstatens driftbudget:
1. Kasernbyggnaders delfond.........................................
2. Befästningars delfond..................................................
3. Försvarets forskningsanstalts delfond.....................
Summa

BILAGA 23 TILL STATSVERKSPROPOSITIONEN 1969

BEREDSKAPSSTAT
FÖR FÖRSVARSVÄSENDET

Utdrag av protokollet över försvarsärenden, hållet inför Hans
Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den
3 januari 1969.

Närvarande:
Statsministern Erlander, ministern för utrikes ärendena Nilsson, statsråden
Sträng, Andersson, Länge, Kling, Johansson, Holmqvist, Aspling,
Palme, Lundkvist, Gustafsson, Geijer, Myrdal, Odhnoff, Wickman,
Moberg.

Chefen för försvarsdepartementet, statsrådet Andersson, anmäler efter
gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter förslag till beredskapsstat för försvar sväsendet för budgetåret 1969/70 och anför.
Enligt 63 § regeringsformen skall riksdagen årligen anta beredskapsstat för försvarsväsendet. Den beredskapsstat som gäller för innevarande
budgetår (prop. 1968: 1 bil. 21, SU 32, rskr 73) tar på driftbudgeten upp
anslag om sammanlagt 4 200 milj. kr. och på kapitalbudgeten anslag om
sammanlagt 500 milj. kr. Driftbudgetanslagen fördelar sig enligt följande.
Försvarsdepartementet

Militära försvaret:
Förbandens utrustning och verksamhet.......................................................
Vissa materielanskaffningar............................................................................
Anläggningsarbeten m. m................................................................................
Övriga utgifter...................................................................................................
Civilförsvaret:
Allmänna civilförsvarets utrustning ochverksamhet.................................
Åtgärder för civilbefolkningens skydd m. m................................................
Vissa materielanskaffningar............................................................................
Anläggningsarbeten m. m................................................................................
Övriga utgifter...................................................................................................

Milj. kr.
2 100
700
30
20 2 850
310
125
25
25
5

490
3 340

Bihang till riksdagens protokoll 1969. 1 samt. Nr 1. Bil. 23
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Socialdepartementet
Krigshjälp.......................................................................................................................
Sj ukvårdsberedskapen:
Sjukvårdsorganens utrustning och verksamhet........................................
125
Anläggningsarbeten m. m................................................................................
10
Övriga utgifter...................................................................................................
5

600

140
740

Finansdepartementet
Civila utgifter för försvarsberedskap........................................................................

25

Handelsdepartementet
Utgifter för det ekonomiska försvaret......................................................................

95
4 200

Driftbudgetanslaget Civila utgifter för försvarsberedskap är ett samlingsanslag för sådana civila utgifter för försvarsberedskap, för vilka driftbudgetmedel bör beräknas på beredskapsstaten men för vilka särskilda anslag
inte förts upp.
Kapitalbudgetanslagen, vilka är uppförda under fonden för förlag till
statsverket, fördelar sig enligt följande.

Försvarsdepartementet
Milj. kr.
Stärkande av krigsmaktens försvarsberedskap ...................................................
215
F inansdepartementet
Stärkande av den civila försvarsberedskapen i allmänhet ...............................
285
500
Anslagen på beredskapsstaten avses för de militära och civila utgifter som
omedelbart föranleds av beslut om förstärkt försvarsberedskap med undan
tag för sådana utgifter som kan bestridas från förslagsanslag på riksstaten
och som inte skall belasta av riksdagen maximerad anslagspost. Anslagen,
som samtliga är förslagsanslag, är beräknade för en tid av trettio dagar av
högsta försvarsberedskap.
Den nu gällande beredskapsstaten för försvarsväsendet grundar sig på
beräkningar gjorda år 1962 och, såvitt avser anslaget till krigshjälp, år 1963.
År 1967 höjdes beloppen som tagits upp under förslagsanslagen på bered
skapsstaten till följd av den allmänna höjning av kostnadsnivån som ägt rum
sedan år 1962. Jag föreslår att drift- och kapitalbudgetutgifterna på den beredskapsstat som skall fastställas för budgetåret 1969/70 tas upp med sam
ma belopp som för innevarande budgetår. Jag förutsätter, att vissa på stats
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verket fallande kostnader för kommunernas verksamhet i krig och vid krigs
fara i likhet med vad riksdagen har medgett senast för innevarande budgetår
(prop. 1968: 1 bil. 21, SU 32, rskr 73) även under nästa budgetår skall kunna
bestridas från samlingsanslaget till civila utgifter för försvarsberedskap.
Jag hemställer, att Kungl. Maj :t föreslår riksdagen
att godkänna bilagda förslag till beredskapsstat för för
svarsväsendet för budgetåret 1969/70 (bilaga 23.1).
Vad föredraganden sålunda med instämmande av
statsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans
Maj :t Konungen.
Ur protokollet:
Gunnel Anderson
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Bilaga 23.1

Förslag till beredskapsstat för försvarsväsendet för
budgetåret 1969/70
Driftbudgeten
A. Egentliga statsutgifter:
IV. Försvarsdepartementet.................................................................
V. Socialdepartementet......................................................................
VII. Finansdepartementet....................................................................
X. Handelsdepartementet..................................................................

3 340 000 000
740 000 000
25 000 000
95 000 000
4 200 000 000

Kapitalbudgeten
Kapitalinvestering
VIII. Fonden för förlag till statsverket...............................................

500 000 000
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Egentliga statsutgifter

IV. Försvarsdepartementet

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Militära försvaret:
Förbandens utrustning och verksamhet, förslagsvis 2 100 000 000
Vissa materielanskaffningar, förslagsvis................
700 000 000
Anläggningsarbeten m. m., förslagsvis...................
30 000 000
Övriga utgifter, förslagsvis.......................................
20 000 000
Civilförsvaret:
Allmänna civilförsvarets utrustning och verk
samhet, förslagsvis......................................................
310 000 000
Åtgärder för civilbefolkningens skydd m. m.,
förslagsvis ....................................................................
125 000 000
Vissa materielanskaffningar, förslagsvis.................
25 000 000
Anläggningsarbeten m. m., förslagsvis...................
25 000 000
Övriga utgifter, förslagsvis.......................................
5 000 000

2 850 000 000

490 000 000
3 340 000 000

V. Socialdepartementet

a) Krigshjälp, förslagsvis...............................................
Sjukvårdsberedskapen:
b) Sjukvårdsorganens utrustning och verksamhet,
förslagsvis....................................................................
c) Anläggningsarbeten m. m., förslagsvis...................
d) Övriga utgifter, förslagsvis.......................................

600 000 000

125 000 000
10 000 000
5 000 000

140 000 000
740 000 000

VII. Finansdepartementet

a) Civila utgifter för försvarsberedskap, förslagsvis

25 000 000

X. Handelsdepartementet

a) Utgifter för det ekonomiska försvaret, förslagsvis

95 000 000
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Kapitalinvestering
VIII. Fonden för förlag till statsverket

Försvarsdepartementet:
Stärkande av krigsmaktens försvarsberedskap, förslagsvis
Finansdepartementet:
b)
Stärkande av den civila försvarsberedskapen i allmänhet,
förslagsvis...................................................................................
a)

215 000 000
285 000 000
500 000 000

